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 Título: A ADMINISTRAÇÃO COMBINADA DE ETANOL E ESCOPOLAMINA REDUZ A ATIVIDADE 
LOCOMOTORA DE CAMUNDONGOS. 

 Autores:  Takahashi, S.; Quadros, I.M.H.; Antunes, J.; Fornari, R.V.; Oliveira, M.G.M.; Souza-Formigoni, M.L.O. 
 Bolsista: Shirley Takahashi   
 Orientador:  Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni - Unifesp -  Psicobiologia / Psicofarmacologia 
 Resumo: 
Introdução: O desenvolvimento de sensibilização ao etanol parece contribuir para o desenvolvimento da dependência a esta droga. Este processo é influenciado por 
fatores farmacológicos e de aprendizagem, que são mediados por vários sistemas de neurotransmissão e neuromodulação, entre os quais o sistema colinérgico. A 
escopolamina é um antagonista colinérgico muscarínico que afeta a aprendizagem e, agudamente, produz hiperatividade locomotora. Para possibilitar o estudo dos 
processos subjacentes à sensibilização comportamental ao etanol, assim como da influência do sistema colinérgico nos efeitos do etanol, o presente estudo avaliou os 
efeitos da co-administração de escopolamina e etanol na atividade locomotora de camundongos.  
Métodos: O estudo foi desenvolvido com camundongos Suíços EPM, utilizando-se 16 animais por grupo. Foi realizada uma curva dose-efeito com três doses de 
escopolamina: 0,5; 1,0 e 2,0 mg/kg, avaliando-se a locomoção em caixas de atividade providas de células fotoelétricas, acionadas à passagem do animal. Testou-se, em 
seguida, a interação entre 1,0 mg/kg de escopolamina e 1,0; 2,0 e 2,2 g/kg de etanol, utilizando o mesmo método para avaliação da atividade locomotora. 
Resultados: Isoladamente, as doses de etanol utilizadas não alteraram significativamente a atividade locomotora. De modo similar, nenhuma das doses de escopolamina 
testadas alterou a atividade locomotora dos animais, quando administradas isoladamente. Entretanto, a combinação de 1,0 mg/kg de escopolamina com as doses de 2,0 
e 2,2 g/kg de etanol, e a combinação de 0,5 e 2,0 mg/kg de escopolamina com a dose de 2,2 g/kg de etanol resultaram em acentuada redução da atividade locomotora.  
Conclusão: Os dados sugerem existir uma relevante interação entre o etanol e a escopolamina, uma vez que a administração conjunta resultou em alteração do efeito. 
Sabendo-se que a administração de escopolamina interfere na aprendizagem contextual, estes dados permitirão a realização de novos experimentos para testar a 
influência de fatores de aprendizagem contextual no desenvolvimento da sensibilização ao etanol. 
 Participantes: Shirley Takahashi, Isabel Marian Hartmann de Quadros, Julia Antunes, Raquel Vecchio Fornari, Maria Gabriela Menezes Oliveira, Maria Lucia 

Oliveira de Souza Formigoni 
 

 Título: A participação do giro denteado hipocampal no estabelecimento do estado crônico de crises 
epilépticos 

 Autores:  Bonilha, S.M.M. 
 Bolsista: Saulo Matteis Martins Bonilha   
 Orientador:  Luiz Eugênio A. M. de Mello - Unifesp -  Fisiologia / Neurofisiologia e Fisiologia Endócrina 
 Resumo: 
Tem sido proposto que os processos de crescimento das fibras musgosas e dispersão das células granulares hipocampais estão intimamente relacionados ao 
estabelecimento do estado crônico de crises epilépticas no rato. No entanto, dados do nosso laboratório tem dado provas de que esses processos  não são causadores 
do progresso das crises epilépticas. Este trabalho tem o objetivo de avaliar o estado crônico das crises epilépticas em animais com lesão na camada das células 
granulares do giro denteado hipocampal. 
 Ratos Wistar EPM adultos (machos, 200-300g) receberam metil-escopolamina (1mg/kg) e, 30 minutos depois, injeção i.p. de Pilocarpina ( 320mg/kg). Uma 
outra injeção, de Thionembutal (30 mg/kg), encerra as crises após 90 minutos de seu início. Se algum animal não  desenvolvesse crises epilépticas 40 minutos após a 
injeção de Pilo,  aplicava-se uma dose equivalente a 50% da inicial. Os animais, então, foram divididos em três grupos. O primeiro recebeu injeção de colchicina  intra-
hipocampal (3 sítios em cada hemisfério; hipocampo dorsal bilateral; 0,5 µL/sítio; 7 mg/mL) 15 a 20 dias após a indução do estado de mal epiléptico (SE), o segundo 
grupo foi observado como controle e o terceiro foi submetido à mesma cirurgia de injeção intra-hipocampal de colchicina 3 meses depois da injeção de Pilo. O objetivo 
desta injeção de colchicina é causar injúria na população de células granulares do hipocampo, por citotoxidade seletiva (e assim impedir o crescimento reativo pós-
lesional das fibras musgosas). Os ratos foram filmados cerca de 12 horas/semana, em um total de 180 horas ao longo de 6 meses, para a detecção das crises epilépticas 
espontâneas e recorrentes. Findado o período de observações, os animais foram profundamente anestesiados perfundidos, o encéfalo removido e processado com 
Cresil-Violeta e neo-Timm. 
Todos os animais injetados com pilocarpina e que tiveram SE desenvolveram crises espontâneas recorrentes.  A comparação da frequência de crises entre os 3 grupos 
não revelou diferenças. No entanto, a comparação dos grupos em relação ao evento (antes e depois da administração de colchicina), demonstra que a administração de 
colchicina após 3 meses do SE (mas não após 15-20 dias) afetou significativamente (p=0,05) a progressão das crises nesses animais, sendo que os animais tratados 
com colchicina não tiveram progressão (aumento) na frequência de crises. 
Esses resultados estão de acordo com outros de nosso laboratório pois indicam que o processo de crescimento das fibras musgosas é concomitante ao estabelecimento 
do estado epiléptico crônico dos animais. Este processo pode ser substituído, no entanto, por algum outro equivalente no período inicial de crescimento, o que 
provavelmente não acontece após três meses de estado crônico.  
 
Apoio Financeiro –FAPESP, CNPq, PRONEX; SMMB é bolsista do PIBIC/UNIFESP 
 Participantes: Saulo Matteis Martins Bonilha 
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 Título: Ação de interleucinas supressoras no desenvolvimento tumoral, visando uma possível utilização 
terapêutica: melanoma murino versus IL-10. 

 Autores:  Teixeira, S.S. 
 Bolsista: Sabrina Schaaf Teixeira   
 Orientador:  Elaine Guadelupe Rodrigues - Unifesp -  Micro/Imuno/Parasitologia / Biologia Celular 
 Resumo: 
Ação de interleucinas supressoras no desenvolvimento tumoral, visando uma possível utilização terapêutica: melanoma murino versus IL-10.  
Sabrina Schaaf Teixeira, Luiz R. Travassos & Elaine Guadelupe Rodrigues (Unidade de Oncologia Experimental, UNONEX - Departamento de Microbiologia, Imunologia 
e Parasitologia - UNIFESP). 
 
A existência de anticorpos e linfócitos T tumor-específicos comprovam a existência de uma resposta imune anti-tumoral, que no entanto, com grande freqüência é 
insuficiente para o controle do desenvolvimento do tumor. A imunização ativa com produtos tumorais, a aplicação de algumas interleucinas pró-inflamatórias, 
principalmente IFN-g, e algumas terapias combinadas induzem uma resposta protetora anti-tumoral parcial, provocando um retardo no desenvolvimento do tumor. 
Todavia, a rejeição total do tumor pela resposta imune específica é um evento de baixa freqüência. Recentemente, vários grupos tem demonstrado que um aumento na 
produção de interleucinas anti-inflamatórias (p.ex. IL-13, TGF-b) está associado ao desenvolvimento tumoral acelerado pela supressão da resposta protetora anti-tumoral. 
Resultados prévios em nosso laboratório sugerem que no melanoma murino B16F10 o desenvolvimento tumoral aconteça em um ambiente com uma maior concentração 
de IL-10, enquanto que a estimulação do sistema imune para uma maior produção de IFN-g provoca um retardo no desenvolvimento tumoral, sendo esta resposta, 
todavia, não duradoura. Protocolos clínicos utilizando interleucinas pró-inflamatórias purificadas apresentam também sucesso parcial já que a toxicidade desse tratamento 
é bastante elevada. Uma possibilidade bastante atraente é a neutralização das interleucinas supressoras, impedindo assim a “down-regulation” das interleucinas 
protetoras. Nosso projeto tem como objetivo principal entender melhor o papel da IL-10 no desenvolvimento do melanoma murino B16F10-NEX2, visando uma possível 
utilização terapêutica. Células tumorais freqüentemente secretam interleucinas supressoras, por exemplo, TGF-b. A célula B16F10-Nex2 não secreta IL-10, e a 
administração exógena da interleucina não afeta o crescimento celular in vitro. Um anticorpo monoclonal (MoAb) anti-IL-10 (2A5) foi purificado e será administrado in 
vivo em diferentes tempos do desenvolvimento tumoral determinando-se assim, o papel da  interleucina durante o crescimento tumoral. Esse MoAb não teve efeito sobre 
o crescimento da célula B16F10- NEX2 in vitro. Ensaios preliminares sugerem que em alguns casos, a ausência de IL-10 seja benéfica ao animal implantado 
subcutaneamente com células de melanoma murino. Animais machos, mais sensíveis ao tumor que animais fêmeos, que tiveram o gene da IL-10 inativado (IL-10KO, 
cedidos pelo Prof Ricardo Ribeiro dos Santos, FIOCRUZ, BA) foram comparados com os controles selvagens e apresentaram sobrevida significativamente aumentada. 
Todavia, animais fêmeos IL-10KO não foram capazes de controlar o desenvolvimento tumoral (contrariamente aos controles selvagens), e além disso, esses animais 
tiveram uma morte prematura, com um volume tumoral acentuadamente menor do que aquele necessário para provocar esse efeito. Esse resultado sugere que a 
implantação de células B16F10-Nex2 nos animais fêmeos IL-10KO provocou uma resposta inflamatória exacerbada e generalizada que não foi controlada pela IL-10. 
Em paralelo, ensaios preparatórios para a neutralização dessa interleucina in vivo estão sendo realizados. Peptídeos representando a região extracelular do receptor de 
IL-10 murino (sintetizados pela Prof. Maria Juliano, Departamento de Biofísica, UNIFESP) serão selecionados in vitro pela sua capacidade de neutralização da IL-10 
solúvel, em um ensaio já padronizado de bloqueio da atividade da interleucina sobre macrófagos derivados de medula óssea e/ou células da linhagem macrofágica 
murina J774. Os peptídeos ativos in vitro serão administrados in vivo, por diferentes vias. Além disso, o gene que codifica a porção extracelular do receptor de IL-10 
murino será clonado e inserido em um vetor de expressão eucariótica (plasmídeo) o qual será testado quanto à sua capacidade de neutralizar a IL-10 in vivo. A partir da 
conclusão destes objetivos pretende-se caminhar em direção ao desenvolvimento de uma imunoterapia específica anti-tumoral utilizando como instrumento o bloqueio 
de interleucinas supressoras de uma resposta imune protetora. ou ainda com o auxílio de vetor de expressão eucariótica contendo a região extracelular do receptor. 
 Participantes: Sabrina Schaaf Teixeira 
 

 Título: Aminopeptidase: um possível marcador em hepatopatias 
 Autores:  Rettori, M.M.; Oliveira, S.M.; Alves, K.B. 
 Bolsista: Marianna Marconato Rettori   
 Orientador:  Kaethy Bisan Alves - Unifesp -  Bioquímica / Bioquímica 
 Resumo: 
As diversas patologias hepáticas tem sido investigadas por vários pesquisadores (Kanno el al., 1984; Bruno et al., 1994), apenas quantitativamente, principalmente no 
que diz respeito à substâncias marcadoras liberadas pelo fígado no plasma. O fígado contém diferentes aminopeptidases responsáveis pela síntese e turnover de 
proteínas, entre elas as aminopeptidases B e N (Freitas Jr., 1979; Kohno, 1986; Little, 1976). Aminopeptidases são enzimas que hidrolisam uma ou mais ligações 
peptídicas na região N-terminal de proteínas, peptídeos e substratos artificiais tais como L-aminoacil-2-naftilamidas (AA-NA) e as L-aminoacil-p-nitroanilidas (AA-Nan). 
O objetivo do trabalho é verificar as diferenças na atividade e número de aminopeptidases presentes na hepatite B e esteatose, através da purificação e caracterização 
dessas enzimas.  
Os homogenatos foram preparados a partir de fígados obtidos durante a necropsia de pacientes portadores de hepatite B (H) e esteatose (E). Os homogenatos, tratados 
com Triton X-100, foram centrifugados a 6000g/ 4ºC/ 30 min. Os sobrenadantes foram submetidos, separadamente, a cromatografia de troca iônica DEAE Celulose 
Cellex D equilibrada com NaPB 0,02M, pH 7,0 e eluída com gradiente linear de NaPB 0,02 M a 0,3 M, pH 7,0. No caso da hepatite B, foram obtidos três picos protéicos 
H1, H2 e H3, nas condutâncias 160 uS, 700 uS e 1150 uS, com atividade aminopeptidásica sobre Ala-, Arg- e Leu-NA. A seguir, H1, H2 e H3 foram submetidos, 
individualmente, a cromatografia de interação hidrofóbica (Octyl Sepharose Fast Flow 4) equilibrada com NaPB 0,02 M, pH 7,0 / KCl 3 M e eluída com gradiente linear 
de 3 a 0 M de KCl seguido de eluição com água e isopropanol 50%. De H1 foram obtidos três picos de proteína com atividade enzimática: H1a (24 mS), H1b (5,1 mS) e 
H1c (110 uS). De H2 e H3 foram obtidos apenas um pico: H2a (15 mS) e H3a (30 uS), respectivamente. A eficiência catalítica (Vmáx/KM) relativa revelou que H1b, H1c 
e H2a  são aminopeptidases neutras sendo que, H1b e H1c tem como melhor substrato a Leu-NA, enquanto H2a, a Ala-NA. H3a é uma aminopeptidase básica tendo a 
Arg-NA como melhor substrato. A bestatina não teve efeito inibitório sobre a atividade de H1c, mas inibe H2a, apresentando um Ki de cerca de 5,0 -;M.  No caso da 
esteatose, da cromatografia de troca iônica foram obtidos dois picos protéicos (E1 em 800uS e E2 em 1200uS) com atividade aminopeptidásica, cuja purificação através 
de gel filtração em resina Superdex 200 equilibrada e eluída em PBS, identificou duas aminopeptidases: uma neutra (E1a), com maior afinidade pela Ala-NA e inibida 
pela bestatina; e uma básica (E2a) com maior afinidade pela Arg-NA.   
 Uma hipótese para esta alteração é os diferentes mecanismos patológicos envolvidos nestas doenças. Durante a hepatite B, a ativação das células B citotóxicas e a 
liberação de IFN--; estão envolvidos na patogênese, enquanto que na esteatose, o estresse oxidativo e a liberação de TNF--; são os fatores que levam à fibrose. Porém, 
mais estudos são necessários para esclarecer o papel destas enzimas nas hepatopatias e se estas podem ser utilizadas em testes laboratoriais. 
 Participantes: Marianna Marconato Rettori, Sônia Maria de Oliveira, Kaethy Bisan Alves 
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 Título: Análise da Expressão da Proteína Delta Fos B em Ratos Após Lesão Colinérgica e Indução de 
Status Epilepticus pelo Modelo da Pilocarpina 

 Autores:  Tzirnazoglou, U.F.; Avedissian, M.; Longo, B.M.; Mello, L.E.A.M 
 Bolsista: Uyanara de Freitas Tzirnazoglou   
 Orientador:  Luiz Eugênio A. M. de Mello - Unifesp -  Fisiologia / Neurofisiologia e Fisiologia Endócrina 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: Trabalhos anteriores de nosso laboratório demonstram que a IgG192-saporina parece eliminar quase completamente as crises as crises 
epilépticas crônicas, criando uma situação em que o status epilepticus(SE) não desencadeia epileptogênese. 
Esta imunotoxina é um anticorpo monoclonal que tem afinidade pelo receptor NGF e está acoplada a uma citotoxina , a saporina , que inativa seletivamente ribossomos 
de neurônios colinérgicos levando-os a morte. 
No modelo de epilepsia induzida por pilocarpina, o animal recebe a droga e após cerca de 30 minutos chega ao SE. Em decorrência deste evento ocorrem fenômenos 
como morte neuronal, neurogênese, reorganização dos axônios (brotamento de fibras musgosas) e várias alterações tanto funcionais como adaptativas.Não é claro, no 
entanto, o quanto cada uma contribui para o surgimento de crises crônicas (crises espontâneas recorrentes) e para a epileptogênese.Recentemente foram descritas 
novas proteínas da família Fos que se expressam cronicamente, sendo estas isoformas de Delta Fos B.As proteínas do tipo Fos e Jun formam o fator de transcrição AP-
1, que se liga aos sítios de DNA regulando assim expressão de determinados genes.O complexo AP-1 expresso cronicamente parece estar envolvido em vários 
fenômenos de longa duração como, dependência de drogas e crises epilépticas crônicas.Assim sendo, temos que tal complexo participa de maneira relevante de 
mecanismos de adaptação e plasticidade do encéfalo. Nossa hipótese é que os animais pré-tratados com a IgG192-saporina não desenvolvem epilepsia crônica mesmo 
após SE em decorrência de alterações na expressão de DeltaFosB. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Ratos machos Wistar (180-200g) foram anestesiados com equitensina (4mL/kg) e submetidos a cirurgia  estereotáxica para injeção 
intracerebroventricular (i.c.v.) (AP=-0,8 ML=+1,5 DV=-2,7) de 5 *l (1*g/*l) de IgG192-saporina (neurotoxina que lesa seletivamente neurônios colinérgicos), para grupos 
experimentais, e mesma quantidade de salina estéril, para grupos controle. Decorridos 15 dias da cirurgia, os ratos foram injetados com salina estéril ou pilocarpina (320 
mg/kg, i.p.).Com 30 minutos de antecedência foi injetado metilescopolamina (1 mg/kg, i.p.), para minimizar os efeitos periféricos da pilocarpina. Após entrarem em SE e 
assim permanecerem por 90 minutos, foi injetado tiopental sódico (25 mg/kg). Durante a recuperação, os animais foram tratados com frutas, sendo feita reposição 
hidroeletrolítica nos primeiros dias após o SE. 
Passados 30 dias os ratos foram sacrificados, perfundidos via transcardíaca com salina a 0,9% e depois com paraformaldeído 4% em PBS (pH 6,8) a 4oC. 
No final do experimento os quatro grupos -IgG e pilocarpina, IgG e salina, Salina e pilocarpina, Salina e salina - foram processados imunocitoquimicamente para Delta 
Fos B. Para tanto os encéfalos foram retirados e deixados em solução de sacarose 30%(pernoite). Posteriormente, foram cortados e processados para imunohistoquímica 
com anticorpo policlonal primário feito em cabra AntiFosB (Santa Cruz Biotechnology) na titulação de 1/150, anticorpo secundário anti IgG de cabra biotinilados e 
revelados com avidina/biotina/DAB (Vector Lab). Os cortes foram feitos e montados em lâminas e posteriormente observados ao microscópio. A análise do material foi 
feita nos principais núcleos do sistema límbico e em estruturas relevantes a expressão das crises epilépticas. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Conforme previsto os animais injetados com IgG-pilocarpina tiveram maior facilidade em desenvolver SE, traduzida por uma menor 
latência entre a administração da pilocarpina e o surgimento  das crises epilépticas duradouras que caracterizam o SE. Nesta fase do projeto, foram utilizados mais 15 
animais, pertencentes a diferentes grupos experimentais. Deste total 8 animais foram incluídos nas análises, enquanto 7 animais não sobreviveram ou não apresentaram 
SE após a administração de pilocarpina. Outros 10 animais neste momento estão em fase intermediária do processo (período pós-cirurgia estereotáxica).Temos então 
um total de 33 animais , dos quais foram analisados 16 até o momento.  
Em análise estatística detalhada podemos afirmar que obtivemos uma marcação bastante específica para a camada granular da região do giro denteado nos grupos 
IgG-pilo e Salina-pilo (estatisticamente significante P<0,0001). Estes resultados indicam que a marcação obtida está presente em maior intensidade nos grupos que 
receberam pilocarpina devendo a expressão da proteína delta FosB ser causado pelo SE e não pelas crises recorrentes uma vez que os resultados entre os grupos IgG-
pilo e Salina-pilo não apresentam diferenças entre si.Estes resultados concordam com dados anteriores mostrando a expressão da proteína DeltaFosB após SE em 
fases correspondentes ao período crônico após indução da epilepsia. 
Para o próximo período: temos a intenção de completar os grupos experimentais, realizar a análise de outros animais que passaram pelo experimento e também fazer a 
histoquímica necessária para confirmar a lesão feita pela citotoxina e coloração por cresil violeta para identificação anatômica das áreas encefálicas. 
 Participantes: Uyanara de Freitas Tzirnazoglou, Marcelo Avedissian, Beatriz M. Longo, Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello 
 

 Título: Análise da localização da DNA polimerase a no núcleo de Trypanosoma cruzi 
 Autores:  Há, V.S.J.; Schenkman, S.; Elias, M.C. 
 Bolsista: Viviane Soo Jung Há   
 Orientador:  Sergio Schenkman - Unifesp -  Micro/Imuno/Parasitologia / Biologia Celular 
 Resumo: 
Trabalhos recentes na literatura mostram que os cromossomos movimentam-se no núcleo das células eucarióticas durante o ciclo celular. Em nosso laboratório 
observamos que no protozoário Trypanosoma cruzi os cromossomos concentram-se na periferia nuclear durante a fase S, e se dispersam no nucleoplasma na fase G1 
do ciclo celular. Esta movimentação é compatível com o fato da replicação ocorrer próximo da periferia nuclear observada pela incorporação de bromo-deoxi-uridina. A 
fim de melhor entendermos a dinâmica da maquinaria de replicação no T. cruzi, isto é, como e quando a maquinaria de replicação organiza-se na periferia nuclear 
pretendemos investigar a sua localização no núcleo ao longo do ciclo celular do T. cruzi.  Neste projeto, nos concentramos em estudar a localização da DNA polimerase 
a, a enzima envolvida na síntese dos primeiros nucleotídeos da forquilha de replicação. Para isto duas abordagens foram utilizadas.  A primeira consistiu em expressar 
a DNA polimerase a no próprio T. cruzi em fusão com a proteína fluorescente verde (GFP) para localizá-la no interior do núcleo. Após a transfecção do protozoário, não 
foi possível, no entanto, obter parasitas viáveis. Como o vetor utilizado não é regulado, isto é, não se pode controlar a quantidade de proteína expressa, é possível que 
a DNA polimerase a expressa em grande quantidade tenha sido tóxica para a célula.  Com a segunda abordagem pretendíamos localizar a DNA polimerase por 
imunofluorescência indireta. Para isto o gene da DNA polimerase a foi clonado em um vetor de expressão e expresso em E. coli para ser utilizado para gerar anticorpos 
específicos contra a proteína. Experimentos de produção da proteína e sua purificação estão em andamento. 
 Participantes: Viviane Soo Jung Há, Sergio Schenkman, Maria Carolina Elias 
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 Título: Análises imunoquímicas de lipofosfoglicanos de Leishmania 
 Autores:  Panigassi, A.P.N.; Valero, V.B.; Takahashi, H.K.; Straus, A.H.T. 
 Bolsista: Ana Paula Nascimento Panigassi   
 Orientador:  Anita Hilda Straus Takahashi - Unifesp -  Bioquímica / Biologia Molecular 
 Resumo: 
Nos últimos anos, a leishmaniose tem se tornado um importante problema de saúde pública no Brasil. Estudos de antígenos de superfície do parasita que atuam na 
interação com a célula do hospedeiro vertebrado merecem grande atenção. Um dos principais glicoconjugados sintetizados por formas promastigotas de Leishmania é 
o lipofosfoglicano (LPG), glicoconjugado majoritário da superfície, considerado um fator de virulência multifuncional.  
 O objetivo deste trabalho foi purificar LPG de formas promastigotas de Leishmania (Leishmania) amazonensis visando determinar sua estrutura por 
cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC/MS), e analisar sua reatividade com diversos anticorpos monoclonais produzidos em nosso laboratório. 
 Formas promastigotas de L. (L.) amazonensis foram cultivadas em meio de infusão de fígado e triptose (LIT) contendo 0,2% de glucose e 10% de soro fetal 
bovino, a 23?C em câmara de B.O.D. Os parasitas foram coletados no início da fase estacionária da curva de crescimento, e delipidados com uma mistura de 
isopropanol:hexano:água (55:20:25, v/v/v) e clorofórmio:metanol (2:1, v/v). Em seguida, o LPG foi extraído do resíduo dos parasitas com água saturada com butanol. A 
fração contendo LPG foi seca em rotaevaporador, incubada com proteinase K a 37?C, e submetida a cromatografia em coluna de Octyl-Sepharose, previamente 
equilibrada em tampão acetato de sódio 0,1 M, pH6,5, contendo 5% de n-propanol. A coluna foi eluída com concentrações crescentes de n-propanol (5, 10, 35 e 50%). 
As diferentes frações foram secas em rotaevaporador, ressuspensas em água, dialisadas exaustivamente contra água destilada e liofilizadas.  
 As reatividades dos anticorpos monoclonais VST-1, VST-2 e ST-3 com as diferentes frações obtidas por cromatografia em coluna de Octyl-Sepharose foram 
analisada por ´´ Western blotting´´, onde verificou-se que o LPG é eluído da coluna com 35% de n-propanol. Após dosagens de proteína e carboidrato, verificamos que 
a fração eluída com 35% de n-propanol, continha LPG contaminado com proteínas, sendo então necessário realizar outras etapas de purificação, como cromatografia 
de troca iônica, para então se analisar a estrutura do LPG por GC/MS. 
 Participantes: Ana Paula Nascimento Panigassi, Valderez Bastos Valero Lapchik, Hélio Kiyoshi Takahashi, Anita Hilda Straus Takahashi 
 

 Título: Avaliação Farmacológica do Extrato de Tynnanthus fasciculatus em Camundongos 
 Autores:  De Santi, D.; Mattei, R.; Carlini, E.A. 
 Bolsista: Daniel de Santi  - 
 Orientador:  Rita Mattei - Mackenzie -  Psicobiologia / Psicofarmacologia 
 Resumo: 
A Tynnanthus fasciculatus Miers, é uma espécie da família Bignoniaceae, encontrada no Brasil na mata atlântica, conhecida popularmente como cipó cravo ou cipó 
trindade, sendo seu uso indicado para dispepsias, digestão difícil, afrodisíaca, antiespasmódica, tônica, entre outras. O objetivo deste estudo foi traçar um perfil 
farmacológico do extrato de T. fasciculatus (TF). Para tanto, foram utilizados camundongos machos da linhagem Suíça de 3-4 meses de idade e peso de 40-45g. O 
extrato foi preparado a partir de uma solução hidroalcoólica 50%, extraído à vácuo e posteriormente liofilizado. A toxicidade da T. fasciculatus foi determinada através da 
administração aguda via oral de diferentes doses do extrato (500, 1000, 1500, 2000 e 5000mg/kg) para a determinação da DL50. O efeito analgésico da TF, foi avaliado 
através de dois parâmetros comportamentais: contorções abdominais induzidas por ácido acético à 0,8% (doses de 500 e 1000mg/kg via oral) e teste de analgesia em 
placa quente (doses de 500; 1000mg/kg e morfina 20 mg/kg via oral). Os resultados indicaram ausência de toxicidade não tendo ocorrido mortes durante o período de 
14 dias. Um efeito analgésico foi observado tanto para a dose de 500 como de 1000mg/kg da T. fasciculatus em ambos os testes, sendo: contorções abdominais 
(Controle: 32,2 ± 4,5; TF500: 16,7 ± 3,3* e TF1000: 12,4 ± 2,9*) e teste da placa quente (Controle: 9,4 ± 0,8; TF500: 17,5 ± 5,3*; TF1000: 13,8 ± 3,9* e Morfina: 22,7 ± 
3,8*). (*) estatisticamente diferentes do controle para p£ 0,05 ANOVA/teste de Duncan. Os dados obtidos até o momento indicam ausência de toxicidade e um possível 
efeito analgésico o que está de acordo com algumas das indicações desta planta.  
Apoio: AFIP/CEBRID 
 Participantes: Daniel de Santi, Rita Mattei, Elisaldo Luiz de Araujo Carlini 
 

 Título: CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS E GENOTÍPICAS DE Escherichia coli PERTENCENTES AO 
SOROGRUPO O26 ISOLADAS EM SÃO PAULO. 

 Autores:  Rocha, D.C.; Gomes, T.A.T.; Vaz, T.M.I.; Guth,  B.E.C 
 Bolsista: Diogo Cristo da Rocha   
 Orientador:  Beatriz Ernestina Cabilio Guth - Unifesp -  Micro/Imuno/Parasitologia / Microbiologia 
 Resumo: 
Escherichia coli pertencentes ao sorogrupo O26 são importantes agentes de infecções intestinais e albergam amostras com propriedades de virulência distintas, como 
as E. coli enteropatogênicas atípicas e as E. coli produtoras de toxina Shiga (STEC). Neste estudo foram analisadas 23 amostras O26 não produtoras da toxina Shiga 
(Stx-) e 5 amostras STEC, isoladas em São Paulo, em diferentes períodos, quanto aos seus sorotipos, marcas de virulência, biotipos e perfil de sensibilidade a 
antimicrobianos. As amostras STEC foram todas isoladas de infecção humana, pertenciam ao sorotipo O26:H11 e carreavam as seqüências eae e EhlyA. Dentre as 
amostras Stx-, 16 foram obtidas de casos de diarréia humana, 6 de casos não diarréicos e 1 amostra foi isolada de água não tratada. Sorotipos distintos foram identificados 
entre estas amostras como : O26:NM (15 amostras), O26:H10 (1), O26:H11 (5) e O26:H32 (2). Embora a seqüência eae tenha sido identificada em 91% das amostras 
Stx-, apenas 3 (14%) destas também carreavam a seqüência EhlyA e apresentaram o fenótipo enterohemolítico. No entanto, a expressão de algum outro tipo de 
hemolisina foi identificada em 43% destas amostras. Em relação à fermentação de carboidratos, três biotipos distintos foram observados entre as amostras Stx-; contudo 
foi interessante observar que apenas 3 destas amostras, as quais pertenciam ao sorotipo O26:H11, não fermentaram o dulcitol e a ramnose compartilhando assim do 
mesmo biotipo das STEC. De modo geral, tanto as amostras Stx- como as STEC foram resistentes a várias drogas, sendo que as maiores freqüências de resistência 
foram observadas para estreptomicina e cloranfenicol. A análise preliminar de fliC das amostras Stx- imóveis sugere que elas não apresentem o antígeno H11. 
 Participantes: Diogo Cristo da Rocha, Tânia Aparecida Tardelli Gomes, Tânia Mara I. Vaz, Beatriz Ernestina Cabilio Guth 
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 Título: Caracterização da expressão do receptor de FSH de serpente em células embrionárias de rim 
humano (HEK-293). 

 Autores:  Pimenta, M.T.; Lázari, M.F.M 
 Bolsista: Maristela Taliari Pimenta   
 Orientador:  Maria de Fátima Magalhães Lázari - UNESP- Botucatu -  Farmacologia / Farmacologia Celular 
 Resumo: 
Recentemente clonamos o receptor de FSH (FSHR) da serpente Bothrops jararaca, um membro da família de receptores acoplados a proteína G, e avaliamos sua função 
após expressão transiente em células HEK-293. Em experimentos de avaliação da produção de AMPc o receptor de serpente apresentou uma sensibilidade ao FSH 
humano em torno de 100 vezes inferior ao FSHR de rato. Verificamos que as principais diferenças estruturais entre o FSHR da serpente e o de rato estão localizadas na 
região aminoterminal extracelular, que é a  responsável pela ligação do hormônio. Entretanto a substituição da região aminoterminal do FSHR de serpente pela do rato 
restaurou parcialmente a capacidade de resposta do receptor quimérico, sugerindo que essa diferença não é a única responsável pela baixa afinidade pelo hormônio 
humano. Para avaliar se esses resultados poderiam ser decorrentes de um baixo nível de expressão do FSHR de serpente e da quimera em células HEK-293, 
introduzimos um epítopo FLAG (DYKDDDDK) na região aminoterminal desses receptores e do FSHR de rato para possibitar a sua detecção através do uso de anticorpos 
anti-FLAG disponíveis comercialmente. Utilizamos técnicas clássicas de PCR para introduzir o epitopo FLAG logo após o peptídeo sinal que direciona a protéina para a 
membrana plasmática. Os produtos finais de PCR foram subclonados em vetor pcDNA 3 e as sequências confirmadas através de sequenciamento automático. Células 
HEK-293 foram transientemente transfectadas através da técnica de precipitação com fosfato de cálcio, e a expressão das proteínas foi avaliada por Western blot e 
imunofluorescência. Para os experimentos de Western blot, os lisados celulares foram submetidos a SDS-PAGE. Após transferência eletroforética para membranas de 
difluoreto de polivinila, elas foram incubadas com anticorpo monoclonal anti-FLAG M2 (Sigma) e, em seguida, com anticorpo secundário conjugado à peroxidase. A 
quemiluminescência das amostras foi revelada por auto-radiografia. A técnica, sem o auxílio de uma prévia imunoprecipitação, não se demonstrou adequada para a 
evidenciação da proteína de interesse, desde que também houve a detecção de bandas inespecíficas, próximas ao tamanho esperado, no controle transfectado com 
vetor vazio. Para os experimentos de imunofluorescência, as células foram plaqueadas em lamínulas em placas de 6 poços e transfectadas. Após 2 dias, as lamínulas 
foram incubadas com o anticorpo primário anti-FLAG M2, e com anticorpo secundário acoplado à rodamina (AlexaFluor 594, Molecular Probes). As imagens foram 
visualizadas em microscópio Nikon e capturadas através do programa Image-Pro Express. Em células não permeabilizadas houve a detecção de fluorescência associada 
à membrana plasmática em células transfectadas com os FLAG-FSHRs de rato, serpente e quimera, mas não no controle transfectado com vetor vazio. O nível de 
expressão foi semelhante para as diferentes construções.  Os resultados demonstram que as construções foram expressas em células HEK-293 e permitiram concluir 
que a baixa responsibidade do FSHR de serpente ao FSH humano não é decorrente de um nível inadequado de expressão da proteína, mas deve estar relacionada a 
características estruturais específicas que estão sendo estudadas. Além disso, a utilização das construções FLAG permitirá estudos do tráfego intracelular desses 
receptores, através de microscopia confocal. 
 Participantes: Maristela Taliari Pimenta, Maria de Fátima M. Lázari 
 

 Título: Caracterização Morfológica e Funcional de músculo estriado esquelético. 
 Autores:  La Pira, S. 
 Bolsista: Salvatore La Pira Neto   
 Orientador:  Alice Teixeira Ferreira - Unifesp -  Biofísica / Biofísica 
 Resumo: 
Resumo do projeto Caracterização Morfológica e funcional de células musculares esqueléticas de suínos. 
 
Para se obter a cultura de células musculares esqueléticas de suínos extraiu-se uma amostra de tecido (músculo soleus) de animal pertencente ao departamento de 
cirurgia experimental da UNIFEP.  A amostra, imersa em solução fisiológica ou álcool 70%, foi levada ao laboratório de BIOFÍSICA onde deu-se inicio a preparação da 
cultura. O tecido, as camadas musculares mais internas e estéreis, foi picado e fixado em garrafas (três no total) pelo método de explante, com as garrafas tendo sido 
revestidas, previamente, com colágeno (para melhor fixação celular). 
As células são mantidas em cultura, dentro da estufa (à 37 C e 5% de CO2), por cinco semanas com meios apropriados para propiciar melhor crescimento, proliferação 
e diferenciação celular, sendo estes trocados a cada dois ou três dias, com todos os procedimentos sendo feitos na câmara de cultura. 
Meio de emplacamento: DMEN + 10% soro de cavalo (HS) 
Meio de proliferação: DMEN + 10% HS + 20% soro fetal bovino (SFB) 
Meio de diferenciação: DMEN + 10% HS + 2% SFB 
Com a cultura em estágio final de diferenciação as células, apresentando formato alongado e estando já sobrepostas umas as outras, são tratadas com a enzima Tripsina 
para soltá-las e em seguida a suspensão celular em PBS (NaCl 140; NaH2PO4.H20 2,6; Na2HPO4 10.+ utilizando-se água Milli-Q e o pH foi ajustado para 7,4) é 
centrifugada. Após neutralizar a ação da tripsina com a utilização de Tyrode ((mM) NaCl 137,00; KCl 2,70; CaCl2.2H2O 1,36; MgCl2.6H2O 0,50; NaH2PO4.H2O 0,36; 
NaHCO3 11,90; Glicose 5,50 ) com albumina (10ml de Tyrode + 0,02 gramas de albumina) as células são aliquotadas em cubetas e levadas ao espectrofluorímetro para 
o registro do espectro de excitação da amostra entre 300 e 400nm, emissão em 520nm, obtendo-se assim o seu espectro de autofluorescencia. Em cada cubeta contendo 
2,5ml de suspensão celular, com 106 células/ml, é acrescentado 5-;l de detergente ( ácido pluônico 0,01%) e em seguida 5-;l fura-2/AM (1mM) que deve ficar uma hora 
para ser incorporado sob a forma ácida, que é constatado através do registro do espectro de excitação da amostra, que apresenta o máximo entorno de 380nm, 
correspondendo à fluorescência do complexo fura-2:Ca2+. A amostra é lavada com 15ml de Tyrode, por centrifugação e levada ao fluorimetro SPEX, onde é feito o 
registro da fluorescência com excitação alternada entre 340 e 380 nm, com emissão de 505nm. Às amostras foram adicionadas doses crescentes de 4-m-cloro-cresol 
(0,2mM, 0,5mM, 1mM) e rianodina (1mM, 5mM, 20mM ) construindo-se as curvas cumulativas para estas drogas que mobilizam o Ca2+ do retículo sarcoplasmático via 
ativação do receptor de rianodina (RyR1). 
 Participantes: Salvatore La Pira Neto 
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 Título: Caracterização preliminar de uma nova atividade fosfolipase C expressa em Trypanosoma brucei 
 Autores:  Borsoi, C.; Cardoso de Almeida, M.L. 
 Bolsista: Carolina Borsoi Moraes   
 Orientador:  Maria Lucia Cardoso de Almeida - Unifesp -  Micro/Imuno/Parasitologia / Biologia Celular 
 Resumo: 
Trypanosoma brucei é o agente etiológico da tripanosomíase africana ou doença do sono, uma enfermidade neurológica fatal em seres humanos transmitida pela mosca 
tsé-tsé (Glossina sp). Presente em 36 países da África sub-saariana, a doença do sono coloca sob risco direto de contaminação cerca de 60 milhões de pessoas e a 
Organização Mundial da Saúde tem registrado 66 mil casos fatais anualmente. Além disso, esse parasita também é responsável pela Nagana, a tripanosomíase bovina. 
Assim, T. brucei é um parasita não só de importância médica como também sócio-econômica, pois na área em que a doença é endêmica praticamente não há atividade 
pecuária e a população tem pouco ou nenhum acesso a carne e laticínios.  
Para sobreviver no sangue do seu hospedeiro, o tripanosoma africano evade o sistema imunológico por meio da variação antigênica, um fenômeno que consiste na 
expressão seqüencial de diferentes formas da sua glicoproteína majoritária de superfície, chamada VSG. Existem aproximadamente mil genes codificantes para VSGs, 
mas apenas um único gene é expresso por vez. E, apesar das diferenças de seqüências, todas as VSGs são ligadas à face externa da membrana plasmática por um 
glicolipídeo conhecido como glicosilfosfatidilinositol (GPI). As âncoras GPI são estruturas altamente conservadas responsáveis pela ligação de variados tipos de proteínas 
a membranas e foram descritas em eucariotos desde plantas e fungos a  protozoários e mamíferos. Em seres humanos, inclusive, há doenças associadas a defeitos na 
via de biossíntese de GPIs, como a anemia paroxística noturna (PNH). Em T. brucei, assim como em Plasmodium, Leishmania, Toxoplasma e T. cruzi, um enorme 
número de proteínas e glicoconjugados é ancorado por GPI, e no tripanosoma africano o GPI é utilizado com âncora tanto na fase sangüícola, infectiva para humanos, 
quanto nas formas que se multiplicam no vetor, denominadas procíclicas, que também apresentam a superfície celular recoberta pela glicoproteína prociclina. A 
biossíntese dos GPIs da VSG e da prociclina estão descritas na literatura e apresentam semelhança com a biossíntese de GPIs em humanos. Além disso, esse parasita 
expressa GPI em abundância, e por essas razões T. brucei constitui um excelente modelo de estudo da biossíntese e do metabolismo dessas âncoras. 
As formas sangüícolas expressam uma fosfolipase C específica para GPI (GPI-PLC), capaz de liberar a VSG da superfície do parasita. Contudo, nos procíclicos não foi 
descrita até o momento atividade enzimática capaz de liberar a prociclina, que tampouco pode ser clivada pela GPI-PLC das formas sangüícolas ou por outras fosfolipases 
C (PLCs) conhecidas. Essa resistência à clivagem por PLCs também é observada em outras proteínas ancoradas por GPI e se deve a um importante detalhe estrutural: 
o inositol do GPI está acilado na posição 2. Acredita-se que essa acilação seja importante justamente por bloquear a ação das PLCs, pois nas âncoras GPI-sensíveis 
esta acilação está ausente.  
Diante dessas considerações, resolveu-se investigar se as formas procíclicas não expressariam uma atividade enzimática capaz de clivar GPIs acilados no inositol. 
Empregando-se em um ensaio inicial um GPI acilado no inositol (glicolipídeo C) como substrato e cromatografia de camada delgada (TLC), verificou-se que lisado de 
procíclicos apresenta pelo menos duas atividades capazes de clivar esse GPI: uma delas é surpreendentemente uma fosfolipase C (denominada P-PLC), alvo deste 
estudo, e a outra é uma fosfolipase A (PLA). Demonstrou-se que essa atividade P-PLC é estágio-específica, pois não é expressa nas formas sangüícolas. Os resultados 
recentes indicam que a atividade possui um ótimo de pH entre 7 e 10 e que a atividade PLA é mais acídica. Visando desenvolver um ensaio quantitativo, buscou-se 
minimizar ou diminuir a atividade PLA e neste sentido CdCl2 é um promissor candidato. A P-PLC é, assim como a GPI-PLC, uma enzima ligada à membrana e, embora 
sua especificidade não esteja bem definida, a P-PLC é capaz de clivar GPIs não acilados no inositol. Também foi constatado que a P-PLC é capaz de clivar PP1, o GPI 
precursor da âncora da prociclina e também cliva VSG, formando, curiosamente, o epitopo reconhecido por anticorpos CRD.  
O estudo desta atividade fosfolipase C, capaz de clivar âncoras GPI aciladas no inositol, é de fundamental importância pois se trata de uma atividade original e 
surpreendente, isto é, nunca antes descrita e de propriedades inesperadas, já que no momento aceita-se como dogma o fato de que fosfolipases C não são capazes de 
clivar âncoras GPI aciladas no inositol. Além disso, é desnecessário dizer que tal atividade pode vir a desempenhar um papel importante no ciclo de vida deste parasita 
e/ou na sua interação com o vetor, e seu estudo pode representar mais um avanço no entendimento do metabolismo das âncoras GPI, bem como resultar numa útil 
ferramenta de detecção de tais âncoras. 
 Participantes: Carolina Borsoi Moraes, Maria Lucia Cardoso de Almeida 
 

 Título: Clonagem, Expressão e Atividade da enzima Heparanase em células MCF-7. 
 Autores:  Semedo, P.; Semedo, P. 
 Bolsista: Patricia Semedo   
 Orientador:  Maria Aparecida da Silva Pinhal - Unifesp -  Bioquímica / Biologia Molecular 
 Resumo: 
A matriz extracelular caracteriza-se por ser uma estrutura complexa formada por proteínas secretadas e glicoconjugados que interagindo tridimensionalmente originam 
uma rede molecular, capaz de regular as funções celulares como a diferenciação e a expressão de genes específicos para cada tecido. As interações entre as células e 
a matriz extracelular podem ser total ou parcialmente alteradas nas neoplasias, o que pode influenciar o processo de proliferação e invasão tumoral. Dentre as principais 
moléculas que compõem a matriz extracelular podemos citar: laminina, colágeno tipo IV, entactina e proteoglicano de heparam sulfato. Vários trabalhos relatam a 
correlação entre proteoglicanos de heparam sulfato com a formação de tumores e o desenvolvimento de metástases, mostrando que os proteoglicanos de heparam 
sulfato são capazes de modular a atividade de fatores de crescimento através das cadeias de heparam sulfato constituintes. Regiões específicas das cadeias de heparam 
sulfato são essenciais para a ligação com determinado fator de crescimento, possuem atividade antitrombótica, controle do ciclo celular entre outras funções. A 
degradação das cadeias de heparam sulfato na matriz extracelular ocorre pela presença de uma enzima denominada heparanase. A superexpressão da heparanase 
parece estar envolvida com o processo de metástases tumorais. Há hipóteses de que a degradação das cadeias de heparam sulfato dos proteoglicanos facilita a migração 
celular, já que a matriz celular e a membrana basal encontram-se desorganizadas. O nosso trabalho tem como objetivo clonar, expressar e determinar uma metodologia 
para a dosagem da atividade enzimática da heparanase. Os resultados obtidos nesse projeto poderão facilitar estudos que relacionem a atividade da heparanase com 
processos de metástases em diferentes tipos celulares e diferentes tipos de células tumorais. 
 Participantes: Patricia Semedo, Patricia Semedo 
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 Título: CONDROITIM SULFATO URINÁRIO DE INDIVÍDUOS NORMAIS DE DIFERENTES IDADES 
 Autores:  Nakagawa, F.T.; Michelacci, Y.M. 
 Bolsista: Fernando Takashi Nakagawa   
 Orientador:  Yara Maria Corrêa da Silva Michelacci - Unifesp -  Bioquímica / Biologia Molecular 
 Resumo: 
Glicosaminoglicanos (GAGs) são heteropolissacarídeos não ramificados formados por unidades dissacarídicas repetidas nas quais um dos açúcares é uma hexosamina 
e o outro um açúcar não nitrogenado ou neutro. 
Em tecidos de mamíferos, foram identificados seis tipos de GAGs: condroitim sulfato, dermatam sulfato, heparam sulfato, heparina, queratam sulfato e ácido hialurônico. 
Com exceção do ácido hialurônico, o único não sulfatado e que existe livre nos tecidos, todos os GAGs ocorrem covalentemente ligados a um esqueleto protéico, 
formando proteoglicanos (PGs). Sua degradação ocorre principalmente nos lisossomos, sob a ação de hidrolases ácidas. Grande parte (80 a 90%) dos produtos de 
degradação é reaproveitada pelo organismo, sendo o restante excretado na urina. Os principais glicosaminoglicanos excretados na urina humana são condroitim sulfato 
(~80%), heparam sulfato (~18%) e dermatam sulfato (~2%). 
Estudos anteriores já demonstraram a correlação entre o processo de crescimento e ossificação nas cartilagens e a estrutura de seus PGs (Michelacci et al., Connect. 
Tis. Res. 7:29-36, 1979; Michelacci et al., Glycoconjugates 667-668, 1979; Mourão et al., Cancer Res. 39:2802-2806, 1979; Michelacci et al., Brazilian. J. Med. Biol. Res. 
14:161-172, 1981). Durante seu crescimento, as cartilagens possuem o condroitim sulfato híbrido, contendo unidades dissacarídicas 4- e 6-sulfatadas, em contraste com 
a cartilagem adulta, onde em condições normais o processo de crescimento já se encerrou, nela o condroitim sulfato é só 6-sulfatado. Uma vez que as cartilagens são 
os tecidos orgânicos mais ricos em GAGs, as modificações quantitativas e qualitativas destes nas cartilagens podem estar refletidas na urina. Nosso trabalho visou 
estudar a estrutura do condroitim sulfato urinário na urina de indivíduos de diferentes idades. Foram extraídos GAGs de 16 amostras de urina de indivíduos normais, com 
idades entre 03 e 53 anos. Essas amostras foram submetidas à degradação com a enzima condroitinase AC da bactéria F.heparinum. Os produtos de degradação foram 
visualizados por cromatografia em papel. Os resultados até agora obtidos demonstram que existe uma variação muito grande nas porcentagens de condroitim 4 e 6 
sulfatados, não sendo possível estabelecer uma correlação clara entre a idade dos indivíduos e as concentrações desses dois tipos de condroitim sulfato. 
Sabendo também que o queratam sulfato sofre alterações quantitativas importantes com a idade, apresentando-se em concentrações baixas nas cartilagens em 
crescimento, e em concentrações maiores nas cartilagens adultas, iniciamos um estudo para medir a concentração sérica desse composto. Em colaboração com a 
Disciplina de Reumatologia da UNIFESP-EPM, obtivemos 12 amostras de soro de indivíduos de diferentes idades atendidos no ambulatório de osteoartrose. As amostras 
foram incubadas com solução de papaína durante 24 horas, os GAGs foram então precipitados por adição de metanol à solução e ressuspensos em pequeno volume 
de água (50 -;L). Na análise realizada por eletroforese em gel de agarose e immunoblotting, não foi possível determinar a concentração dos diferentes GAGs. Isso nos 
mostra que ainda será necessário o ajuste da metodologia para a dosagem sérica de GAGs. 
 Participantes: Fernando Takashi Nakagawa, Yara M. Michelacci 
 

 Título: Desenvolvimento Ectópico de Músculo Esquelético a partir do Transplante Subcutâneo de Células 
Satélites. 

 Autores:  Fukushima, M.G.; Chiavegatti, T.; Furlan, I.; Kiyomoto, B.H.; Godinho, R.O. 
 Bolsista: Mauricio Guendi Fukushima   
 Orientador:  Rosely Oliveira Godinho - Unifesp -  Farmacologia / Farmacologia Celular 
 Resumo: 
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi estudar o desenvolvimento ectópico de fibras musculares esqueléticas a partir de células indiferenciadas da linhagem muscular. 
Métodos: Para isso, mioblastos obtidos de ratas recém-nascidas (Godinho e Costa-Jr, 2003. British Journal of Pharmacology 138, 995-1003) da colônia 2BAW (Valle, 
1949, Ciência e Cultura 1: 156) foram injetados subcutaneamente  na região dorsal de ratos machos adultos (2 meses) da mesma espécie. Após 3, 7 e 14 dias, os ratos 
receptores foram mortos, por anestesia etérea, e os implantes retirados, dissecados e pesados. As biópsias foram imediatamente congeladas por imersão em nitrogênio 
líquido e seccionadas em criostato. Segmentos do tecido (8-10 µm) foram montados em lâminas e submetidos à coloração hematoxilina-eosina, cresil violeta, TRICT-
alfa bungarotoxina, e coloração de Karnovski para marcação dos núcleos, cromossomo X inativo, receptores colinoceptivos  nicotínicos (nAChR) e acetilcolinesterase 
(AChE), respectivamente. 
Resultados: Após 3 e 7 dias, os implantes apresentaram vascularização intensa, pesando entre 16,3 e 31,2 mg. A análise histológica do tecido implantado mostrou a 
presença de fibras musculares multinucleadas de diâmetros variáveis e com alta concentração de mitocôndrias. Após 7 dias de implante, algumas fibras apresentavam 
núcleos centrais indicando um estágio intermediário de diferenciação. Nos implantes de 7 a 14 dias foram encontrados grupamentos de AChE e nAChR, distribuídos de 
forma semelhante àquela de músculos esqueléticos inervados de animais adultos. 
Conclusão: Nossos dados mostram que mioblastos implantados ectopicamente fundem-se para formar fibras musculares diferenciadas, que expressam proteínas 
características da sinapse neuromuscular esquelética adulta. Além disso, a baixa infiltração de células inflamatórias e a sobrevivência das células implantadas, por pelo 
menos 14 dias, indicam a histocompatibilidade entre animais da colônia 2BAW. 
 
Apoio Financeiro: FAPESP, PIBIC/CNPq 
 Participantes: Mauricio Guendi Fukushima, Tiago Chiavegatti, Ingrid Furlan, Beatriz Hitomi Kiyomoto, Rosely Oliveira Godinho 
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 Título: Dosagem da Enzima Conversora de Angiotensina I e da Neprilisina em cultura de células 
 Autores:  Coelho, V.A.F.P.; Farias, S.L.A.; Carmona, A.K. 
 Bolsista: Viviane de Andrade Figueira Pinto Coelho   
 Orientador:  Adriana Karaoglanovic Carmona - Unifesp -  Biofísica / Biofísica de Sistemas 
 Resumo: 
A enzima conversora de angiotensina I(ECA)é uma zinco-metalo-peptidase que tem um papel importante na homeostasia circulatória: cliva o dipeptídeo C-terminal da 
angiotensina I produzindo o potente vasoconstritor angiotensina II e inativa o vasodilatador bradicinina. A Neprilisina(NEP) também é uma zinco metalo-protease ligada 
à membrana de várias células e co-existe com a ECA em vários tecidos. Foi inicialmente identificada nas membranas em borda de escova das células dos rins de 
coelhos. A NEP hidrolisa de maneira eficaz a bradicinina, o fator natriurético do átrio, angiotensinas I e II, substância P, endorfinas e neurotensina. Estudos recentes 
apontam para um efeito benéfico da inibição conjunta da ECA e da NEP no sistema cardiovascular.  
Com o presente trabalho visamos estudar a atividade de ECA e NEP em cultura primária de cardiomiócitos de ratos normais e espontaneamente hipertensos, utilizando 
substratos com supressão intramolecular de fluorescência com alto grau de especificidade. Estes compostos permitem o monitoramento rápido da atividade enzimática, 
diretamente no fluorímetro, além de serem muito sensíveis para o estudo de especificidade da enzima.  
A padronização do método de dosagem da atividade da ECA e da NEP em cultura de células foi realizada em cultura primária de cardiomiócitos de ratos recém-nascidos 
normais e SHR (spontaneously hypertensive rat).   As células foram cultivadas em placas de 6 poços (Corning Inc.) recobertas com um filme de colágeno tipo I, na 
concentração de 2.5 x 10-; células/ml, em meio de cultura DMEM suplementado com 15% de soro fetal bovino (Cultilab) e mantidas à 37 ºC em estufa com 5% CO-;, até 
a monocamada atingir 80% de confluência. A atividade da ECA foi determinada pela hidrólise do peptídeo com supressão intramolecular de fluorescência Abz-
YRK(Dnp)P-OH, onde Abz é o grupo fluorescente, Dnp é o grupo apagador. Após a lavagem da monocamada, as células foram colocadas em tampão Tris-HCl 100 mM 
/ NaCl 50 mM / ZnCl2 10 µM - pH 7.0, contendo 6 µM do substrato e a leitura da fluorescência foi determinada após 30, 60 e 90 minutos de incubação. Para verificar o 
grau de especificidade do substrato, as células foram pré-incubadas com 2 µM de lisinopril e fluorescência foi medida nos mesmos intervalos acima. Para a determinação 
da atividade da NEP, o substrato utilizado foi o Abz-rGL-EDDnp e a inibição da enzima foi feita com 50nM de tiorfan. 
Os resultados mostram que desenvolvemos um método rápido e sensível para a determinação de atividade de ECA e da NEP em cultura primária de cardiomiócito. Esta 
metodologia poderá ser útil no estudo comparativo de tecidos normais e acometidos por patologias relacionadas ao remodelamento cardíaco decorrente da hipertensão 
e de insuficiência cardíaca de várias etiologias. 
 Participantes: Viviane de Andrade Figueira Pinto Coelho, Shirley Leite de Almeida Farias, Adriana Karaoglanovic Carmona 
 

 Título: Efeito anorexígeno da serotonina em ratas Zucker normais e obesas. 
 Autores:  Carballo, M.G.; Ribeiro, E.B.; Telles, M.M. 
 Bolsista: Michele Gatti Carballo   
 Orientador:  Eliane Beraldi Ribeiro - Unifesp -  Fisiologia / Neurofisiologia e Fisiologia Endócrina 
 Resumo: 
Diversos fatores centrais e periféricos atuam nos mecanismos de controle da homeostase energética. A 5-hidroxitriptamina ou serotonina (5-HT) tem uma participação 
importante nesse controle, através de suas ações em reduzir a ingestão alimentar e estimular o gasto energético. Diversos receptores de 5-HT associados ao efeito 
anorexígeno foram identificados. Estudos mostraram que o sistema serotoninérgico possui relações funcionais com outros sistemas hipotalâmicos, como o do 
neuropeptídeo Y e da leptina, na regulação fisiológica do balanço energético, mas encontram-se parcialmente entendidos. Atribui-se a obesidade Zucker a uma alteração 
genética que resulta em resistência à leptina e, consequentemente, um aumento na deposição de gordura. É possível que o sistema serotoninérgico esteja envolvido 
neste modelo de obesidade genética. Desta forma, o presente trabalho objetiva analisar a resposta anorexígena aguda induzida pela injeção intracerebroventricular de 
serotonina em ratas Zucker magras e obesas.  
Foram utilizadas 46 ratas magras (Fa/?) e 30 ratas obesas (fa/fa). Os animais foram anestesiados com Ketamina/Xilasina (66.6/6.65 mg/Kg, i.p.) para implantação 
estereotáxica de uma cânula no ventrículo lateral esquerdo segundo as coordenadas: AP: -0.9 mm, L: +1.6 mm e V: -2.7 mm. A cânula foi fixada com cimento acrílico, 
ancorado ao crânio por dois parafusos. Uma semana após a implantação, os animais, jejuados por 18 horas, receberam, intracerebroventricularmente, solução salina 
tamponada (CSF artificial) ou doses crescentes de 5-HT (50, 100, 200 ou 300-;g). O alimento pesado (pellet) foi colocado nas gaiolas ao final das injeções e o consumo 
medido em 30, 60, 90 e 120 minutos. Após o experimento, os animais foram decapitados e a posição correta da cânula foi testada por injeção do corante Azul de Evans, 
realizando-se, então, cortes no cérebro para detectar a presença de corante no ventrículo. A análise estatística foi realizada pelo método ANOVA seguida de teste de 
comparações múltiplas de Duncan e o nível de significância adotado foi p < 0,05. 
A massa corporal das ratas obesas foi significantemente mais alta que a das normais (425.6 ± 9.7 g, n = 30 e 188.8 ± 2.1 g, n = 46, respectivamente). Nas ratas normais, 
o grupo CSF consumiu 3.81 ± 0.24 g (n = 15), enquanto os grupos que receberam 50, 100, 200 ou 300 µg de 5-HT consumiram 4.86 ± 0.24 g (n = 8), 4.36 ± 0.26 g (n 
= 8), 2.38 ± 0.10 g (n = 9) e 1.69 ± 0.08 g (n = 6), respectivamente. O grupo de 200 µg obteve uma redução de 43% no consumo em relação ao grupo CSF, enquanto o 
grupo de 300 µg reduziu em 57% a ingestão alimentar. Observamos que as doses de 200 e 300 µg de 5-HT provocaram redução significante na ingestão alimentar, 
enquanto as doses de 50 e 100 µg não provocaram efeito anorexígeno. Nos animais obesos, o grupo CSF consumiu 6.69 ± 0.36 g (n = 10) e os grupos que receberam 
50, 100, 200 ou 300 µg de 5-HT consumiram 5.59 ± 0.65 g (n = 5), 4.84 ± 0.47 g (n = 5), 3.84 ± 0.04 g (n = 5) e 2.95 ± 0.13 g (n = 5), respectivamente. Os grupos de 
100, 200 e 300 µg reduziram o consumo em 18%, 34% e 44% respectivamente. Diferentemente dos animais normais, os obesos obtiveram redução significante da 
ingestão alimentar com as doses de 100, 200 e 300µg de 5-HT. 
Podemos concluir com os nossos dados que o efeito anorexígeno provocado pela serotonina é dose-dependente tanto nas ratas normais como nas obesas, no entanto, 
não observamos diferença de sensibilidade a serotonina entre os grupos. 
 Participantes: Michele Gatti Carballo, Eliane Beraldi Ribeiro, Mônica Marques Telles 
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 Título: Efeito da administração de escopolamina sobre a recordação livre de palavras 
 Autores:  Noronha, S.M.R.; Bueno, O.F.A.; Vaz, L.J.; Galduróz, J.C.F 
 Bolsista: Samuel Marcos Ribeiro de Noronha   
 Orientador:  Orlando Francisco Amodeo Bueno - Unifesp -  Psicobiologia / Psicobiologia 
 Resumo: 
EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO DE ESCOPOLAMINA SOBRE A RECORDAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS. Samuel M.R. de Noronha, Leonardo J. Vaz, José C.F. Galduróz, 
Orlando F.A. Bueno (Departamento de Psicobiologia da UNIFESP/EPM) O padrão da curva serial obtida em testes de recordação livre de palavras aplicados em sujeitos 
sadios pode ser alterado pela inserção de palavras com relacionamento semântico nas posições intermediárias da lista. Estudos realizados em pacientes com demência 
do tipo Alzheimer demonstraram que estes não se beneficiam do uso de relacionamento semântico, nem da repetição de palavras ao longo das listas, como estratégias 
para melhorar a recordação. O estudo em andamento tem como objetivo investigar, em sujeitos normais, os efeitos da administração subcutânea de escopolamina no 
desempenho de memória através do teste de recordação livre de palavras. Especificamente será avaliado se esse anticolinérgico influencia na efeito de facilitação de 
recordação de palavras relacionadas inseridas nas posições intermediárias das listas. Os sujeitos selecionados serão alocados em três grupos distintos: 0,3 mg/70 kg 
de escopolamina (n = 12), 0,6 mg/70 kg de escopolamina (n = 12) e placebo (n = 12). Cada sujeito será testado individualmente, sendo submetido a uma bateria de 
testes-controle e ao teste de recordação livre de palavras. 
 Participantes: Samuel Marcos Ribeiro de Noronha, Orlando Francisco Amodeo Bueno, Leonardo José Vaz, José Carlos Fernandez Galduróz 
 

 Título: Efeito da expressão do gene bsd (blasticidin-S-deaminase) nos queratinócitos murinos 
 Autores:  Osako, M.K.; Sacramento, C.B.; Bento, F.M.; Han, S.W. 
 Bolsista: Mariana Kiomy Osako   
 Orientador:  Sang Won Han - Unifesp -  Biofísica / Físico-quimica 
 Resumo: 
O gene de resistência à blasticidina S (bsr), isolado da linhagem K55-S1 do Bacillus cereus, é um marcador de seleção dominante amplamente usado em experimentos 
de transferência gênica. O gene bsr codifica uma enzima que atua no antibiótico nucleosídeo blasticidina S (BS) convertendo-o no derivado inativo desaminohidroxi-BS. 
Recentemente, foi relatada a morte de queratinócitos pela expressão do gene bsr. A morte celular parece ser mediada por um fator secretado pelos queratinócitos 
murinos BALB/MK transduzidos pelo bsrm. 
O fungo Aspergillus terreus também sintetiza uma enzima que neutraliza a ação da BS. O gene que a codifica é denominado de bsd (BS desaminase), também utilizado 
como marcador genético. Embora ambos genes codifiquem enzimas com as mesmas atividades, suas seqüências primárias protéicas apresentam pouca homologia. 
Para verificar se a apoptose induzida por bsrm é devido à atividade enzimática ou à estrutura molecular, avaliou-se o efeito do gene bsd nas BALB/MK, que foram 
modificados por vetores retrovirais.  
Inicialmente, as células BALB/MK foram infectadas com os vírus contendo o gene bsd e observadas durante 5 dias, o tempo necessário para induzir morte celular pelo 
gene bsrm. As BALB/MK transduzidas com bsd não sofreram morte celular, enquanto que as de controle que expressam bsrm morreram em 5 dias.  
Como a taxa de transdução pode ter sido diferente de experimento para experimento, para certificar a transdução viral e a expressão de bsd, os queratinócitos 
transduzidos foram selecionados com a BS (8 -;g/ml; concentração que leva a morte celular em 5 dias). Estas células selecionadas foram divididas em duas placas: em 
uma placa as células foram mantidas em meio de cultura na ausência e na outra, na presença de 8 -;g/ml BS por até 5 dias. Ambas placas tiveram um crescimento 
semelhante das células e não houve morte celular e nem a alteração de morfologia celular. 
É um fato surpreendente, pois estes resultados indicam que a morte dos queratinócitos induzida pelo gene bsrm deve ter uma causa não-dependente da atividade de 
BS desaminase. No momento, novos experimentos estão em andamento para elucidar o efeito do gene bsrm na morte dos queratinócitos. 
 Participantes: Mariana Kiomy Osako, Chester Bittencourt Sacramento, Fernanda Mara Bento, Sang Won Han 
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 Título: EFEITO DA INGESTÃO DE DIETA PALATÁVEL HIPERLIPÍDICA SOBRE O METABOLISMO 
CEREBRAL DE RATOS JOVENS 

 Autores:  Bernardes, B.S.S.; Oyama, L.M.; Estadella, D.; Oller do Nascimento, C.M. 
 Bolsista: Bruno Sérgio de Souza Bernardes   
 Orientador:  Cláudia Maria da Penha Oller do Nascimento - Unifesp -  Fisiologia / Fisiologia 
 Resumo: 
Tem sido descrito na literatura que a ingestão de dietas palatáveis e hiperlipídicas, além de promoverem alterações metabólicas, podem dificultar o aprendizado e 
prejudicar a memória de ratos. Recentemente GREENWOOD et al (2001), sugeriram que esses efeitos podem estar relacionados com o desenvolvimento de resistência 
à insulina e intolerância à glicose, desencadeados pelas dietas hiperlipídicas. De fato, a hiperglicemia crônica parece diminuir a capacidade de transporte de glicose no 
cérebro ( DUELLI et al, 2000). Assim, o objetivo de nosso trabalho foi avaliar o efeito do tratamento com dieta hiperlipídica e palatável e de ciclos alternados de dieta 
padrão e dieta hiperlipídica e palatável, durante o 30º ao 60º dias de vida, sobre o metabolismo da glicose no cérebro de ratos. Para isso utilizamos ratos machos da 
linhagem Wistar que foram divididos em 3 grupos: Grupo Controle (C) que recebeu dieta padrão (Nuvilab); Grupo dieta palatável hiperlipídica (PL): que recebeu dieta 
palatável hiperlipídica Grupo com dieta mista (M): que recebeu dieta mista (uma semana dieta padrão e uma semana dieta palatável hiperlipídica). A dieta foi constituída 
de ração padrão, amendoim torrado, chocolate ao leite e biscoito doce na proporção 3:2:2:1. Os animais receberam as dietas “ad libitum”. Aos 60 dias de vida os animais 
foram sacrificados, o sangue coletado para determinação da glicemia. O cérebro foi retirado, fatiado e incubado por uma hora em Krebs-Henseilet contendo 5mM de 
glicose + 0,04µCi de 14C-glicose. Após este período a incubação foi interrompida. O 14CO2 produzido pela oxidação da glicose foi coletado, por 2 h, pela adição de 
NaOH. As fatias de cerébro foram retiradas para extração de lipídios e determinação da taxa de lipogênese a partir da glicose. No meio determinamos a concentração 
de glicose para a análise do consumo de glicose pelo cérebro. A produção de 14CO2 e taxa de lipogênese a partir da glicose em fatias de cérebro foi semelhante entre 
os grupos estudados. O consumo de glicose (µmol de glicose consumida/g de cérebro.h) foi significantemente menor no grupo M (14.59±1.34) quando comparado com 
os grupos C (22.52±1.53) e PL (20.84±2.19). A glicemia (mg/dL) dos animais M (116.5-;3.6) e PL (116.9-;3.8) foi significantemente maior que do grupo C (98.7-;3.6). Os 
resultados demonstram que ciclos de dieta controle alternadas com dieta palatável hiperlipídica por 30 dias diminuem o consumo de glicose pelo cérebro, entretanto este 
resultado não foi observado quando do tratamento contínuo com dieta palatável hiperlipídica, embora tenha ocorrido hipeglicemia em ambos os grupos (M e PL). A partir 
destes resultados podemos sugerir que o tratamento contínuo com dieta palatável hiperlipídica possa estar desencadeando um processo adaptativo que não ocorre no 
grupo que recebeu ciclos alternados de dieta padrão e dieta hiperlipíca e palatável, em um período de 30 dias. 
 
GREENWOOD, CE AND WINOCUR, G. Glucose treatment reduces memory deficits in young adult rats fed high-fat diets. Neurobiol Learn Mem.75(2):179-89, 2001. 
 
DUELLI R, MAURER MH, STAUDT R, HEILAND S, DUEMBGEN L, KUSCHINSKY W. Increased cerebral glucose utilization and decreased glucose transporter Glut1 
during chronic hyperglycemia in rat brain. Brain Res. , 858(2), 338-347, 2000. 
 Participantes: Bruno Sérgio de Souza Bernardes, Lila Missae Oyama, Debora Estadella, Cláudia Maria Oller do Nascimento 
 

 Título: Efeito do Carbacol na expressão da Aquaporina 9 em epidídimo de rato 
 Autores:  Suenaga, C.I.; Siu, E.R.; Lázari, M.F.M; Maróstica, E.; Porto, C.S. 
 Bolsista: Claudia Igutti Suenaga   
 Orientador:  Catarina Segretti Porto - Unifesp -  Farmacologia / Farmacologia 
 Resumo: 
EFEITO DO CARBACOL NA EXPRESSÃO DE AQUAPORINA 9 EM EPIDÍDIMO DE RATO 
C.I.Suenaga, E.R.Siu, M.F.Lázari, E.Maróstica, C.S.Porto. Setor de Endocrinologia Experimental, Departamento de Farmacologia, UNIFESP/EPM, SP, Brasil. 
 
INTRODUÇÃO:  Aquaporinas (AQPs) são uma família de proteínas transmembranares essenciais para manutenção do equilíbrio hídrico e pelo rápido transporte de água 
através da membrana plasmática, utilizando baixa energia de ativação (Agre et al, Am. J. Phisiol., 265: F463-F476, 1993; Brown et al, Eur. J. Cell. Biol., 61:264-273, 
1993; King & Agre, Annu. Rev. Physiol., 58: 619-648, 1996). A literatura tem mostrado uma interação entre sistema colinérgico e AQPs em cérebro e glândula parótida 
de ratos (Badaut et at, Neu.L.292:75, 2000; Ishikawa et al., Res.Com.245:835, 1998). No epidídimo, AQP9 está localizada nos estereocílios das células principais, sendo 
importante na reabsorção de água do lúmen e, conseqüentemente, na concentração de espermatozóides para sua maturação (Badran & Hermo, J.And.23:358, 2002). 
Além disso, receptores muscarínicos também estão presentes ao longo do epidídimo (Maróstica et al., Biol. Reprod.65:1120, 2001). 
 
OBJETIVO: Verificar o efeito do carbacol na expressão da AQP9 em epidídimo de ratos. 
 
MÉTODOS: Foram realizados estudos in vivo e in vitro utilizando ratos Wistar machos de 50 dias de idade. Nos estudos in vivo, carbacol (5 microgramas/animal) ou 
salina (controle) foram administrados na veia renal. Os animais foram sacrificados 5, 15 e 30 min após o tratamento. Em seguida, o epidídimo foi fixado com solução de 
Bouin por perfusão via aorta abdominal. Após a fixação, o epidídimo foi separado em cabeça e cauda e processado para microscopia óptica. Nos estudos in vitro, o 
epidídimo foi retirado do animal, dissecado, separado em cabeça e cauda e colocado em uma cuba de vidro de parede dupla, com capacidade para 10 ml, contendo 
líquido nutritivo (Picarelli et. al., Arch. int. Pharmacodyn., 138: 354-363, 1962). Em seguida, adicionou-se o carbacol  (10-4 M) por diferentes tempos: 5, 15 e 30 minutos. 
O grupo controle foi incubado com o líquido nutritivo na ausência do agonista. Após incubação, os tecidos foram fixados com solução de Bouin e processados para 
microscopia óptica. Cortes histológicos foram obtidos a partir dos tecidos processados e imuno-histoquímica foi realizada com anticorpo de coelho anti-AQP9 de rato 
pela técnica descrita por Badran e Hermo (2002). Além disso, controles negativos foram também realizados. 
RESULTADOS: Aos 15 minutos, tanto nos estudos in vivo quanto nos estudos in vitro, foram observados um aumento da marcação na região apical das células principais 
da cauda do epididímo e uma marcação citoplasmática difusa e homogênea na cauda proximal. As células claras e basais da cauda distal também apresentaram 
citoplasma intensamente reativo quando comparado ao grupo controle.  
CONCLUSÕES: Esses resultados sugerem uma interação entre AQP9 e receptores muscarínicos na cauda do epidídimo. A regulação de AQP9 por esses receptores 
pode ser importante para o transporte de fluido através do epitélio e para a atividade secretora, envolvidos na maturação do gameta masculino. Porém, o mecanismo 
celular dessa interação precisa ser esclarecido, assim como o subtipo de receptor muscarínico envolvido.  
 
Apoio Financeiro:  FAPESP e CNPq  
 Participantes: Cláudia Igutti Suenaga, Erica Rosanna Siu, Maria de Fátima M. Lázari, Elisabeth Maróstica, Catarina Segreti Porto 
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 Título: EFEITO DO ESTRÓGENO SOBRE A EXPRESSÃO DE RECEPTORES MUSCARÍNICOS EM 
MIOMÉTRIO DE RATAS. 

 Autores:  Koyama, C.A.; Yassuhara, F.; Avellar, M.C.; Maróstica, E.; Porto, C.S. 
 Bolsista: Cristiane Akemi Koyama   
 Orientador:  Catarina Segreti Porto - Unifesp -  Farmacologia / Farmacologia Celular 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO:  
O útero é um dos principais órgãos alvo para a ação dos esteróides ovarianos e estes hormônios, em conjunto com os neurohipofisários, com prostaglandinas e 
neurotransmissores, regulam importantes funções fisiológicas do aparelho reprodutor feminino (Wray, Am. J. Physiol., 264: C1-C18 1993; Maggi et al., J. Endocrinol. 
Invest., 17: 739-756, 1994a, b). O miométrio e o endométrio são responsivos aos hormônios gonadais; porém, não são detectadas mudanças cíclicas no músculo liso 
como aquelas observadas no endométrio uterino (Maggi et al., J. Endocrinol. Invest., 17: 757-770, 1994b).  
Estudos neuroanatômicos mostraram a presença de inervação adrenérgica e colinérgica no miométrio e no endométrio (Trauring & Papka, In: nervous control of the 
urogenital system – ed. by C.A. MAGGI, Harvwood Academic Publishers, USA, 1993, p. 103-141; Tetsuro et al., J. Auton. Pharmacol., 14: 213-227, 1994). A densidade 
dos receptores muscarínicos e a resposta do útero são influenciadas pelos hormônios sexuais femininos. Brandes & Ruggieri (Adv. Exp. Med. Biol., 385: 241-249, 1995) 
mostraram uma menor densidade dos receptores muscarínicos, em útero de coelhas prenhas do que em adultas férteis. O tratamento com estrógeno, por oito semanas, 
de coelhas ovariectomizadas induz a um aumento da afinidade e da densidade dos receptores muscarínicos no útero, em relação a animais apenas castrados (Batra, J. 
Endocr., 125: 185-189, 1990). Entretanto, o tratamento estrogênico por quatro dias de cobaias imaturas diminuiu a densidade, mas não alterou a afinidade dos receptores 
muscarínicos, em útero de animais ovariectomizados tratados com estrógeno, do que em castrados tratados com progesterona (Ruzycky & Crankshaw, Can. J. Physiol. 
Pharmacol., 66: 10-17, 1988). Mais recentemente, em nosso laboratório, foi mostrado que ratas tratadas com estrógeno 24 h apresentam maior afinidade dos receptores 
muscarínicos, sem alteração da densidade, quando comparadas com animais em estro natural. Além disso, foi mostrada também uma modulação pelo estrógeno das 
vias de sinalização intracelular acopladas à ativação dos receptores M2 e M3 (Abdalla et al., Tese de Doutorado, UNIFESP-EPM, 1999; Abdalla et al., Mol. Cell. 
Endocrinol., 160:17-24, 2000).  
Em estudos preliminares, nós monitoramos as condições hormonais dos animais pela determinação do peso uterino e dosagem plasmática de estradiol. 24 horas após 
a castração dos animais adultos ocorreu uma diminuição dos níveis plasmáticos de estradiol, quando comparados aos animais em proestro. Com relação ao peso uterino, 
houve uma diminuição progressiva após 24 horas de castração, estabilizando-se por volta de 15 dias de castração. O tratamento com anti-estrógeno (ICI 182,780) 
também resultou em uma diminuição dos níveis plasmáticos de estradiol e do peso uterino. Nos animais castrados por 15 dias e tratados com estrógeno por 7 dias, o 
peso uterino foi parcialmente recuperado em relação aos animais em proestro. Por outro lado,  nos animais tratados com estrógeno por 21 dias, imediatamente após a 
castração, a administração de estrógeno foi capaz de manter o peso uterino similar ao proestro. Entretanto, os níveis plasmáticos de estrógeno permaneceram 
semelhantes aos observados nos animais castrados (Koyama et al, PIBIC, UNIFESP-EPM, 2002). 
Assim, o objetivo deste estudo foi investigar o papel temporal da diminuição dos níveis de estrógeno e, posteriormente, da reposição estrogênica sobre a expressão dos 
subtipos de receptores muscarínicos presentes em miométrio. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS:  
A partir dos nossos resultados anteriores, estabelecemos 5 grupos distintos para o estudo da expressão dos subtipos receptores muscarínicos em útero de rata. O RNA 
total foi isolado do miométrio dos diferentes grupos (PE: ratas em proestro, C15: castradas por 15 dias, C15+E7: castradas por 15 dias e tratadas com estrógeno por 7 
dias em dias alternados, CE21: ratas castradas e tratadas com estrógeno por 21 dias em dias alternados e ICI: ratas em proestro tratadas com 200 -;g de ICI 182,780 
durante 10 dias, todos os dias. O ensaio de proteção à ribonuclease (RPA) foi realizado com sondas específicas para os subtipos de receptores muscarínicos (Borges et 
al., Endocrinology, 142:4701, 2001). 
 
RESULTADOS:  
O transcrito m1 não foi detectado no miométrio. Por outro lado, a presença de transcritos para os receptores muscarínicos M2 e M3 foi observada em todos os grupos 
experimentais estudados. Nossos resultados preliminares sugerem uma maior expressão dos transcritos m2 e m3 no grupo PE,  quando comparado aos grupos C15 e 
ICI. Com o tratamento estrogênico, a expressão destes transcritos foi similar  ao grupo PE. 
 
CONCLUSÃO:  
Os estudos mostraram a presença dos RNA mensageiros para os receptores M2 e M3 em miométrio de ratas adultas e sugerem uma modulação destes transcritos pelo 
estrógeno. 
 Participantes: Cristiane Akemi Koyama, Fabiana Yassuhara, Maria Cristina Avellar, Elizabeth Maróstica, Catarina Segreti Porto 
 

 Título: EFEITO DO INIBIDOR DE TROMBINA r-INFESTINA1-2 DE Triatoma infestans NA PLEURISIA 
INDUZIDA POR CARRAGENINA EM RATOS. 

 Autores:  Segovia, L.E.J.; Campos, I.T.N.; De Marco, R.; Malavazi-Piza, K.C.; Tanaka, A.S. 
 Bolsista: Lucia Elizabeth Jimenez Segovia   
 Orientador:  Aparecida Sadae Tanaka - Unifesp -  Bioquímica / Bioquímica 
 Resumo: 
No estômago do inseto Triatoma infestans foi encontrado um inibidor de trombina responsável pela manutenção do sangue fluido durante o período de armazenamento. 
Este inibidor denominado de infestina foi purificado, o gene incompleto foi clonado e a proteína recombinante foi expressa e caracterizada. O objetivo deste trabalho é 
estudar os efeitos do pré-tratamento com Infestina 1-2 recombinante na pleurisia em ratos induzida por carragenina. O sobrenadante da cultura de levedura S. cerevisiae 
foi utilizado em cromatografia de afinidade tripsina-Sepharose para obtenção da proteína r-Infestina 1-2 e analisado em SDS-PAGE 18%, revelando uma banda pura de 
11 kDa. A atividade inibitória da r-Infestina 1-2 foi medida para tripsina e o Ki calculado (3,79 nM). Para a realização dos experimentos de pleurisia, o material foi 
dessalinizado e ressuspenso em salina 0,9% nas doses de 1 e 10 mg/cavidade. Para a pleurisia foram usados ratos machos adultos tratados ou pré-tratados (+ 
carragenina) pela via intra-pleural (ipl) com o inibidor ou salina (controle). Após 4 horas, os animais foram sacrificados e o volume de exsudato formado e o número total 
de células migradas analisados. A presença de serinoproteases no exsudato pleural foi avaliada através da hidrólise de substratos cromogênicos para plasmina (S2251) 
e calicreína plasmática (S2302). O tratamento (injeção direta) com o inibidor não induziu formação de exsudato ou migração celular, nem apresentou atividade proteolítica 
tipo plasmina ou calicreína plasmática, quando comparados ao grupo controle. O pré-tratamento com r-Infestina 1-2 simultaneamente com a carragenina induziu um 
aumento dose-dependente da exsudação, da migração leucocitária e da atividade proteolítica tipo plasmina, quando comparados ao grupo controle. A atividade pró-
inflamatória da r-Infestina 1-2 mostrada nos nossos resultados pode ser explicada pelo aumento da atividade tipo plasmina no exsudato, responsável pela geração de 
peptídeos pró-inflamátorios. Além disso,  dados da literatura mostram que a inibição da trombina pode diminuir a liberação de prostaglandina E2, retardando o processo 
de reparo e prolongando o processo inflamatório. Financiado por FAPESP e CNPq. 
 Participantes: Lucia Elizabeth Jimenez Segovia, Ivan Torres Nicolau de Campos, Renato De Marco, Kelly Cristina Malavazi-Piza, Aparecida Sadae Tanaka 
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 Título: EFEITO NÃO-GENÔMICO DA ANDROSTERONA EM FUNDO GÁSTRICO DE RATO. 
 Autores:  Silva, E.M.R.; Lafayette, S.S.L.; Garcez-do-Carmo, L. 
 Bolsista: Eliseu Marinho Rangel Silva   
 Orientador:  Lucia Lameirão Garcez do Campo - Unifesp -  Farmacologia / Farmacologia 
 Resumo: 
Introdução: Além da ação genômica clássica, hormônios esteróides também causam efeitos não-genômicos, cujo mecanismo de ação ainda não está esclarecido. Em 
trabalhos anteriores mostramos que no ducto deferente de rato, órgão andrógeno-dependente, hormônios sexuais masculinos inibiram a contração e o aumento 
intracelular de Ca++  induzidos por KCl (Lafayette et al., Latinam. Congr. Pharm.249,2000), havendo indicações de que o efeito fosse devido ao bloqueio do canais de 
Ca++. Objetivos: Nosso objetivo foi estudar o efeito não-genômico da androsterona sobre um tecido não-dependente de andrógeno, o fundo gástrico de rato. Foi estudada 
a ação do hormônio sobre a contração causada pelo agonista colinérgico carbacol (cujo  mecanismo de ação está relacionado primordialmente à liberação de cálcio de 
estoques intracelulares) e sobre a contração causada por KCl (que promove o influxo de cálcio a partir do meio extracelular). Métodos: Fundos gástricos de ratos Wistar 
adultos (5 meses)  foram preparados para o registro de contrações isotônicas in vitro. Após período de repouso, o tecido foi estimulado a cada 30 minutos, com 
concentrações supramáximas únicas de carbacol, 10-5 M (CCh) ou de KCl (80mM) por 10 minutos, na ausência e presença de androsterona (10-5 a 3.10-4M), ou do 
veículo de diluição (DMSO), incubados por 10 minutos antes do estímulo com o agonista. Em outro grupo de experimentos, foi estudado o efeito da androsterona sobre 
a contração por KCl na ausência e na presença de flutamide (10-5M). Tanto CCh como KCl causam contração bifásica, com componente fásico (F) inicial seguido de 
componente tônico (T). O efeito do hormônio foi medido sobre o amplitude de contração induzida pelos agonistas no pico da contração fásica e no 10o  minuto de registro 
(componente tônico). Os parâmetros calculados foram efeito inibitório máximo (Emax) e o logaritmo negativo da concentração que causou 50% de inibição (pIC50). 
Resultados: A androsterona (10-5 a 3.10-4M) inibiu tanto o componente fásico (95,2-;5,6%) como o tônico (92,3-;3,2) da contração por KCl, com pIC50 de 4,5-;0,1 para 
o fásico e 4,3-;0,1 para o tônico. Não foram observadas diferenças estatisticas entre esses parâmetros. A inibição causada pela androsterona não foi afetada pelo inibidor 
de receptor de andrógenos, flutamide. A contração causada pelo carbacol não foi afetada pela androsterona. Conclusões: Assim como foi observado anteriormente no 
ducto deferente de rato, tecido dependente de andrógeno, nossos resultados mostraram que também no fundo gástrico, tecido não-dependente de andrógeno, a 
androsterona atuou por efeito não-genômico (insensível ao flutamide) provavelmente interferindo no influxo de Ca++ para o interior celular, já que foi inibido o efeito do 
KCl, (contração dependente de cálcio extraceleular), mas não a contração por carbacol (contração dependente de cálcio de estoques intracelulares). 
 Participantes: Eliseu Marinho Rangel Silva, Simone Sette Lopes Lafayette, Lúcia Garcez do Carmo 
 

 Título: EFEITOS DA PRIVAÇÃO DE SONO SOBRE O METABOLISMO HEPÁTICO DE RATOS 
 Autores:  Galli, M.R.; Martins, P.J.F.; Souza, F.G.; Azzalis, L.A.; D´Almeida, V.; Tufik, S. 
 Bolsista: Mariana  Ribeiro Galli   
 Orientador:  Sergio Tufik - FIG -  Psicobiologia / Biologia e Medicina do Sono 
 Resumo: 
Introdução. Estudos recentes afirmam que a rotina da sociedade moderna, levou a uma diminuição do tempo total de sono em grande parcela da população. Perturbações 
do ciclo sono-vigília resultam em significativos danos à saúde e ao bem-estar, representando nos casos mais graves risco de morte. Estudos de privação ou restrição do 
sono em humanos demonstraram importantes alterações metabólicas como hiperglicemia e quadros de resistência à insulina. Estudos em animais apontam que a 
privação de sono resulta na perda de peso associada à hiperfagia. Dados subseqüentes sugerem que há um grande aumento no gasto energético destes animais. 
Possívelmente, estas alterações são influenciadas pelo significativo desbalanço hormonal que também ocorre sob esta condição. Sendo o fígado um órgão importante 
para o metabolismo energético, hormonal e detoxificação, é possível que as alterações metabólicas observadas nos estudos de privação de sono envolvam o metabolismo 
hepático. Além disso, o estudo dos efeitos da falta de sono sobre o fígado ganham importância clínica, visto que é freqüente a associação do álcool e outras drogas com 
a privação de sono, o que poderia tornar os usuários dessas substâncias mais vulneráveis aos seus efeitos tóxicos. Nosso objetivo foi investigar os efeitos da privação 
de sono por 96 horas sobre o metabolismo e marcadores de lesão hepática em ratos. Materiais e Métodos. Foram utilizados 24 ratos Wistar machos (3 meses) 
provenientes do biotério do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Os animais foram distribuídos em um grupo controle (CT, n=12) e um 
grupo privado de sono (PS, n=12). Previamente, ambos os grupos foram adaptados ao método de privação de sono por 1 hora ao dia, durante três dias. Os grupos foram 
submetidos ao método da plataforma (Cohen & Dement, 1965) exceto que, o grupo CT teve a água que circundava as plataformas substituída por maravalha. Os animais 
tiveram o consumo de ração e peso corporal monitorados diariamente, enquanto receberam água ad libitum. Após as 96 horas de privação de sono, amostras de sangue 
foram coletadas para a análise laboratorial de glicose sangüínea, alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), proteína  C-reativa sérica (PCR), 
fibrinogênio e corticosterona. Fragmentos de fígados foram extraídos para avaliações de glutationa total (GSH), peroxidação de lipídeos (malondialdeído-MDA) e 
glicogênio. Os dados foram analisados por meio da ANOVA de 2 vias e do teste t-Student para amostras independentes. A significância estatística foi estabelecida em 
p<0,05. Resultados. Foi possível observar após 96h de privação de sono, que os animais do grupo CT ganharam peso (+10,75±8,73g), enquanto que os animais PS 
perderam peso (-14,58±10,88g). Através da análise do consumo alimentar bruto (CB), notamos que não houve diferença no grupo CT ao longo das 96h, entrentanto o 
CB foi crescente no grupo PS durante este período. Todavia, o cálculo do consumo alimentar líquido (CL) (CL= CB - rejeitos), revelou que o grupo PS não difere do grupo 
CT. A análise do glicogênio hepático revelou que o grupo PS apresentou valores mais baixos que o grupo CT (PS 1,86±0,96 mg/100g. vs. CT 4,88±0,97 mg/100g de 
fig.; p<0,01), entretanto não observamos diferença na glicose sangüínea. O nível sérico da AST não diferiu significativamente (CT 89,75±9,67 vs. PS 109,83±23,88 U/L; 
p=0,07), mas a enzima ALT mostrou-se elevada no grupo PS (CT 304,66±51,99 vs. PS 349,33±64.58 U/L p=0,01). De forma semelhante, o peso das adrenais não diferiu 
entre os dois grupos, apesar dos maiores níveis de corticosterona nos animais do grupo PS (PS 215,60±96,73 vs. CT 90,02±56,07 ng/mL; p<0,01). O nível de fibrinogênio 
foi maior no grupo PS (PS 3,64±1,09 vs. CT 2,54±0,27 g/L; p<0,01), entretanto houve uma redução os níveis de PCR neste mesmo grupo (PS 1,53±0,12 vs. CT 1,82±0,1 
mg/dL p<0,01). O estudos dos marcadores de estresse oxidativo revelou que os níveis de MDA e GSH não diferiram de maneira a atingir significância estatística. 
Conclusão. Concluímos que o CL não foi diferente entre os grupos, indicando que a privação de sono não induziu hiperfagia. O grupo PS perdeu peso, o que somado à 
redução do glicogênio hepático, indica um aumento do gasto energético. Além disso, os níveis elevados de ALT no grupo PS sugerem haver um comprometimento dos 
hepatócitos, embora não haja um aumento do estresse oxidativo. Todavia, a privação de sono induziu aumento no fibrinogênio e redução na PCR. Consideramos que 
parte destes efeitos podem estar relacionados com os elevados níveis de corticosterona observados nestes animais. 
Financiamento: AFIP, FAPESP –CEPID 
 Participantes: Mariana Ribeiro Galli, Paulo José Forcina Martins, Fernanda Gonçalves de  Souza, Lígia Ajaime Azzalis, Vânia D´Almeida, Sergio Tufik 
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 Título: Efeitos do envelhecimento sobre os mecanismos de transdução de sinal em íleo de camundongos, 
sedentários e ativos 

 Autores:  Rosa, E.F.; Aboulafia, J.; Nouailhetas, V.L.A.; Lira, C.A.B.; Silva, A.C. 
 Bolsista: Eloi Francisco Rosa   
 Orientador:  Antonio Carlos da Silva - Unifesp -  Fisiologia / Neurofisiologia e Fisiologia Endócrina 
 Resumo: 
O envelhecimento pode ser entendido como o estágio da vida no qual os processos de degeneração não estão equilibrados com os processos de reparo nos diferentes 
sistemas, resultando na deterioração do organismo, e levando-o à morte. Assim, podemos supor que os diferentes tecidos e órgãos de um animal podem sofrer um 
processo de envelhecimento em diferentes ritmos e por uma variedade de mecanismos. Foi também verificado que o envelhecimento diminui a sensibilidade dos 
receptores de células musculares lisas do trato urinário, respiratório e vasos sangüíneos. Alterações na sensibilidade dos receptores colinérgicos em íleo de rato e de 
camundongo foram observadas, mas sem qualquer justificativa plausível para tal. Assim, as modificações causadas pelo envelhecimento na musculatura lisa intestinal 
foram pouco estudadas, e podem ter como um dos fatores contribuintes os radicais livres, já que, de acordo com a teoria do envelhecimento pelos radicais livres, estes 
estão aumentados em organismos senescentes. Por outro lado, é proposto na literatura que o exercício físico aeróbio confere uma significativa proteção contra doenças 
crônicas relacionadas com a idade, como o câncer, sendo que a sua utilização, provavelmente, preveniria os efeitos do envelhecimento sobre a sinalização celular. 
Portanto, os objetivos deste trabalho são: avaliar as prováveis alterações na transdução dos sinais causadas pelo envelhecimento através da determinação dos CE50 e 
Emáx, que representam a afinidade dos receptores a seus agonistas e eficácia, respectivamente. Comparar estes parâmetros obtidos de curvas concentração-respostas 
para carbacol (CCh) e KCl do íleo de animais submetidos à atividade física, moderada e crônica, e de animais sedentários; e, determinar, em animais sedentários e 
ativos, os níveis de peroxidação lipídica, causados pelos radicais livres. 
Para a realização deste trabalho foram utilizados camundongos C57BL/6. Os animais foram divididos em grupos sem atividade física, sacrificados em diferentes faixa 
etárias, 3, 6, 12, 18 e 24 meses, e em outros submetidos a um programa de exercício aeróbio crônico, dos  3 aos 18 meses e dos 12 aos 18 meses. Os registros de 
tensão foram utilizados para a construção de curvas concentração-respostas para CCh e KCl, em músculo liso intestinal. Os níveis de peroxidação lipídica serão 
determinados por espectrofotometria, através da técnica de dosagem dos níveis de malondialdeído. 
Inicialmente, verificou-se a efetividade, em animais senescentes, do protocolo de treinamento utilizado, avaliada pelos testes incrementais máximos, onde os 
camundongos apresentaram uma melhora de 42,4%, em média, do desempenho físico. Os animais que envelheceram tanto sedentária quanto ativamente apresentaram 
aumento do peso corporal e cardíaco. Entretanto, esses aumentos não foram proporcionais, levando a um incremento significativo da razão peso cardíaco/peso corporal 
dos grupos de animais sedentários e ativos em função do avanço da idade. Como não existiu diferença significativa entre os grupos de animais, a eficiência desse 
parâmetro em demonstrar a efetividade de protocolos de treinamento em animais idosos é colocada em dúvida, ou então de alguma maneira o envelhecimento está 
provocando aumento da massa do coração. 
 O envelhecimento não alterou o Emáx e a CE50, determinados para o KCl e o CCh em íleos de camundongos de diferentes faixas etárias. O exercício moderado crônico 
praticado por um período extenso (ex. 3–18 meses), por sua vez, diminuiu a eficácia do acoplamento eletromecânico, pois verificou-se queda do Emáx evocado pelo 
KCl, não afetando o acoplamento farmacomecânico. Entretanto, tais resultados diferem de um outro estudo do nosso grupo, quando esse mesmo tipo de programa de 
exercício praticado por um período curto causou diminuição na eficácia dos acoplamentos fármaco e eletromecânico, verificando-se queda do Emáx evocado pelo KCl e 
pela acetilcolina (ACh). Tais observações sugerem a presença de mecanismos compensatórios que agiram somente na via farmacomecânica, quando o exercício foi 
praticado por um período prolongado. 
Ao se analisar o acoplamento eletromecânico, essa queda de eficácia ocasionada pelo exercício prolongado pode ser em decorrência de alterações nos canais de cálcio 
operados por voltagem, visto que, eles são fundamentais na contração desencadeada por essa via. Isso reforça a necessidade de estudos eletrofisiológicos da ação do 
exercício crônico moderado sobre os canais iônicos de miócitos intestinais. Por outro lado, levando-se em consideração que o acoplamento farmacomecânico envolve 
uma via mais complexa que o acoplamento eletromecânico, a possibilidade de mecanismos compensatórios é maior. Além disso, a análise dos resultados a serem 
obtidos nos grupos com protocolos de treinamento intermediários na duração de exercício, ex. 12-18 meses e ex. 3-12 meses, quando concluídos, ajudarão a elucidar 
tal fenômeno. 
 Participantes: Eloi Francisco Rosa, Jeannine Aboulafia, Viviane Louise Andrée Nouailhetas, Claudio Andre Barbosa de Lira, Antonio Carlos da Silva 
 

 Título: Estabelecimento de  metodologia para conjugação de glicosaminoglicanos com biotina 
 Autores:  Cantagalli, V.D.; Ferreira, T.G; Bouças, R.I.; Trindade, E.S.; Nader, H.B.; Dietrich, C.P. 
 Bolsista: Vanessa Dionísio Cantagalli   
 Orientador:  Carl Peter Von Dietrich - Unifesp -  Bioquímica / Biologia Molecular 
 Resumo: 
Heparina (HEP), heparina de baixo peso molecular (LMWH), heparam sulfato (HS), condroitim 4 sulfato (C4S), condroitim 6 sulfato (C6S) e dermatam sulfato (DS) foram 
marcados com biotina para serem utilizados como modelo de estudo das interações com diferentes tipos celulares. Diversos estudos foram realizados com estes GAGs 
biotinilados para determinar as alterações estruturais causadas pelo processo de biotinilação. A análise química dos glicosaminoglicanos (GAGs) biotinilados revelou 
baixa perda do polímero durante o processo de biotinilação, quando comparada a quantidade de ácido urônico com a dos respectivos GAGs padrões. Em relação ao 
comportamento eletroforético em tampão 1,3-diaminopropano (PDA), pode-se observar uma redução na migração dos compostos biotinilados quando comparados com 
a migração dos respectivos GAGs padrões. A presença de biotina covalentemente ligada foi observada por varredura em U.V. e detectada em ensaios de ´´blotting´´ por 
reação com estreptavidina conjugada com peroxidase. Estes GAGs marcados não são mais substratos para as glicosaminoglicanoliases, sugerindo que a biotina, por se 
ligar covalentemente à carboxila dos ácidos urônicos, seja impeditiva à ação destas enzimas. Não houve mudanças importantes em relação à quantidade de sulfato e 
hexosamina para os GAGs biotinilados quando comparados com os respectivos GAGs padrões. Os experimentos mostraram o estabelecimento de uma metodologia 
com alto rendimento para preparação de GAGs conjugados com biotina e sugerem que estes compostos marcados podem ser utilizados no estudo de interação entre 
polissacarídeos e diferentes tipos celulares. 
 
(Supported by FAPESP, CNPq and CAPES) 
 Participantes: Vanessa Dionísio Cantagalli, Tarsis Gesteira Ferreira, Rodrigo Ippolito Bouças, Edvaldo da Silva Trindade, Helena Bonciani Nader, Carl Peter von 
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 Título: Estabelecimento de um banco de embriões congelados de camundongos e ratos geneticamente 
modificados. 

 Autores:  Santos, A.C.O.; Okamoto, S.; Ghiraldini-Franco, M.; Pesquero, J.B. 
 Bolsista: Ana Carolina de Oliveira Santos   
 Orientador:  João bosco Pesqueiro - UNIFMU -  Biofísica / Biofísica 
 Resumo: 
Introdução: Nos últimos anos, o aumento da demanda na utilização de animais geneticamente definidos e/ou modificados resultou em uma rápida expansão de linhagens 
inbreds, transgênicas, knockouts e mutantes. Essas linhagens são de manutenção difícil e custo elevado representando entretanto um imenso valor para a pesquisa 
biomédica. A descoberta de que embriões de mamíferos seriam capazes de se desenvolverem em um organismo completo quando transferidos para mães adotivas fez 
aflorar as vantagens do armazenamento dessas linhagens na forma de embriões congelados. A criopreservação em camundongos foi alcançada com sucesso em 1972 
e ainda hoje é uma metodologia difundida e a melhor e mais segura forma de preservação do patrimônio genético. O estabelecimento de um banco de embriões 
congelados de ratos e camundongos permite conservar mutações raras, mantém a uniformidade genética em uma colônia inbred, conserva estoques de animais 
transgênicos e knockouts e permite a reposição imediata de qualquer animal sempre que ocorrer perda da autenticidade genética por mutações ou por falha humana. 
Atualmente embriões de ratos e camundongos podem ser congelados em qualquer estágio de pré-implantação (2, 4 e 8 células) utilizando-se basicamente duas técnicas: 
1) Esfriamento vagaroso: (0.2 a 2.0ºC/minuto) até -40 ou -70ºC na presença de um crioprotetor. Após esse procedimento, procede-se a imersão em nitrogênio líquido 
LN2 a -196ºC. 2) Esfriamento ultra-rápido: os embriões são expostos brevemente (2 a 2,5 minutos) a altas concentrações de DMSO (3 a 4M) e sacarose (0,25M) e então 
são mergulhados diretamente no LN2. As duas técnicas têm sido utilizadas sendo que a mais largamente difundida é a que utiliza o princípio do congelamento vagaroso 
com propanodiol (PROH). Entretanto, esse método é caro, necessita de um congelador programável, grandes quantidades de nitrogênio líquido e algumas horas de 
trabalho. O método ultra-rápido é mais simples e rápido, porém a viabilidade dos embriões após a recuperação é menor. 
Qualquer que seja a técnica escolhida, a dificuldade no estabelecimento dessa metodologia  reside na grande variabilidade existente na resposta de animais 
geneticamente modificados ao processo de superovulação para coleta de embriões e a alta suscetibilidade dessas linhagens durante todo o processo de manipulação 
para estabelecimento do banco. 
Objetivo: Este projeto tem o objetivo de estabelecer protocolos de congelamento para todas as linhagens geneticamente modificadas mantidas pelo CEDEME, criando 
uma estrutura que permita tanto a manutenção das linhagens já existentes quanto a possibilidade de aumento do número de animais transgênicos que possam ser 
disponibilizados à comunidade científica, com segurança de seu patrimônio genético. 
Métodos: Nesta primeira etapa do projeto estamos tentando estabelecer o método de congelamento rápido, que nos permitiria economia de tempo e dinheiro sem utilizar 
nenhum congelador programável. Fêmeas da linhagem C57BL/6 x CBAF1 com 28 dias de idade foram superovuladas com 5UI de PMSG e hCG e colocadas com machos 
férteis. No dia seguinte pós-cópula os embriões foram coletados através da ruptura do oviduto das fêmeas e colocados em uma placa contendo meio de cultura (M16). 
Após cultura em estufa de CO2 durante 24 h., os embriões foram analisados quanto a sua morfologia e os que apresentaram evolução normal foram submetidos ao 
congelamento. Os embriões foram retirados da cultura em meio M16 e colocados em palhetas de 0,25mL contendo meio de cultura adicionado de um crioprotetor (DMSO 
4,5M + Sacarose 0,25M). Após 3 minutos à temperatura ambiente, as palhetas foram mergulhadas diretamente em LN2. As palhetas foram retiradas do botijão de LN2 
e levadas para uma vasilha com água a 37ºC por 4 segundos. Os embriões foram expelidos da palheta em M2 e permaneceram à temperatura ambiente por 20 min. 
sendo então novamente colocados em cultura em M16 durante 24 hs. Os embriões que após esse período apresentaram 4 células e morfologia intacta foram transferidos 
para o ovidutos de fêmeas pseudográvidas, previamente acasaladas com machos vasectomizados.  
Resultados: Nesta fase do trabalho foram coletados com sucesso 540 embriões. Após cultura por 24 hs, 56% deles evoluíram para 2 células. Desse total, 50% foram 
congelados e o restante mantido em cultura. Os resultados obtidos demonstraram que após a revitalização 68% do total de embriões congelados apresentaram morfologia 
intacta, entretanto 24 hs após o descongelamento, essa taxa foi reduzida para 49%. Dos embriões mantidos em cultura 68% evoluíram normalmente para mórula. 
Conclusão: Os resultados obtidos até o presente momento demonstraram que o método utilizado é viável sendo uma alternativa possível no estabelecimento de um 
banco de embriões congelados, substituindo os métodos convencionais que são mais caros e difíceis. Vale ressaltar que não obtivemos ainda resultados positivos em 
relação à viabilidade dos embriões revitalizados após implante em mães adotivas e esse dado será conclusivo na avaliação final do protocolo. 
 Participantes: Ana Carolina de Oliveira Santos, Satiko Okamoto, Mirian Ghiraldini Franco, João Bosco Pesquero 
 

 Título: Estresse oxidativo  na síndrome da isquemia e reperfusão: precipitação de proteínas. 
 Autores:  Barbosa, C.P.; Duran, C.C.G.; Gonçalves, F.C.; Mendes, J.G.; Santomauro-Vaz, E.M.; Baptista-Silva, J.C.C.; Oliva, M.L.V. 
 Bolsista: Carolina Pelegrini Barbosa   
 Orientador:  Maria Luiza Vilela Oliva - Unifesp -  Bioquímica / Bioquímica 
 Resumo: 
Os homogeneizados ultra-sônicos proporcionam lise satisfatória dos tecidos ao nível celular(Hopfer et al.,1972).O que por um lado é desejável, já que expõe grande 
quantidade de estruturas e moléculas importantes para estudo, por outro lado,liberam numerosas substâncias indesejáveis como pigmentos ou moléculas que 
comprometem a mensuração de elementos específicos (Hubbard et al., 1983). Nosso trabalho,requer a determinação da alteração dos níveis de óxido nítrico em tecidos 
de ratos, após o uso de drogas. Essa determinação depende da concentração de nitrito/nitrato (Griess) em cada tecido. A quantificação é feita por método colorimétrico 
(absorbância em 540 nm).Como o material resultante da homogeneização ultra-sônica proporciona amostras líquidas, turvas, pigmentadas,com alta densidade proteica 
e com precipitações,torna-se inviável a determinação da concentração de nitrito/nitrato pelo método escolhido. Assim, nosso objetivo é minimizar as interferências nesse 
espectro de absorção preservando as espécies nitrogenadas em questão. As amostras de tecidos dos ratos são fragmentadas com tesoura, trituradas por rotor, até a 
obtenção de um líquido homogêneo (2 a 5 minutos conforme o tecido).Após este procedimento, a homogeneização é completada em homogeneizador ultra-sônico (5 
minutos em banho de gelo). As amostras são centrifugadas a 10000 rpm, 4ºC por 10 minuto e o precipitado descartado. Em seguida, o sobrenadante foi tratado com 
soluções de 1ml de NaOH 0,5N + 1 ml de ZnSO4 10% sob agitação e mantida  em repouso à temperatura ambiente pelo período de 15 minutos. O sobrenadante foi 
separado por centrifugação (12000 rpm, 4ºC, 5 minutos). A concentraçao proteica é determinada pelo método de Lowry. A determinação da concentração de proteína, 
tanto no material extraído como no material obtido  após a precipitação por sal mostrou que a técnica empregada elimina produtos que interferem na determinação 
colorimétrica do óxido nítrico tais como, proteínas e pigmentos. Portanto, concluimos que as interferências presentes nas amostras foram atenuadas pelo emprego de 
agentes precipitantes otimizando as dosagens de nitrito/nitrato pelo método de Griess. 
 Participantes: Carolina Pelegrini Barbosa, Cinthya Cosme Gutierrez Duran, Fernanda Cristina Gonçalves, Juliana Gonçalo Mendes, Eugênio Miguel 
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 Título: Estresse Oxidativo na Síndrome da Isquemia e Reperfusão: Homogenatos Tissulares 
 Autores:  Porto Silva, C.C.; Duran, C.C.G.; Gonçalves, F.C.; Mendes, J.G.; Santomauro-Vaz, E.M.; Baptista-Silva, J.C.C.; Oliva, M.L.V. 
 Bolsista: Carolina Castro Porto Silva   
 Orientador:  Maria Luiza Vilela Oliva - Unifesp -  Bioquímica / Bioquímica 
 Resumo: 
Os tecidos de mamíferos são geralmente classificados como: tecidos moles e tecidos duros. Na lise desses tecidos, os homogenizadores utilizam agentes químicos 
como ácidos e enzimas, ou agentes mecânicos, como os trituradores a rotor e homogenizadores ultra-sônicos (Hopfer et al, 1973). A escolha do método mais conveniente 
deve levar em consideração a integridade do objeto de estudo, evitando a desnaturação ou destruição molecular ou a ocorrência de reações químicas indesejadas que 
mascarem ou impossibilitem sua identificação. Nosso trabalho requer a determinação da alteração dos níveis de óxido nítrico em tecidos de ratos após o uso de drogas. 
Como essa determinação depende da concentração de nitrito/nitrato (Griess) em cada tecido, e como a quantificação é feita por método colorimétrico (absorbância em 
540nm), nosso objetivo é minimizar as interferências nesse espectro de absorção preservando as espécies nitrogenadas em questão. Ao termino do ciclo de isquemia e 
reperfusão, os animais são submetidos a eutanásia por decapitação e os tecidos removidos conforme técnica operatória pertinente para a obtenção de uma porção de 
aproximadamente 1,5 g.. A esse material é acrescido 2 ml de água deionizada (Campbell, et al 2000) ou de tampão fosfato 0,1mM pH 7,4 (Xi et al, 1999) para cada 
grama de tecido. A amostra é fragmentada com tesoura, seguida de trituração por rotor até a obtenção de um líquido homogêneo (2 a 5 minutos conforme o tecido) e 
imediatamente levada à homogeneização ultra-sônica por 5 minutos em banho de gelo. Cada amostra é centrifugada a 10.000 rpm, 4 C por 10 min e o sobrenadante é 
recolhido. A concentração protéica é determinada por dosagem de Lowry. A técnica proporciona amostras líquidas, turvas, pigmentadas, com alta densidade protéica e 
com precipitações em repouso, o que impossibilita a determinação da concentração de nitrito/nitrato pelo método escolhido. Concluimos que as amostras devem ser 
submetidas a processos de purificação mais refinados que removam seletivamente fragmentos, proteínas e pigmentos sem, contudo alterar a concentração ou a leitura 
de nitrito/nitrato. 
 Participantes: Carolina Castro Porto Silva, Cinthya Cosme Gutierrez Duran, Fernanda Cristina Gonçalves, Juliana Gonçalo Mendes, Eugênio Miguel 

Santomauro-Vaz, José Carlos Costa Baptista-Silva, Maria Luiza Vilela Oliva 
 

 Título: Estresse Oxidativo na Síndrome da Isquemia e Reperfusão: Inibidores de Proteases 
 Autores:  Gonçalves, F.G.; Duran, C.C.G.; Gonçalves, F.C.; Mendes, J.G.; Santomauro-Vaz, E.M.; Baptista-Silva, J.C.C.; Oliva, M.L.V. 
 Bolsista: Fernanda Gutilla Gonçalves   
 Orientador:  Maria Luiza Vilela Oliva - Unifesp -  Bioquímica / Bioquímica 
 Resumo: 
Inibidores sintéticos de proteases, como  a aprotinina, tem sido estudados na diminuição da produção de óxido nítrico (Özer et al, 2001), (Bruda et al, 1998), entretanto, 
inibidores isolados de plantas brasileiras demonstraram importante atividade e especificidade inibitória sobre enzimas proteolíticas (Andrade et al, 2003), (Oliva et al, 
2003). Nosso trabalho tem como objetivo investigar a ação de inibidores isolados de bauhinia e compará-los com a aprotinina na proteção tissular da formação de óxido 
nítrico. Portanto, é necessária determinação de doses equivalentes das drogas sem, contudo, invadir os limites da toxicidade. Os inibidores são purificados de sementes 
de Bauhinia bauhinioides (Oliva et al, 1999) quantificados em unidades de inibição de calicreína (UIC) por dosagenm enzimática convertidos para mg/ml de inibidor ativo. 
A dosagem dos inibidores de Bauhinia foi estabelecida para a mesma concentração da aprotinina comercial. Os inibidores aplicados via endovenosa, em ratos  Wistar 
machos de 250 g, nas concentrações acima (N= 18) não apresentaram toxicidade fatal, alterações comportamentais ou estruturais macroscópicas num período de 24 
horas. Os resultados mostram que tanto a aprotinina como os inibidores de bauhinia podem ser  na dose de 1,4 mg/kg em ratos wistar machos de 250g. Experimento 
para verificação dose/resposta deverá ser realizado a partir desta concentração determinada. 
 
 
 Participantes: Fernanda Gutilla Gonçalves, Cinthya Cosme Gutierrez Duran, Fernanda Cristina Gonçalves, Juliana Gonçalo Mendes, Eugênio Miguel 

Santomauro-Vaz, José Carlos Costa Baptista-Silva, Maria Luiza Vilela Oliva 
 

 Título: ESTUDO DA EXPRESSÃO DA PROTEÍNA ANTI-APOPTÓTICA BCL-2 EM TECIDOS DE ANIMAIS 
TRANSGÊNICOS PARA A DOENÇA DE HUNTINGTON 

 Autores:  Okuno, C.S. 
 Bolsista: Clayton Satoshi Okuno   
 Orientador:  Soraya Soubhi Smaili - Unifesp -  Farmacologia / Farmacologia 
 Resumo: 
Introdução: A Doença de Huntington (HD) é uma doença neurodegenerativa genética que afeta severamente as atividades motoras. A apoptose é um tipo de morte 
celular envolvida em processos fisiológicos e patológicos. A expressão de proteínas da família da Bcl-2 é importante nos processos apoptóticos, sendo que a Bcl-2 é 
uma proteína anti-apoptótica. Um dos modelos experimentais para o estudo da HD é o de camundongos transgênicos (TGN). 
Objetivo: Estudar a expressão da Bcl-2 em tecidos de animais transgênicos(TGN) para Doença de Huntington(HD). 
Método: Para o estudo da expressão da proteína Bcl-2, foi extraído o RNA de córtex, cerebelo, íleo e músculo esquelético dos animais transgênicos e controles (da 
mesma prole dos transgênicos). Foi realizado o RT-PCR dos genes correspondentes às proteínas Bcl-2 e B-actina. O produto foi submetido a um gel de agarose para 
identificação e quantificação da expressão de Bcl-2 usando a B-actina como controle interno. 
Resultados: Os tecidos controle analisados expressam Bcl-2 em quantidades diferentes entre si. Nos TGN houve uma tendência de diminuição da Bcl-2, exceto no 
cerebelo (30 %). 
Conclusão: A expressão de Bcl-2 nos tecidos estudados pode estar alterada nos animais com HD. 
Auxílio financeiro: CNPq, FAPESP 
 Participantes: Clayton Satoshi Okuno 
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 Título: Estudo do processo de ativação do sistema de contato da cascata da coagulação 
 Autores:  Gutierrez Neto, A.; Tersariol, I.L.S.; Motta, G. 
 Bolsista: Augusto Gutierrez Neto   
 Orientador:  Guacyara da Motta - Unifesp -  Bioquímica / Bioquímica 
 Resumo: 
O endotélio apresenta um papel essencial como interface protetora entre o sangue e os tecidos, sendo importante na regulação do tônus vascular, nos processos de 
coagulação e fibrinólise, no crescimento e diferenciação celulares e nas respostas imune e inflamatória. Quando o endotélio é lesado, as células sofrem mudanças 
programadas bioquimicamente que culminam na sua transformação em superfície pró-trombótica e anti-fibrinolítica.  O processo de regulação do mecanismo de ativação 
da procalicreína plasmática (PK) complexada ao cininogênio de alta massa molecular (HK) na superfície de células endoteliais influencia a liberação de bradicinina (BK) 
e suas atividades fisiológicas associadas. O estudo do processo regulatório da ativação da PK nas células deve esclarecer sobre as atividades fisiológicas do sistema 
calicreína-cininas. 
Os objetivos do presente estudo são estabelecer as condições de associação das proteínas plasmáticas humanas, HK e PK, na superfície celular, e estudar seu processo 
de metabolização. 
O estudo foi realizado utilizando-se uma linhagem de células endoteliais obtidas a partir de aorta de coelho (CLPS). Nos experimentos onde avaliamos a ligação das 
proteínas à superfície celular, as células foram incubadas com proteínas biotinadas na presença de tampão Hepes-carbonato (Hepes 5,0 mM, NaCl 154 mM, KCl 5,6 
mM, NaHCO3 3,59 mM, glicose 5,6 mM e gelatina 0,1%), pH 7,4 contendo íons Zn2+, Mg2+ e Ca2+. A associação foi detectada pela utilização de estreptavidina-
peroxidase e mensurada pela utilização de substrato cromogênico específico (Turbo-TMB), para peroxidase, em absorbância a 450nm. Nos estudos sobre a formação 
de huPK a partir do complexo HK-PK associado às células, os ensaios foram realizados na presença de diferentes classes de inibidores de peptidases, e a atividade 
enzimática da huPK foi avaliada pela hidrólise do substrato cromogênico Pro-Phe-Arg pNa (0,4 mM), em absorbância a 405nm. 
Nos ensaios referentes à ligação do HK à superfície celular, a curva de tempo mostrou que 60 minutos foi o melhor tempo, pois ocorreu a formação de um platô, indicando 
que a quantidade de proteína ligada passa a ser constante a partir desse tempo. A curva de concentração de HK associado à superfície celular indicou que a ligação foi 
máxima nos valores 7,5 nM, 10 nM e 15 nM, com a formação de um platô. Os íons Zn+2 são necessários à ligação do HK na superfície celular e sua concentração 
adequada foi determinada nessa linhagem celular como sendo 25 µM. A ligação da PK na superfície celular foi máxima na concentração 20 nM na presença de HK (10 
nM). No estudo da ativação da PK (10 nM) na presença de HK (10 nM), considerando-se a atividade residual de huPK no complexo HK-PK igual a 100%, verificamos 
que na presença dos inibidores de cisteinopeptidases o E-64 (5 µM) e o CA-074 (1 µM) as atividades residuais de huPK foram respectivamente 101% e 107%; na 
presença dos inibidores de huPK, o PMSF (2 mM), o o PKSI (1 µM) e SBTI (1 µM) as atividades residuais foram respectivamente iguais a 40%, 3,6% e 0,5%; e na 
presença de antipaína e de Z-Pro-Pro as atividades residuais de huPK foram 1,25% e 11,25%, respectivamente. 
Em conclusão, os resultados obtidos até o momento indicam que a linhagem CLPS pode ser empregada como modelo no estudo das proteínas do sistema calicreína-
cininas humano, pois os resultados são semelhantes àqueles obtidos com células de cordão umbilical humano (HUVEC), sugerindo ainda a participação de uma enzima 
do tipo prolil-carboxipeptidase na ativação da PK. 
Apoio financeiro: CAPES, CNPq, FAPESP, SPDM. 
 Participantes: Augusto Gutierrez Neto, Ivarne Tersariol, Guacyara da Motta 
 

 Título: ESTUDO DOS EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS SOBRE O EFEITO 
HIPNÓTICO DO ETANOL EM CAMUNDONGOS 

 Autores:  Trindade, A.A.; Quadros, I.M.H.; Bianchi, M.F.; Souza-Formigoni, M.L.O. 
 Bolsista: Ágatha Asano Trindade / Murilo Fonseca Bianchi 
 Orientador:  Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni - Unifesp -  Psicobiologia / Psicofarmacologia 
 Resumo: 
Dentre os efeitos comportamentais do etanol pode-se citar sua capacidade de alterar a atividade locomotora de animais, sendo que em baixas doses provoca estimulação, 
mas em altas doses pode apresentar efeitos sedativos e hipnóticos, induzindo sono em animais de laboratório e em humanos. Em estudo anterior foi observado que a 
administração de bebidas energéticas (em dose equivalente à ingestão de 3 latas por uma pessoa) foi capaz de reduzir a depressão da atividade locomotora induzida 
pelo etanol. Entretanto, a hipótese de que a administração de bebidas energéticas possa reduzir os efeitos sedativos do etanol   ainda não havia sido testada. O objetivo 
desse trabalho foi estudar a influência da administração de bebidas energéticas nos efeitos hipnóticos do etanol, com avaliação dos níveis de alcoolemia. 
Métodos: Foram realizados primeiramente, 6 experimentos, com o objetivo de estabelecer as melhores condições para os demais experimentos, entre elas as doses de 
etanol e bebidas energéticas a serem utilizadas posteriormente (determinação das doses mais eficientes),efeitos da via de administração (i.p. ou gavage), tempo 
necessário para a perda do reflexo postural e tempo de sono após a administração de etanol. Escolhidas as doses de etanol e bebidas energéticas e a via de 
administração, foi realizado um experimento no qual 61 camundongos suíços albinos machos foram alocados em 4 grupos de tratamento, com diferentes doses de 
bebidas energéticas (B.E.), equivalentes a 1 lata(n=13), 3 latas (n=17), 5 latas(n=16) ou água (n=15). A administração de B.E. foi realizada por gavage,  15 minutos  antes 
da administração (i.p.) de  3,5 g/kg de etanol. Imediatamente após a administração de etanol, o cronômetro foi acionado para medir a latência do início do sono. A partir 
do momento em que foi detectada a perda do reflexo postural, consideramos terminado o período de latência, sendo iniciada a marcação do tempo de sono. O animal 
foi considerado ´´acordado´´ quando readquiriu o reflexo postural, após 3 tentativas de mantê-lo em decúbito dorsal.  
Resultados: Os primeiros experimentos indicaram que a melhor dose a ser utilizada era de 3,5 g/kg e a via de administração a i.p. para o EtOH e ´´gavage´´ para a B.E. 
Foi observada também uma tendência no sentido de que os animais que receberam a dose equivalente a 5 latas de bebida energética, retomarem o reflexo postural 
mais rapidamente que os outros grupos, inclusive o grupo controle (p=0,057), sugerindo que as bebidas energéticas possam reduzir alguns efeitos depressores do etanol. 
 Participantes: Ágatha Asano Trindade, Isabel Marian Hartmann de Quadros, Murilo Fonseca Bianchi, Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni 
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 Título: Estudos de glicoesfingolipídeos contendo alfahidróxi ácido graxo em células de mamíferos 
 Autores:  Mariano, M.M.; Takahashi, H.K.; Straus, A.H.T.; Piotto, M.A.S.B. 
 Bolsista: Máira de Magalhães Mariano   
 Orientador:  Helio Kiyoshi Takahashi - Unifesp -  Bioquímica / Biologia Molecular 
 Resumo: 
 
INTRODUÇÃO: O projeto está inserido na linha de pesquisa de análises estruturais e imunoquímicas de antígenos glicoesfingolipídicos e terá como objetivo o estudo da 
presença de glucosilceramidas contendo ácido graxo 2-hidroxilado (GlcCer 2-OH). A presença de GlcCer 2-OH vem sendo considerada uma característica estrutural 
peculiar de fungos e plantas, no entanto, a presença de galactosilceramida contendo ácido graxo 2-OH foi reportada em cérebro humano e em células tumorais de 
pâncreas. Estes resultados indicam que mamíferos expressam 2-hidroxiltransferases similares àqueles encontrados em fungos e plantas e que a expressão desta enzima 
poderia estar aumentada em tumores ( Hammarstrom S. ;  Eur. J. Biochem. 1971; 21(3):388-92;  ). 
 
O estudo sobre a presença de glucosilceramida ou glicoesfingolipídeos mais complexos contendo ácido 2-OH em tecidos normais e/ou tumorais e a eventual confirmação 
da presença em mamíferos de enzimas capazes de introduzirem insaturações em ácidos graxos de GSLs poderão trazer informações relevantes sobre o metabolismo e 
função destes glicoconjugados em diferentes processos celulares.  
      
OBJETIVO:   Este projeto tem como objetivo purificar e realizar análises estruturais detalhadas dos CMHs possivelmente apresentando ácidos graxos  
2-hidroxilados de cérebro e pâncreas, os quais foram obtidos em larga escala. 
 
MÉTODOS:    Para a obtenção de GlcCer 2-OH, utilizamos camundongos BALB/c. Cérebro e pâncreas de 62  camundongos  foram lavados com tampão fosfato-salina, 
pH 7.4 (PBS) e os glicoesfingolipídeos (GSLs) foram extraídos por homogeneização em Omni-Mixer utilizando-se a mistura de solventes isopropanol/hexano/água 
(55:20:25, v/v/v)  por três vezes, e clorofórmio metanol (C:M  2:1, v/v) por duas vezes.  
 
Os extratos de cada tecido foram  secos em um rotaevaporador, ressuspensos no solvente C:M 2:1 e secos sob fluxo de nitrogênio. Os GSLs dos diferentes órgãos 
foram ressuspensos em água e dialisados  exaustivamente contra água bidestilada. Em seguida, o material dialisado foi seco em rotaevaporador, ressuspenso em C:M 
( na proporção 1 mL de C:M para 1 grama de tecido de cérebro e 0,3 mL de C:M para 1 grama de tecido de pâncreas) 
 
O  material foi, então, submetido à cromatografia delgada de alta resolução (HPTLC) tendo como padrão GSLs neutros de sangue tipo A  e padrão de  gangliosídeos 
(GM3,GM2,GM1 GD1a e GD1b).O solvente utilizado foi clorofórmio:metanol:cloreto de cálcio 0,02% (60:40:2; v/v/v). Os GSLs foram visualizados inicialmente com 
primulina sob luz UV e em seguida corados com  orcinol/H2SO4   e resorcinol, respectivamente. 
 
RESULTADOS: Em um experimento piloto, foram analisados diferentes tecidos de 05 camundongos, em particular pâncreas, cérebro, fígado, rins e baço, visando 
identificar a presença de GlcCer contendo ácido graxo 2-OH.  
 
Observamos a presença deste glicoesfingolipídeo(GSL) em  pâncreas e cérebro após a realização de cromatografia em coluna de sílica gel, os quais foram eluídos nas 
frações 9,0:1,0 e 8,0:2,0 de C:M 2:1 (v/v) . 
 
Uma vez verificada a presença de CMH em pâncreas,iniciamos uma extração e purificação  de pâncreas de camundongo como descrito em métodos. 
 
A análise das frações extraídas em larga escala de pâncreas e cérebros, por HPTLC, indicam que pâncreas de camundongo apresentam quantidades mínimas de GlcCer 
e  gangliosídeos (uma banda entre GM1 e GD1a,  uma banda comigrando com GD1a, uma banda entre GD1a e GD1b). E verificamos que cérebros de camundongo 
contém monohexilceramida e os gangliosídeos GM1, GD1a e GT1a. 
 
Em uma segunda etapa,as frações de CMH purificadas por cromatografia em sílica serão melhor investigadas. A detecção de GlcCer 2-OH deverá ser realizada por 
imunocoloração de placas de HPTLC, utilizando-se o anticorpo monoclonal (mAb) MEST-2 pois sua especificidade já foi definida para o epítopos beta glucose e o 
grupamento 2-hidroxila do ácido graxo (Toledo et al. Glycobiology: 11, 105-112, 2001). 
 Participantes: Máira de Magalhães Mariano, Hélio Kiyoshi Takahashi, Anita Hilda Straus Takahashi, Mario Augusto Silveira Bueno Piotto 
  



XI Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2003 
Ciências Básicas Moleculares 
 

20 

 Título: Excreção urinária de hialuronan em indivíduos normais. 
 Autores:  Marinho Neto, H.O.; Martins, J.R.M; Passerotti, C.C.; Mendes, A.; Sampaio, L.O. 
 Bolsista: Hernani de Oliveira Marinho Neto   
 Orientador:  Lucia de Oliveira Sampaio - Unifesp -  Bioquímica / Biologia Molecular 
 Resumo: 
Em animais, os glicosaminoglicanos presentes na matriz extracelular podem atingir a corrente sangüínea a partir dos vasos linfáticos e, uma vez na circulação, uma parte 
é captada pelo fígado e metabolizada localmente e as frações de menor massa molecular são filtradas pelos rins e excretadas pela urina. Estima-se que, do total diário 
de proteoglicanos metabolizados, apenas 10% dos glicosaminoglicanos sejam excretados na urina. Os 90% restantes são totalmente degradados a monossacarídeos 
por enzimas lisossomais. A urina humana normal contém entre 10 e 20 mg/l de glicosaminoglicanos sulfatados (GAGSs), sendo que o condroitim sulfato corresponde 
aproximadamente a 80% do total e heparam sulfato a 20%. Crianças excretam mais glicosaminoglicanos que adultos, principalmente condroitim sulfato. Ácido hialurônico 
e queratam sulfato também estão presentes, mas em concentrações muito baixas, só podendo ser detectados por métodos especiais. Os glicosaminoglicanos urinários 
sulfatados estão presentes na forma livre ou ligados a pequenos peptídeos, como produtos de degradação parcial dos proteoglicanos. A determinação urinária dos 
GAGSs tem sido amplamente estudada tanto em indivíduos normais como em portadores de diferentes patologias. O ácido hialurônico, também conhecido  como 
hialuronan, no entanto, tem sido pouco estudado. Isto ocorre, principalmente devido a limitações técnicas tanto para a obtenção do composto, uma vez que sua 
concentração é muito baixa nos fluidos biológicos, como para sua identificação em soluções, geralmente, contendo concentrações muito mais elevadas dos GAGSs. 
Recentemente, foi desenvolvida em nosso laboratório uma metodologia baseada na interação do ácido hialurônico com proteína de ligação (Martins, Passerotti, Maciel, 
Sampaio, Dietrich & Nader, Anal. Biochem. 319, 65-72, 2003). Este método é capaz de detectar quantidades de ácido hialurônico na faixa de 0,2 microgramas/litro de 
solução. Assim, foi de interesse determinar os níveis de excreção urinária de ácido hialurônico (AH) em indivíduos normais. Um total de 90 amostras de urina foram 
analisadas. Os resultados mostraram que o nível de excreção urinária do AH numa população normal é relativamente baixo, muito próximo, inclusive, das concentrações 
séricas deste composto. Mulheres apresentam níveis urinários de AH superiores, em média, aos dos homens, quando os valores são expressos  em micrograma/litro. 
Porém, quando as concentrações são corrigidas pela excreção de creatinina a diferença deixa de ser significativa. Quando avaliado segundo a faixa etária, o AH, expresso 
em micrograma/litro urina, não mostrou diferença significativa para indivíduos com idade abaixo de 20 anos. Estas diferenças foram estatisticamente mais elevadas nas 
faixas etárias acima de 21 anos. Por sua vez, quando a concentração urinária do AH é corrigida pela excreção de creatinina os valores se invertem, com os indivíduos 
abaixo de 10 anos apresentando valores significativamente mais elevados que os dos demais. Isto pode ter ocorrido em virtude da excreção de creatinina naquela faixa 
etária (-;10 anos) ser significativamente mais baixa. Em 13 indivíduos, as concentrações urinárias do AH foram analisadas por um período de 4 a 6 dias consecutivos 
para avaliar a variabilidade individual da excreção do composto. O perfil de excreção urinária do AH urinário é constante para um mesmo indivíduo quando se avalia a 
concentração por migragrama/litro. Os dados do trabalho mostram que utilizando-se um método altamente sensível e específico de dosagem do AH foi possível determinar 
suas pequenas concentrações na urina humana. Estas medidas, aqui padronizadas, poderão servir para futuros estudos onde a medida do AH neste fluido biológico seja 
importante, em especial para o estudo de certas neoplasias como o tumor de Wilms e o carcinoma de bexiga. 
 Participantes: Hernani de Oliveira Marinho Neto, João Roberto Maciel Martins, Carlo C. Passerotti, Aline Mendes, Lucia de Oliveira Sampaio 
 

 Título: Expressão heteróloga da PbMdj1 de Paracoccidioides brasiliensis 
 Autores:  Veiga, T.R.; Batista, W.L.; Puccia, R. 
 Bolsista: Thiago Rodrigues da Veiga   
 Orientador:  Rosana Puccia - Unifesp -  Micro/Imuno/Parasitologia / Biologia Celular 
 Resumo: 
Paracoccidioides brasiliensis é o microorganismo causador no homem da paracoccidioidomicose (PCM), micose sistêmica endêmica no Brasil. O fungo apresenta 
dimorfismo dependente de temperatura, estando na forma de micélio quando cultivado à temperatura ambiente e na forma de levedura em parasitismo, ou quando 
cultivado a 37ºC. A micose, na forma ativa, pode ser adulta (pulmonar uni ou multifocal) ou juvenil (linfática). A infecção dos indivíduos ocorre por inalação de propágulos 
fúngicos.  
A diferenciação celular do P. brasiliensis de micélio para levedura é essencial para a ocorrência da PCM. As alterações morfológicas que o fungo sofre no hospedeiro 
são a consequência de alterações bioquímicas e fisiológicas. Parte dessas alterações está relacionada com a expressão de proteínas de estresse (Hsp), que são 
primordiais na manutenção dos organismos em geral.  
Um gene de P. brasiliensis homólogo ao MDJ1 de Saccharomyces cerevisiae, o qual codifica a chaperone mitocondrial Hsp40/Mdj1, foi localizado adjacente ao PbLON. 
Esse gene foi caracterizado em nosso laboratório (Barros e Puccia, 2001, Yeast 18:981) e codifica uma proteinase mitocondrial putativa (Lon). Posteriormente, o gene 
PbMDJ1 completo foi caracterizado pelo aluno de doutorado Wagner L. Batista, do nosso grupo. O PbMDJ1 está em direção oposta ao PbLON, e provavelmente 
compartilha elementos de transcrição contidos na região 5´ não traduzida comum. Em levedura, a chaperone Mdj1 corresponde à DnaJ mitocondrial e é essencial na 
biogênese da mitocôndria funcional e na degradação de substratos pela proteinase Lon na matriz. Além disso, está envolvida na manutenção da conformação de 
proteínas em temperaturas elevadas e na integridade do DNA mitocondrial. A proteinase Lon, por sua vez, é uma serino proteinase ATP-dependente e homo-oligomérica 
que participa de processos de degradação rápida de proteínas anormais e de proteínas mitocondriais regulatórias de meia-vida curta. Em levedura, o sistema da 
DnaK/DnaJ está envolvido na manutenção da configuração correta das proteínas mitocondriais. Paralelamente, tem a função de manter as proteínas alvo em estado 
desnaturado para degradação pela Lon ou outras proteinases ATP-dependentes induzíveis pelo choque térmico. Tanto a Lon como a Mdj1 são proteínas de choque 
térmico.  
O presente trabalho mostra o estudo da expressão da região  N-terminal da PbMdj1 em bactéria, sua preparação em larga escala e a purificação da proteína para 
imunização de coelhos. Inicialmente, o segmento de cDNA de 776 pb correspondente à região 5´ do PbMDJ1 foi obtido por RT-PCR e clonado no vetor pGEM-T easy. 
A seguir, o vetor contendo o inserto foi digerido com EcoRI e SpeI para a excisão do inserto, o qual foi purificado e subclonado no vetor de expressão pHIS3. O plasmídeo 
pHISMdj resultante foi inserido em bactérias E. coli DH5-;. Várias colônias resistentes à ampicilina foram selecionadas para purificação do plasmídeo por mini-preparação 
de DNA e verificação da presença do inserto.  
Para obter a expressão da proteína recombinante, o plasmídeo referente a um dos clones positivos analisados foi introduzido em E. coli BL21pLysS. A expressão foi 
induzida por 1h a 3h com IPTG 0,5 mM. Em gel de SDS-PAGE, uma banda de ~32kDa foi fortemente corada pelo Coomassie blue. A presença da cauda de histidina 
nessa proteína foi confirmada por “Western blot”, evidenciado com conjugado Ni-NTA.  
Para averiguar o grau da solubilidade da proteína PbMdj1 recombinante (PbMdj1r), as bactérias foram previamente lisadas e as frações solúvel e insolúvel analisadas 
separadamente. Observou-se que a maior parte da proteína recombinante foi expressa na forma de corpos de inclusão insolúveis. Para purificação da PbMdj1r em larga 
escala, o extrato bacteriano foi previamente solubilizado com 8 M de uréia e fracionado em coluna de afinidade de níquel-agarose (Ni-NTA, Promega), a qual aceita altas 
concentrações do agente desnaturante. As frações eluídas da coluna foram concentradas, fracionadas em SDS-PAGE e a banda correspondente à molécula 
recombinante foi usada na imunização de um coelho. O soro hiperimune reconhece a PbMdj1r com alta afinidade e está sendo utilizado na localização da roteína nativa 
em ensaios de Western blot e imunofluorescência.  
 Participantes: Thiago Rodrigues da Veiga, Wagner Luiz Batista, Rosana Puccia 
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 Título: Glicosaminoglicanos marcados com biotina: ferramentas para o estudo da interação célula-matriz 
 Autores:  Ferreira, T.G; Cantagalli, V.D.; Bouças, R.I.; Trindade, E.S.; Dietrich, C.P.; Nader, H.B. 
 Bolsista: Tarsis Gesteira Ferreira   
 Orientador:  Helena Bonciani Nader - Unifesp -  Bioquímica / Biologia Molecular 
 Resumo: 
Heparina (HEP), heparina de baixo peso molecular (LMWH), heparam sulfato (HS), condroitim 4 sulfato (C4S), condroitim 6 sulfato (C6S) e dermatam sulfato (DS)  foram 
marcados com biotina, utilizando inicialmente a metodologia desenvolvida em nosso laboratório e que consiste na reação da biotina hidrazida com o glicosaminoglicano 
(GAG) em meio ácido. A caracterização dos GAGs biotinilados foi realizada através de métodos químicos, físico-químicos e enzimáticos comparando-se os resultados 
obtidos com os do GAG padrão. A ligação destes polímeros biotinilados foi investigada em células endoteliais e musculares lisas de aorta de coelho em cultura. Nos 
ensaios de cinética de ligação, os GAGs biotinilados mostraram uma curva dose dependente. A intensidade da ligação em ambas linhagens celulares foi variável e de 
acordo com a seguinte sequência: HEP> HS> LMWH> DS. Curiosamente, C4S e C6S não exibiram ligação em ambas linhagens celulares. Resultados similares foram 
observados em microscopia de fluorescência e confocal mostrando a ligação de todos estes GAGs biotinilados somente na matriz extracelular. Estes resultados sugerem 
que estes  marcadores podem ser usados para o entendimento das interações célula-matriz. 
 
(Supported by FAPESP, CNPq and CAPES) 
 Participantes: Tarsis Gesteira Ferreira, Vanessa Dionísio Cantagalli, Rodrigo Ippolito Bouças, Edvaldo da Silva Trindade, Carl Peter von Dietrich, Helena 

Bonciani Nader 
 

 Título: Glicosaminoglicanos na Síndrome de Mórquio 
 Autores:  Coulson-Thomas, V.J.; Toma, L. 
 Bolsista: Vivien Jane Coulson Thomas   
 Orientador:  Leny Toma - Unifesp -  Bioquímica / Biologia Molecular 
 Resumo: 
Mucopolissacaridoses representam um grupo de síndromes decorrentes de uma deficiência enzimática na via degradativa dos glicosaminoglicanos.  A síndrome de 
Mórquio  ou Mucopolissacaridose do tipo IVA resulta de mutações na enzima N-acetilgalactosamina-6-sulfato sulfatase, responsável pela remoção específica de sulfato 
da N-acetilgalactosamina-6-sulfato e galactose-6-sulfato do terminal não redutor do condroitim sulfato (CS) e queratam sulfato (KS), respectivamente.  Bioquimicamente, 
a deficiência enzimática leva ao acúmulo lisossomal de seu substrato natural, queratam sulfato e condroitim sulfato, com conseqüente excreção urinária aumentada 
destes mesmos compostos.  Este acúmulo lisossomal afeta o desenvolvimento dos tecidos, levando aos sintomas típicos da síndrome, como platispondilia, displasia 
epifiseal, nanismo, contudo a  inteligência é preservada. O presente trabalho tem por objetivo caracterizar estruturalmente queratam sulfato e condroitim sulfato, 
comparando-os com o de indivíduos normais. 
Inicialmente, os GAG totais foram isolados da urina de pacientes e de indivíduos normais, por complexação com a resina levatit.  Os diversos GAG foram identificados 
por eletroforese em gel de agarose, e quantificados após coloração com azul de toluidina. 
De acordo com os métodos utilizados neste trabalho, indivíduos normais excretam cerca de 3-30mg GAG/litro de urina, sendo, o condroitim sulfato o GAG predominante 
(73-87%).  Na síndrome de Mórquio tipo A o principal GAG excretado é também o condroitim sulfato (90-100%), porém a quantidade está aumentada em relação aos 
normais.  O queratam sulfato urinário é muito mal detectado em gel de agarose.  Por este motivo, ele é subestimado por este método.  Assim queratam sulfato foi 
primeiramente separado dos outros GAG pela incubação com  extrato bruto de Flavobacterium heparinum,  que contém uma mistura de enzimas capazes de degradar 
todos os GAG, com exceção do KS.  O queratam sulfato intacto foi separado dos produtos menores através de duas colunas seqüenciais de gel filtração, Sephadex G-
25 (1,5 ×5cm) e Sephadex G-10 (1,5×5cm).  As frações foram analisadas quanto à presença de KS através de eletroforese em gel de poliacrilamida, e sua estrutura 
confirmada será pela ação específica de queratanase de Pseudomonas sp. e de Bacillus sp.  
A identificação de KS na urina é uma das etapas essenciais no diagnóstico destas doenças. 
 Participantes: Vivien Jane Coulson Thomas, Leny Toma 
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 Título: Identificação de Glicoesfingolipídeos em Toxoplasma gondii utilizando-se anticorpos monoclonais 
 Autores:  Piotto, M.A.S.B.; Straus, A.H.T.; Takahashi, H.K. 
 Bolsista: Mario Augusto Silveira Bueno Piotto   
 Orientador:  Anita Hilda Straus Takahashi - Unifesp -  Bioquímica / Biologia Molecular 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: Recentemente foram produzidos em nosso laboratório anticorpos monoclonais (mAbs) dirigidos contra glicoesfingolipídeos específicos de parasitas e 
fungos. Estes antígenos vem sendo analisados quanto o papel no desenvolvimentos destes microorganismos e suas relações com a interação parasita-hospedeiro. O 
Toxoplasma Gondii apresenta plastos vestigiais, denominados apicoplastos constituído de múltiplas membranas. Neste trabalho analisaremos a presença de antígenos 
glicolipídeos contendo resíduos terminais de galactofuranose (reconhecidos pelo mAb MEST-1) e resíduos de Man alfa1-3Man (reconhecidos pelo mAb MEST-3), bem 
como a presença de glucosilceramida contendo 2-OH ácido graxo (reconhecidos pelo mAb MEST-2), em formas taquizoitas Toxoplasma gondi obtidas em cultura de 
células . 
 
OBJETIVO: Determinar por imunofluorescência indireta se anticorpos monoclonais específicos para glicolipideos de parasitas e fungos são reativos com Toxoplasma 
gondii. 
 
 MÉTODO: Culturas confluentes de fibroblastos de pulmão (CPF) foram mantidas em meio Dubelcco contendo 10% de soro fetal bovino, em estufa de CO2, a 37C. As 
culturas foram infectadas com taquizoitos de Toxoplasma gondii e mantidas durante 72 horas em estufa de CO2. Os parasitas foram isolados das células infectadas, 
lavados com solução de salina tamponada (PBS) e fixados com formaldeído 2% em PBS, durante 10 minutos.  Cerca de 10 µl da suspensão de parasitas foram 
adicionados em lamínulas de vidro, e secos sob ventilação. As lamínulas foram em seguida bloqueadas com solução de albumina bovina sérica (BSA) 1% e incubadas, 
seqüencialmente, com os anticorpos monoclonais murinos e anticorpo  secundário anti-imunoglobulina de camundongo conjugado à fluoresceína. Entre cada etapa as 
lamínulas foram lavadas 5 vezes com PBS. As lamínulas foram então montadas sobre lâminas de vidro e observados ao microscópio de imunofluorescência. 
 
RESULTADOS:  Por imunofluorescência indireta utilizando os anticorpos MEST-1, MEST-2 e MEST-3 não foi possível detectar fluorescência nos parasitas, um pequeno 
´´background´´ foi observado com os anticorpos MEST-1 e MEST-2, talvez decorrente a liberação de antígenos reativos com estes anticorpos, pelos parasitas. Outros 
anticorpos monoclonais (mAbs)  dirigidos contra antígenos glicoesfingolipídicos de Leishmania (L.) amazonensis, mAbs ST-3, ST-4 e ST-5, contra antígenos glicolipídicos 
e glicoproteicos de Leishmania (Viannia) braziliensis (mAbs SST-1, SST-2 e SST-3), contra glicosilinositol fosforilceramidas de Trypanosoma cruzi (mAbs BST-1 e BST-
2), e dirigido contra  a glicoproteína gp43 de Paracoccidioides brasiliensis (mAb ST-8) foram também testados, e nenhuma fluorescência observada. Estes resultados 
indicam que os epítopos reconhecidos pelos anticorpos testados não estão presentes em formas taquizoítas de Toxoplasma gondii.  Estudos devem ser prosseguidos 
com o objetivo de se verificar se antígenos reativos com os anticorpo MEST-1 e MEST-2 poderiam estar sendo secretados pelo parasita. 
 Participantes: Mario Augusto Silveira Bueno Piotto, Anita Hilda Straus Takahashi, Hélio Kiyoshi Takahashi 
 

 Título: Identificação de transcritos de adrenoceptores alfa-1 em tecidos do trato reprodutor masculino 
humano. 

 Autores:  Moreira, C.H.; Patrão, M.T.C.C.; Honda, L.; Avellar, M.C.W. 
 Bolsista: Camila Hobi Moreira   
 Orientador:  Maria Christina Werneck de Avellar - Unifesp -  Farmacologia / Farmacologia 
 Resumo: 
Introdução e objetivo:  
Os adrenoceptores alfa-1 estão envolvidos nas principais ações das catecolaminas endógenas, participando de diversos processos fisiológicos essenciais como controle 
do tônus vascular, modulação do metabolismo hepático, regulação da atividade do músculo liso do sistema gênito-urinário, entre outros (García-Sainz JA e col., Arch. 
Med. Res. 30:449-458, 1999). Há indicações da existência de, pelo menos, três subtipos de adrenoceptores alfa-1 (alfa-1a, alfa-1b e alfa-1d). Diferentes variantes dos 
adrenoceptores alfa-1a (alfa-1a-1, alfa-1a-2, alfa-1a-3 e alfa-1a-4), geradas por mecanismo de splicing alternativo foram descritas em próstata e outros tecidos humanos, 
variantes estas com diferenças estruturais na porção C-terminal das proteínas codificadas (Hirasawa A e col., FEBS Lett. 363: 256, 1995). O objetivo deste trabalho é 
caracterizar a expressão de adrenoceptores alfa-1 em tecidos do trato reprodutor masculino humano como testículo, epidídimo e vesícula seminal, uma vez que esta 
caracterização não está descrita na literatura. 
 
Método: 
RNA total de testículo, epidídimo total e vesícula seminal humanos foram obtidos por colaboração científica (Laboratories for Reproductive Biology, UNC-Chapel Hill, 
EUA). Ensaios de RT-PCR (reverse transcription-polymerase chain reaction) foram realizados a partir de 5 microgramas de RNA total e 1 ng de primers oligo(dT). O 
cDNA resultante foi amplificado por ensaios de PCR realizados com diferentes pares de oligonucleotídeos desenhados para amplificar especificamente adrenoceptores 
alfa-1a e alfa-1b. Além disso, foram utilizados também pares de oligonucleotídeos para identificar as variantes de adrenoceptores alfa-1a (alfa-1a-1, alfa-1a-2 e alfa-1a-
3). As amostras foram carregadas em gel de agarose 1,5% e os resultados visualizados em transiluminador UV. A autenticidade dos produtos de DNA obtidos foi 
confirmada por sequenciamento direto dos nucleotídeos em sequenciador automático localizado no INFAR (UNIFESP-EPM). 
 
Resultados: 
Os ensaios de RT-PCR indicaram a presença de transcritos de adrenoceptores alfa-1a e alfa-1b em todos os tecidos analisados. Ensaios posteriores, utilizando 
oligonucleotídeos específicos para as variantes dos adrenoceptores alfa-1a, indicaram a presença dos transcritos alfa-1a-1, alfa-1a-2 e alfa1a-3 no testículo e epidídimo 
humano, enquanto apenas as variantes alfa-1a-1 e alfa-1a-2 foram amplificadas na vesícula seminal. Análises semi-quantitativas indicaram que, em todos os tecidos 
analisados, a variante alfa-1a-1 foi a mais abundante. 
 
Conclusão: 
A melhor caracterização da expressão dos adrenoceptores alfa-1 no trato reprodutor masculino permitirá um melhor entendimento dos mecanismos fisiopatológicos 
envolvendo os efeitos desses adrenoceptores na regulação da função reprodutora masculina.  
 
Apoio financeiro: 
Bolsa de Iniciação Científica do CNPq (projeto integrado, processo 521343/96-78-NV), Fapesp, Fogarty International (convênio UNC-Chapel Hill-UNIFESP-EPM). 
 Participantes: Camila Hobi Moreira, Marília T.C.C. Patrão, Luciana Honda, Maria Christina Werneck Avellar 
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 Título: Implicações do Sistema Calicreína-Cininas no crescimento de melanoma de linhagens de células 
TM5 e B16 inoculadas em camundongos deficientes para o receptor B1 de cininas 

 Autores:  Magalhaes, J.P.J.A.; Pesquero, J.B.; Silva Jr., J.A. 
 Bolsista: João Paulo Junqueira Magalhães Afonso   
 Orientador:  João Bosco Pesquero - Unifesp -  Biofísica / Biofísica 
 Resumo: 
Introdução - Dados recentes demonstram que o Sistema Calicreína-Cininas (SCC) pode estar intrincadamente relacionado com o processo de tumorigênese, sendo a 
expressão gênica dos receptores B1 e B2 de cininas descrita em vários modelos de carcinogênese (Wu e colaboradores, 2002; Ishihara e colaboradores, 2001). Objetivo 
- Nosso estudo se baseia na análise da influência do Sistema Calicreína-Cininas no processo de proliferação tumoral e angiogênese em camundongos deficientes do 
receptor B1 de cininas inoculados com duas linhagens de células de melanoma murino. Material e Métodos - Com o objetivo de detectar diferenças significativas 
relacionadas ao SCC e à proliferação tumoral, utilizamos a linhagem de camundongos deficientes (nocautes) do receptor B1 de cininas (B1KO) e seu controle C57Bl/6 
para serem inoculados com células tumorais. Os animais foram divididos em grupos iguais (n= 8) e receberam uma única injeção de células tumorais da linhagem TM5 
ou B16 (inóculo de 1x105 células/animal). Outro grupo de animais B1KO inoculados com células tumorais foi irradiado com radiação gama (3 Gy) para verificar a influência 
da imunossupressão na proliferação celular. O período de acompanhamento do crescimento tumoral foi 21 dias, quando os tumores atingiram o volume de 
aproximadamente de 1cm3. Após este período, os animais foram sacrificados e as amostras tumorais coletadas e congeladas em nitrogênio líquido (-80ºC) para análises 
moleculares. Foi analisada a expressão gênica de marcadores de angiogênese (semaforina 3A, interleucina 8 e  neuropilina), proliferação celular (fator de crescimento 
vascular endotelial – VEGF) e de componentes do Sistema Calicreína-Cininas (receptores B1 e B2 de cininas). Estas análises foram realizadas a partir do RNA total 
extraído das amostras tumorais, sendo submetido à reação de transcrição reversa (RT-PCR) e posteriores reações de polimerização em cadeia com iniciadores 
específicos para genes específicos (PCR). Resultados: 1- As linhagens celulares de melanoma murino TM5 e B16 expressam in vitro o receptor B1 de cininas, entretanto, 
in vivo, apenas os tumores derivados do inóculo de células TM5 apresentaram expressão deste receptor detectada. 2- O crescimento tumoral no grupo controle foi maior 
que no grupo B1KO após 21 dias do inóculo de células da linhagem TM5. 3- Não houve diferença significativa em relação ao crescimento tumoral após 21 dias de injeção 
de células B16. 4- A expressão do receptor B2 de cininas foi detectada apenas em tumores da linhagem TM5, sendo o receptor mais expresso em animais controle. Os 
tumores derivados da linhagem B16 não apresentaram expressão do receptor B2. 5- Animais B1KO irradiados (imunossuprimidos) e inoculados com células tumorais 
TM5 apresentaram menor crescimento tumoral que os animais B1KO não-irradiados, após 21 dias. 6- A expressão de VEGF não apresentou diferença significativa nos 
tumores de células da linhagem TM5 entre o grupo controle e o grupo B1KO, enquanto houve diferença significativa entre os tumores dos grupos injetados com células 
da linhagem B16, sendo verificada maior expressão de VEGF nos tumores do grupo controle. 7- A expressão de semaforina 3A e de neuropilina foi significativamente 
maior nos grupos controles que nos grupos de animais deficientes do receptor B1 após inoculo das linhagens celulares de melanoma. 8- A expressão de interleucina 8 
também foi significativamente maior nos grupos controles que nos animais B1KO após inoculo de ambas linhagens de melanoma. Conclusões – O crescimento tumoral 
é diretamente proporcional ao grau de malignidade da linhagem celular de melanoma inoculada. No entanto, uma maior expressão do receptor B2 de cininas nos tumores 
TM5 de animais controles coincidiu com uma maior proliferação tumoral. A ausência do gene B1 de cininas (nos animais B1KO) resultou em menor expressão de fatores 
angiogênicos em tumores das linhagens de melanoma TM5 e B16. Os tumores derivados de células TM5 expressam o receptor B1 de cininas in situ que, juntamente 
com a expressão do receptor B1 de cininas em células do hospedeiro (em células adjacentes ao tumor e células sangüíneas que expressam o receptor B1), deve auxiliar 
a proliferação tumoral e a maior expressão de fatores angiogênicos. A imunossupressão de um grupo de animais B1KO descarta a hipótese de que o houve reação 
imunológica contra o receptor B1 expresso nas células. Uma vez imunossuprimidos, estes animais apresentaram menor crescimento tumoral em relação ao grupo 
transgênico não-irradiado. Estes dados permitem especular o potencial envolvimento do Sistema Calicreína-Cininas e de células do sistema imune na proliferação celular 
e no processo de angiogênese. Apoio: CNPq Referências: 1-Wu J, Akaike T, Hayashida K, Miyamoto Y, Nakagawa T, Miyakawa K, Muller-Esterl W, Maeda H. Identification 
of bradykinin receptors in clinical cancer specimens and murine tumor tissues. Int J Cancer 98(1):29-35, 2002; 2-Ishihara K, Hayash I, Yamashina S, Majima M. A potential 
role of bradykinin in angiogenesis and growth of S-180 mouse tumors. Jpn J Pharmacol 87(4):318-26, 2001. 
 Participantes: João Paulo Junqueira Magalhães Afonso, João Bosco Pesquero, José Antônio Silva Júnior 
 

 Título: Importância do Cálcio Mitocondrial na Contração por Carbacol em Fundo Gástrico de Rato. 
 Autores:  Corrêa, R.M.; Garcez-do-Carmo, L.; Smaili, S.S.; Lafayette, S.S.L. 
 Bolsista: Roberta Moreira Corrêa   
 Orientador:  Simone Sette Lopes Lafayette - Unifesp -  Farmacologia / Farmacologia 
 Resumo: 
Introdução: O Ca2+ é um importante íon modulador, atuando como mensageiro em diferentes processos celulares. Sua distribuição é controlada por transporte através 
da membrana plasmática e de membranas de organelas intracelulares, como o retículo endoplasmático. Evidências mais recentes mostram que, não só essa organela, 
mas também a mitocôndria, atua como estoque, modulando as concentrações citosólicas do Ca2+ (Smaili, Russell 1999). A mitocôndria atua ativamente no transporte 
deste íon que pode ser captado ou liberado durante a sinalização, especialmente se este for liberado do retículo sarcoplasmático pelo canal sensível ao IP3 (Rizzuto et 
al, 1994), sendo ela, também responsável pela sincronização das ondas de cálcio, cujo padrão é imprescindível para a eficácia da contração (Jouaville et al, 1995; Swärd 
et al, 2002). Objetivos: Obter informações mais detalhadas sobre a participação do cálcio mitocondrial na contração do músculo liso. Para isso foi estudado o efeito de 
inibidores mitocondrias sobre a contração induzida pelo agonista colinérgico, carbacol (CCh), que utiliza cálcio intracelular, e por KCl, que utiliza cálcio extracelular para 
a contração, em fundo gástrico de rato. Metodologia: Fundos gástricos de ratos machos adultos foram preparados para registro de contração isotônica “in vitro”. Após 
período de repouso (30 minutos) o tecido foi estimulado, por 5 minutos, com concentrações supramáximas únicas de CCh (10-5 M) ou de KCl (80mM), na presença e 
ausência dos inibidores mitocondriais FCCP, oligomicina e antimicina A. Os parâmetros calculados foram efeito inibitório máximo (Emax) e a concentração que causou 
50% de inibição (IC50). O FCCP e a antimicina A são drogas cujo mecanismo de ação leva ao colapso do potencial de membrana mitocondrial, cuja integridade é 
necessária para o transporte de cálcio nessa organela. O colapso do potencial de membrana mitocondrial causa também, inibição da síntese de ATP. A oligomicina inibe 
a ATPsintase mitocondrial. Resultados: Tanto CCh como KCl causam contração bifásica, com componente fásico (F) inicial seguido de componente tônico (T). FCCP 
inibiu os componentes F e T da contração tanto por CCh (Emax para F:69,2±2,0% e T:75,2±1,65%; IC50 para F:9,89±0,77uM e T:9,12±0,97uM) como pelo KCl (Emax 
para F:78,2±5,3% e T:76,7±3,8 %; IC50 para F:6,46±0,36uM e T:6,46±0,96uM). Essa inibição também foi observada com o uso de antimicina A, para o CCh  (Emax 
para F:96,8±1,24% e T: 97,8±0,98%; IC50 para F:8,4±1,2ug/ml e T:3,2±0,9ug/ml) e para o KCl (Emax para F:97,0±1,3% e T:84,8±3,9%; IC50 para F:6,8±1,3ug/ml e 
T:2,33±1,4ug/ml). A oligomicina causou efeito inibitório do componente T, mas somente em concentração muito alta (10ug/ml), considerada bastante tóxica para a 
mitocôndria. Conclusão: Os resultados parciais mostram que os inibidores mitocondriais FCCP e antimicina bloquearam a contração tanto por CCh, cuja contração 
depende de Ca2+ intracelular liberado pela ação de IP3, como por KCl, que por despolarização, leva ao influxo de Ca2+ a partir do meio extracelular por canais de Ca2+ 
sensíveis à voltagem. As próximas etapas do projeto, que incluem análise dos transientes de Ca2+ intracelular e estudos de microscopia,  serão imprescindíveis melhor 
análise desses resultados e para a elucidação do papel da mitocôndria no processo contrátil em músculos lisos. 
 Participantes: Roberta Moreira Corrêa, Lúcia Garcez do Carmo, Soraya Soubhi Smaili, Simone Sette Lopes Lafayette 
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 Título: Inibidores de proteases extraídos de sementes de Caesalpinea echinata (pau-brasil) – 
caracterização do inibidor de calicreína, plasmina, fator XIIa e fator Xa 

 Autores:  Cruz-Silva, I.; Gozzo, A.J.; Nunes, V.A.; Carmona, A.K.; Oliva, M.L.V.; Araujo, M.S. 
 Bolsista: Ilana Cruz Silva   
 Orientador:  Mariana da Silva Araújo - Unifesp -  Bioquímica / Bioquímica 
 Resumo: 
As proteases participam de vários processos, tanto fisiológicos quanto patológicos, sendo sua ação controlada principalmente por inibidores. Como as sementes de 
diversas leguminosas são ricas em inibidores de proteases, elas têm sido usadas como fonte dessas proteínas. A Caesalpinia echinata (pau-brasil) é uma árvore 
pertencente à família Leguminosae, sub-família Caesalpinoidae, em cujas sementes já foram identificados, neste laboratório, inibidores tanto de serino (calicreína 
plasmática humana, tripsina, quimotripsina e elastase), como de cisteinoproteases (papaína e catepsina B). O inibidor de calicreína plasmática humana (CeKI) com Ki 
de 3,0 nM foi, por nós, caracterizado como uma proteína com apenas uma cadeia peptídica de 20 kDa, da família Kunitz de inibidores vegetais. 
O objetivo do presente trabalho foi: a) determinar as constantes de inibição do CeKI nas hidrólises promovidas por plasmina, fator XIIa e fator Xa; b) ver o efeito do 
inibidor no tempo de coagulação sangüínea; c) verificar a influência da temperatura e de alguns glicosaminoglicanos (GAGs) na estrutura secundária da proteína. 
A purificação do inibidor, já descrita anteriormente, consistiu em uma extração salina com as sementes descascadas e trituradas de C. echinata e, em seguida, uma 
precipitação por acetona. O precipitado resultante foi submetido a cromatografias de troca iônica e fase reversa. Todas as etapas de purificação foram acompanhadas 
por eletroforese em gel de poliacrilamida e por dosagem da atividade inibitória na hidrólise de substratos cromogênicos sobre huPK. Para determinar as constantes de 
inibição do CeKI nas hidrólises por fator Xa, plasmina e fator XIIa foram usados substratos cromogênicos e condições específicas para cada enzima. A influência do CeKI 
nos fatores da coagulação foi estudada na medida do tempo de tromboplastina parcialmente ativada (TTPa) e no tempo de protrombina (TP). A estrutura secundária foi 
analisada por dicroísmo circular. 
O inibidor purificado apresentou um Ki de 0,18 nM, 0,20 nM e 0,5 mM para plasmina, fator XIIa e fator Xa, respectivamente.  
Embora o CeKI não tenha alterado o TP, aumentou o TTPa do plasma de humanos normais, confirmando ser um inibidor da via intrínseca da coagulação sangüínea. 
Em estudos preliminares com o dicroísmo circular, foi observado que a estrutura secundária da proteína não apresenta -;-hélice e tem uma maior quantidade de estrutura 
desordenada, seguida de folha-- e volta--. O aumento da temperatura diminuiu a estrutura desordenada, aumentando a proporção de folha--. No estudo do efeito dos 
GAGs, observou-se que a proporção dessas estruturas foi modificada diferentemente pela presença de dermatam sulfato, condroitim 6-sulfato e heparam sulfato. 
 Participantes: Ilana Cruz Silva, Andrezza Justino Gozzo, Viviane Abreu Nunes, Adriana Karaoglanovic Carmona, Maria Luiza Vilela Oliva, Mariana da Silva 

Araújo 
 

 Título: Isolamento e caracterização de glicoesfingolipídeos de Sporothrix schenckii para estudos 
imunológicos 

 Autores:  Graciani, F.B.; Maykeh, V.A.M.; Straus, A.H.T.; Takahashi, H.K. 
 Bolsista: Flavia Bracale Graciani   
 Orientador:  Helio Kiyoshi Takahashi - Unifesp -  Bioquímica / Biologia Molecular 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: O fungo dimórfico Sporothrix schenckii é o agente etiológico da esporotricose, que se caracteriza como uma infecção crônica usualmente limitada aos 
tecidos cutâneo e subcutâneo. Com o aumento da incidência de HIV, a esporotricose está sendo descrita como uma micose emergente. Este fungo, além de glucosil- e 
galactosilceramida, apresenta glicoinositol fosforilceramidas (GIPCs) particulares, contendo o “core” Manalfa1-6Ins, o que torna de interesse verificar o papel destas 
moléculas na resposta imune do hospedeiro, e a possibilidade de utiliza-las para imunodiagnóstico.  
 
OBJETIVOS: Isolamento de glucosilceramida e diferentes frações de GIPCs de S. schenckii, para a produção de anticorpos e análise do efeito destes antígenos na 
proliferação linfoblástica. Os glicoesfingolipídeos neutros e acídicos serão analisados por imunocoloração com os anticorpos monoclonais MEST-1, MEST-3 e MEST-2 
para verificar a presença de resíduos de beta-galactofuranose, manosealfa1-3 e glucosilceramida contendo ácido graxo 2-hidroxilado, respectivamente.  
 
METODOLOGIA: Sporothrix schenckii cepa 65 foi gentilmente fornecido pela Dra Olga Gompertz da Disciplina de Biologia Celular, UNIFESP, cultivado em meio 
Sabouraud sólido a 25  C e posteriormente repicado em meio Sabouraud líquido para crescimento em larga escala a 37 C, com repiques semanais. Os glicoesfingolipídeos 
totais foram extraídos com três volumes de isopropanol:hexano:água (55:20:25, v/v/v) e com dois volumes de clorofórmio:metanol (2:1, v/v). Os cinco extratos foram 
unidos e secos em evaporador rotatório. A amostra foi dialisada contra água destilada, seca,   ressuspensa em clorofórmio:metanol:água (30:60:8, v/ v/v, solvente A) e 
aplicada em coluna DEAE-Sephadex A-25. A fração correspondente aos glicolipídeos neutros foi eluída com 5 volumes do solvente A. Os glicolipídeos acídicos foram 
eluídos da coluna com 5 volumes de acetato de sódio 0,2M em metanol. As frações neutra e acídica foram analisadas por cromatografia de alta resolução em camada 
delgada (HPTLC). 
 
RESULTADOS:  Por cromatografia em camada delgada verificamos na fração neutra a presença de um componente com migração similar a monohexosil ceramida 
(CMH). Por imunocoloração da placa de HPTLC  verificamos que o CMH apresentou reatividade com anticorpo monoclonal MEST-2, indicando que este composto é uma 
glucosilceramida contendo ácido graxo 2-hidroxilado em sua porção lipídica.  
 Os glicolipídeos acídicos foram corados com o reagente de Dittmer-Lester, mostrando a presença de grupamentos fosfatos, confirmando que se tratam de 
glicoinositol fosforilceramidas como já mostrado em nosso laboratório (Toledo et al. Biochem. Biophys. Res. Comm. 280, 19-24, 2001).  Estes GIPCs foram obtidos de 
uma mistura de formas de levedura e formas miceliais. No momento, estamos crescendo apenas formas de levedura visando a obtenção em larga escala de GIPCs, os 
quais serão analisados em relação as suas reatividades com os anticorpos monoclonais MEST-1 e MEST-3, e então purificados por HPLC utilizando-se colunas de 
Iatrobeads. 
 
CONCLUSÕES: Os estudos sobre GIPCs apresentando ´´cores´´ com estruturas alternativas (Manalfa1-6Ins) podem ser importantes para a melhor compreensão do 
papel destas variações estruturais e das possíveis implicações na relação com o sistema imune do hospedeiro.  
 Participantes: Flavia Bracale Graciani, Vinícius Aref Mendes Maykeh, Anita Hilda Straus Takahashi, Hélio Kiyoshi Takahashi 
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 Título: Localização dos subtipos de receptores muscarínicos em epidídimo de ratos 
 Autores:  Siu, E.R.; Suenaga, C.I.; Avellar, M.C.W.; Maróstica, E.; Porto, C.S. 
 Bolsista: Erica Rosanna Siu   
 Orientador:  Catarina Segretti Porto - Unifesp -  Farmacologia / Farmacologia 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: O epidídimo, órgão no qual ocorre a maturação final e estocagem do espermatozóide antes da ejaculação, é composto por diversos tipos celulares: 
células principais, basais, claras, apicais, estreitas, cada uma variando em número e tamanho de acordo com a região epididimal (segmento inicial, cabeça, corpo e 
cauda) (Turner, T., J. Androl. 16: 292, 1995). A inervação autonômica do epidídimo inclui o gânglio mesentérico inferior, gânglio pélvico maior e gânglio pélvico acessório 
(Hodson, N., Reprod. Fertil. 10: 209,1965). A remoção cirúrgica do gânglio mesentérico inferior altera o transporte do espermatozóide (Billups, K. et al., Fertil. Steril. 53: 
1076, 1990) e induz modificações na composição protéica do fluido epididimal da região da cauda (Ricker, D. et al., J. Androl. 17: 11, 1996). Nosso laboratório mostrou, 
em estudos com radioligantes, a presença do subtipo de receptor muscarínico M2 em preparações de membrana da cabeça e cauda de epidídimo de ratos com 50 dias 
de idade (Maróstica, E. et al., Biol. Reprod. 65: 1120, 2001). Estudos funcionais sugeriram o envolvimento do subtipo de receptor muscarínico M3 no processo contrátil 
dos túbulos epididimais da região da cauda, induzido por agonista muscarínico (Silva, K. et al., XVI Latinamerican Congress of Pharmacology, 2000). Além disso, RNAs 
mensageiros para os transcritos m1, m2 e m3, mas não m4, também foram detectados neste tecido (Maróstica, E., Tese-UNIFESP, 2002). 
OBJETIVO: Localizar os subtipos de receptores muscarínicos presentes em epidídimo de ratos usando ensaios imuno-histoquímicos.  
MÉTODOS: Ratos Wistar machos com 50 dias de idade foram anestesiados com injeção intraperitoneal de pentobarbital sódico e perfundidos com solução de Bouin via  
aorta abdominal. Após perfusão, o epidídimo foi removido e imerso no fixador por 16 horas. Posteriormente, o tecido foi desidratado, embebido em parafina e preparado 
para microscopia óptica. A imunomarcação foi realizada de acordo com Hermo, L. e colaboradores (J. Androl. 21: 122, 2000), utilizando anticorpos policlonais contra os 
receptores muscarínicos M1, M2 e M3. Os respectivos controles negativos também foram realizados.   
RESULTADOS: Os ensaios imuno-histoquímicos mostraram a presença dos subtipos M1 e M2 principalmente no epitélio, enquanto o subtipo M3 foi localizado na camada 
muscular peritubular nas regiões da cabeça e cauda do epidídimo. 
CONCLUSÕES: A presença do subtipo M3 na camada muscular peritubular confirma o papel deste receptor na contração epididimal. Outros estudos deverão ser 
realizados para melhor entendimento da função dos subtipos M1 e M2 no epitélio do epidídimo de rato. Deste modo, estes resultados sugerem que o neurotransmissor 
colinérgico e/ou o receptor muscarínico presentes no epidídimo podem ser fatores moduladores da contratilidade e/ou do microambiente do fluido luminal, essencial para 
o processo de maturação do gameta masculino.  
APOIO FINANCEIRO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). 
 Participantes: Erica Rosanna Siu, Cláudia Igutti Suenaga, Maria Christina Werneck Avellar, Elisabeth Maróstica, Catarina Segreti Porto 
 

 Título: Pesquisa de hemolisinas, colicinas, cápsula e hemaglutinação em amostras de Escherichia coli 
enteroagregativa (EAEC) 

 Autores:  Becker, J.B.; Lopes, L.M.; Scaletsky, I.C.A. 
 Bolsista: Juliana Barros Becker   
 Orientador:  Isabel Cristina Affonso Scaletsky - Unifesp -  Micro/Imuno/Parasitologia / Microbiologia 
 Resumo: 
Escherichia coli enteroagregativa tem sido implicada na diarréia aguda e persistente em muitas partes do mundo. EAEC é definida pelo seu padrão de adesão agregativa 
(AA) à células HEp-2 e, em pelo menos algumas amostras, o padrão AA está relacionado a um plasmídio  de 60-65 MDa  parcialmente conservado, denominado pAA 
(Nataro & Kaper, 1998). Amostras de EAEC apresentam considerável heterogeneidade em relação à patogênese. Esta etapa do projeto teve como objetivo analisar 122 
amostras de EAEC isoladas de crianças com e sem diarréia em várias cidades brasileiras, quanto a presença de algumas propriedades de virulência tais como formação 
de película em meio de cultura líquido, produção de cápsula, determinação da resistência ao soro humano e pesquisa de adesinas através de eletroforese em SDS-
PAGE. Os meios líquidos LB e MH utilizados para a detecção da formação de película apresentaram resultados idênticos. Esta atividade foi observada em 94 (77%) das 
122 amostras analisadas. Todas as 112 amostras apresentaram cápsula e 111 amostras (90,9%) apresentaram resistência ao soro. A presença dos fatores de virulência 
estudados nesta etapa do projeto não foi mais evidente em amostras de casos do que de controles. Nossos dados sugerem que outros fatores possam estar envolvidos 
na patogenicidade de EAEC, tais como a idade, o nível sócio econômico, bem como o quadro imunológico e nutricional do hospedeiro. 
 Participantes: Juliana Barros Becker, Lúcia Mara Lopes, Isabel Cristina Affonso Scaletsky 
 

 Título: Processo Inflamatório renal em camundongos knockout para galectina-3 após isquemia e reperfusão 
(IR) 

 Autores:  Gomes, N.E.; Cunha, M.A.; Schor, N. 
 Bolsista: Natalia Estevam Gomes   
 Orientador:  Nestor Schor - Unifesp -  Medicina / Nefrologia 
 Resumo: 
A galectina-3 (GAL-3) é uma glicoproteína da família das lectinas que é expressa em várias células que participam da inflamação, estando aumentada neste processo. 
O presente estudo visa analisar a interferência da GAL-3 no processo inflamatório e na insuficiência renal, através do modelo de isquemia e reperfusão (IR) em 
camundongos knockout para GAL-3 (-/-) e selvagens (+/+). Um animal +/+ e um -/- por grupo sofrem isquemia dos rins por quarenta e cinco minutos e posterior reperfusão, 
enquanto outros dois não. Quatro grupos foram realizados. Após um dia de pós-operatório foram colhidos amostras de sangue e os rins. Os animais que tiveram os rins 
isquemiados apresentaram diminuição na função renal, notada através do aumento dos níveis sanguíneos de uréia e creatinina, mais evidenciado nos animais -/-. A 
avaliação da atividade do NFkB através do ensaio de mobilidade eletroforética (EMSA) mostrou diminuição de tal fator nos animais -/- que foram isquemiados. Alterações 
na quantidade de radicais de oxigênio (ROs) foram analisadas por peroxidação lipídica, mostrando aumento nos animais +/+ e diminuição nos -/- após IR. Sugerimos, 
pelos resultados obtidos, que os animais knouckout para GAL-3 apresentam menor inflamação renal em conseqüência da IR e alteração da função renal. Porém, estudos 
complementares deverão ser realizados para permitir melhor avaliação a respeito do envolvimento da GAL-3 na insuficiência renal. 
 Participantes: Natalia Estevam Gomes, Maria Adelaide Cunha, Nestor Schor 
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 Título: PRODUÇÃO DE IgG ANTI-gp43 EM CAMUNDONGOS INFECTADOS COM DIFERENTES 
ISOLADOS DE   Paracoccidioides brasiliensis 

 Autores:  Ogata, F.T.; Carvalho, K.C.; Puccia, R. 
 Bolsista: Fernando Toshio Ogata   
 Orientador:  Rosana Puccia - Unifesp -  Micro/Imuno/Parasitologia / Biologia Celular 
 Resumo: 
A gp43 é o principal antígeno diagnóstico do fungo dimórfico térmico Paracoccidioides brasiliensis, agente etiológico da paracoccidioidomicose (PCM). A PCM é uma 
micose sistêmica granulomatosa, cuja ocorrência está restrita a países da América Latina. A doença pode ser classificada como crônica ou adulta, que é a forma mais 
comum, e aguda ou juvenil. Geralmente os indivíduos com formas graves de PCM apresentam altos títulos de anticorpos. A imunidade celular é protetora e, quando 
preservada, sinaliza um bom prognóstico. A gp43 estimula a imunidade celular e é capaz de proteger contra a PCM murina quando usada como imunógeno. 
O objetivo deste trabalho foi analisar a produção de anticorpos anti-gp43 induzida em camundongos B10.A machos infectados intratraquealmente (i.t) com 106 leveduras 
viáveis de diferentes isolados de P. brasiliensis. Foram selecionados 9 isolados fúngicos (7 de PCM crônica e 2 de PCM aguda), conhecidos quanto ao genotipo de gp43: 
este trabalho é parte do projeto que visa correlacionar patogenicidade em camundongo com as características genotípicas das amostras.  
Os animais foram sacrificados aos 30 e 60 dias após infecção. Os pulmões, baço e fígado dos animais foram retirados para avaliação do número de unidades formadoras 
de colônias (CFU), ou seja, para verificar o grau de infecção. A reatividade de IgG anti-gp43 presente no soro dos animais (diluído a 1:100) foi observada por ELISA e 
expressa como unidades relativas de luminescência (URL). Em geral, os animais produziram anti-gp43, mesmo que em baixas concentrações. No entanto, a reatividade 
dos anticorpos tendeu a diminuir aos 60 dias. A relação entre carga fúngica e anti-gp43 não foi óbvia na infecção com alguns dos isolados, por ex., nos casos em que 
houve pouco CFU, porém com níveis elevados de anticorpo. Somente em um isolado, que provocou intensa infecção, não se obteve níveis significativos de IgG anti-
gp43 nos dois períodos analisados. Os isotipos anti-gp43 serão futuramente verificados e será feito um paralelo entre a produção de anticorpos e o status da imunidade 
celular avaliada através da produção de citocinas Th1 e Th2 por células esplênicas estimuladas in vitro com a gp43. 
 Participantes: Fernando Toshio Ogata, Kátia Candido Carvalho, Rosana Puccia 
 

 Título: Produção de infestina recombinante para estudos estruturais. 
 Autores:  De Marco, R.; Campos, I.T.N.; Tanaka, A.S. 
 Bolsista: Renato De Marco   
 Orientador:  Aparecida Sadae Tanaka - Unifesp -  Bioquímica / Bioquímica 
 Resumo: 
Introdução: Os animais hematófagos possuem uma necessidade vital em manter o sangue em um estado fluido. Para tal, esses animais desenvolveram ao longo de sua 
evolução mecanismos e substâncias capazes de interferir na hemostasia de seus hospedeiros. Como conseqüência, diversos anticoagulantes provenientes desses 
animais vêm sendo descritos. No estômago de Triatoma infestans foi identificado um inibidor de trombina, infestina. Este inibidor pertence à família de inibidores de 
serinoproteases tipo Kazal e é o responsável por manter o sangue fluido durante o período de armazenamento no órgão.  
Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo purificar em grande quantidade a infestina 1-2, previamente clonada e expressa em nosso laboratório para realização 
de posteriores estudos estruturais. 
Métodos: Sobrenadante de cultura de expressão em S. cerevisiae fermentado por 144 h foi centrifugado à 12000 rpm e frações do sobrenadante foram utilizadas em 
cromatografia de afinidade em coluna tripsina-Sepharose. O material foi eluído por abaixamento de pH e o “pool” ativo foi liofilizado e dialisado para troca de tampão. O 
material foi analisado cineticamente, sua pureza foi determinada por SDS-PAGE e sua concentração protéica foi determinada pelo método de Lowry. 
Resultados: O inibidor de serinoprotease r-infestina 1-2 foi purificado em grande quantidade (~10mg) com alto grau de pureza, o que foi observado por SDS-PAGE. 
Conclusão: Um dos objetivos do trabalho foi atingido uma vez que uma grande quantidade de material foi purificada apresentando alto grau de pureza. O inibidor purificado 
está sendo atualmente utilizado em experimentos de cristalização para determinação de estrutura terciária.  
 
Financiamento: CNPq e FAPESP 
 Participantes: Renato De Marco, Ivan Torres Nicolau de Campos, Aparecida Sadae Tanaka 
 

 Título: Purificação e caracterização de inibidores de serinoproteinases da coagulação sangüínea isolados 
de Bauhinia forficata. 

 Autores:  Lopes, M.C.B.T.; Andrade, S.S.; Ruiz, F.D.; Oliva, M.L.V. 
 Bolsista: Maria Carolina Barbosa Teixeira Lopes   
 Orientador:  Maria Luiza Vilela Oliva - Unifesp -  Bioquímica / Bioquímica 
 Resumo: 
Inibidores protéicos de serinoproteinases do tipo Kunitz foram isolados de sementes em diversas espécies do gênero Bauhinia: B. variegata, B. pentandra, B. bauhinioides, 
B. rufa, B. ungulata, e B. forficata. Até o momento, não foi estudado inibidores extraídos das folhas de Bauhinia. Desta forma, o objetivo deste trabalho é a caracterização 
da atividade inibitória detectada nas folhas de Bauhinia forficata e a comparação com os inibidores isolados das sementes. O extrato salino de B. forficata apresentou-
se altamente pigmentado e a determinação de atividade inibitória de tripsina somente foi possível após a precipitação por acetona (80%) que permitiu a eliminação de 
grande parte do pigmento. Entretanto a quantificação dos inibidores nesse extrato foi possível após o tratamento com Polyclar para retirada do pigmento, seguido de 
cromatografias de: filtração em gel em Sephadex G- 25, afinidade em tripsina- Sepharose, troca- iônica em DEAE- Sephadex e de fase reversa em coluna C18 ,  sistema 
HPLC. A proteína obtida após cromatografia em tripsina- Sepharose inibe especificamente a atividade de HuPK com Ki de 3,0 nM. Resultados preliminares do 
sequencimanto da região N –terminal indica homologia da proteína com a região precurssora de serinoproteinases. 
 Este trabalho foi parcialmente apoiado por: CNPq e FAPESP e SPDM. 
 Participantes: Maria Carolina Barbosa Teixeira Lopes, Sheila Siqueira Andrade, Florival D. Ruiz, Maria Luiza Vilela Oliva 
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 Título: Purificação e caracterização de um inibidor de subtilisina presente em ovos de carrapato Boophilus 
microplus 

 Autores:  Lima, T.Z.; Sasaki, S.D.; Malavazi-Piza, K.C.; Torquato, R.J.S.; Tanaka, A.S. 
 Bolsista: Thiago Zaqueu de Lima   
 Orientador:  Aparecida Sadae Tanaka - Unifesp -  Bioquímica / Bioquímica 
 Resumo: 
Introdução: Enzimas proteolíticas participam em diversos processos fisiológicos como coagulação, fibrinólise, resposta imune, migração celular, processamento hormonal, 
ativação da cascata do complemento, digestão, dentre outras. As proteases são classificadas em famílias segundo sua seqüência de aminoácidos, composição do sítio 
ativo, estrutura tridimensional, mecanismo de ação e origem. As proteases são classificadas em 6 grandes famílias: serinoprotease I, serinoprotease II, cisteinoprotease, 
aspartilprotease, metaloprotease I e metaloprotease II. Dentre as famílias de proteases, a serinoprotease I é a mais estudada. Membros desta família apresentam papel 
fundamental na coagulação sangüínea. Outra família que apresenta um grande número de membros descrito e a serinoprotease II que tem como representante as 
subtilisinas. Estas duas famílias são comparáveis quanto aos resíduos que compõem a tríade catalítica, com a diferença no posicionamento destes resíduos, His, Asp, 
Ser e Asp, His, Ser, no caso de serinoproteases I e II, respectivamente. 
Objetivos: Purificação e caracterização de um inibidor de subtilisina presente em ovos de carrapato B. microplus. 
Métodos: Purificação do inibidor de subtilisina presente em ovos de carrapatos B. microplus - ovos de B. microplus foram utilizados no preparo de um extrato 2,5% (p/v) 
em tampão Tris-HCl 0,05M, pH 8,0. O mesmo foi centrifugado a 12000 rpm, 30 min. O sobrenadante foi filtrado (0,22 mm) e utilizado em cromatografia de troca iônica 
em DEAE-Sephadex, em filtro de placa porosa, as proteínas foram eluídas com: tampão tris-HCl 0,05M, pH 8,0 (A), tampão A + NaCl 0,15M e NaCl 0,5 M, 
respectivamente. As frações contendo o inibidor de subtilisina foram somados, liofilizados e o “pool” obtido foi cromatografado em coluna Phenil-Sepharose e as proteínas 
eluídas em gradiente linear de 1,7 – 0 M de sulfato de amônio em tampão fosfato de sódio 0,02 M, pH 6,8. Em seguida, em coluna Source-Phe utilizando o mesmo 
gradiente acima. O inibidor de subtilisina (BmSI) purificado foi submetido a uma cromatografia de fase reversa em coluna C8 (sistema AKTA). E o inibidor purificado foi 
submetido ao sequenciamento automático da região amino-terminal.  Dosagem de atividade amidolítica de subtilisina A - solução de subtilisina (0,3 mg/ml de tampão 
MES 50 mM, pH 6,5 contendo CaCl2 2 mM) foi  pré-incubada com extrato ou inibidor purificado em concentrações diferentes por 10 min a 37 C antes da adição de 
substrato sintético Boc-Gly-Gly-Leu-pNa (0,125 mM) em tampão tris/HCl 0,1M, pH 8,6 contendo 0,10% de triton X-100. A reação foi interrompida com solução de ácido 
acético 30%. A reação foi acompanhada em A405.  
Resultados: O inibidor de subtilisina (BmSI) foi purificado por cromatografias de: troca iônica, interações hidrofóbicas e fase reversa. O BmSI purificado apresentou 
atividade inibitória sobre subtilisina A (Ki~0,5 nM) e elastase de neutrófilos, mas não inibiu tripsina e quimotripsina. O BmSI purificado foi submetido ao sequenciamento 
automático da região amino-terminal  e apresentou a seguinte seqüência de aminoácidos: EPEEKGGNND. Esta informação N-terminal será importante para o desenho 
de oligonucleotídeo degenerado afim de clonarmos o cDNA que codifica a proteína BmSI. Apoio financeiro: CNPq,  FAPESP e SPDM-FADA. 
 Participantes: Thiago Zaqueu de Lima, Sergio D. Sasaki, Kelly Cristina Malavazi-Piza, Ricardo J. S. Torquato, Aparecida Sadae Tanaka 
 

 Título: Purificação e caracterização de uma aminopeptidase básica encontrada no homogenato de reim de 
rato 

 Autores:  Sousa, G.M.; Sampaio, C.A.; Alves, K.B.; Rettori, M.M.; Montanaro, S.M. 
 Bolsista: Graziely Moura de Sousa   
 Orientador:  Claudio Augusto Machado Sampaio - Unifesp -  Bioquímica / Bioquímica 
 Resumo: 
Aminopeptidases são exopeptidases que atuam na degradação de proteínas hidrolisando a ligação peptídica da região N-terminal da cadeia polipeptídica, em peptídeos 
e substratos artificiais, liberando resíduos de aminoácidos. Sua classificação é dada de acordo com  a natureza do N-terminal removido, podendo ser neutras, básicas 
ou ácidas.   
O objetivo deste trabalho é purificar e caracterizar uma aminopeptidase básica  do rim de rato. 
O homogenato de rim de rato, obtido a partir de 2,32g de rins de rato (picados e limpos) em 7 ml de tampão fosfato de sódio 20 mM, pH 7,0 e tratado com    Triton X-100 
na proporção 1mg:1ml, foi centrifugado (6000g/30 minutos/4ºC) e o sobrenadante obtido foi então submetido a cromatografia de troca iônica (DEAE Celulose Cellex D), 
lavada e equilibrada com NaPB 20 mM, pH 7,0. A coluna foi rastreada com o substrato AA-NA de Ala, Arg e Leu. Durante a lavagem da coluna, obteve-se um único pico 
protéico de atividade aminopeptidásica (P1)e da eluição feita com o gradiente linear de NaPB 20 mM a 300 mM, pH 7,0, foram obtidos dois picos protéicos com atividade 
enzimática, P2 em 0,5 mS e P3 em 1,0 mS. O “pool” das frações ativas correspondentes a P3, quando submetido a cromatografia de interação hidrofóbica (Octyl 
Sepharose Fast Flow 4), foram eluídos 4 picos com atividade aminopeptidásica, a qual foi determinada com os substratos Ala- e Arg-NA. Os dois primeiros picos (P3a e 
P3b) são eluídos durante o gradiente linear de 2,0 M a 0 M de KCl em NaPB 20 mM, pH7,0, um terceiro pico (P3c) é eluído com água e um quarto (P3d), em isopropanol 
50%. O melhor substrato determinado pela eficiência catalítica (Vmáx/KM) relativa, para os picos ativos P3b e P3c, foi Arg-NA. Quando P3, obtido da cromatografia de 
troca iônica ,foi submetido a  cromatografia de gel filtração (Superdex 200), um único pico de atividade aminopeptidásica (P3’) foi eluído.  Para otimizar a purificação, P3’ 
foi submetido a uma cromatografia de gel filtração (Superdex 75), sendo eluídos nessa 4 picos com atividade aminopeptidásica, 3 com atividade sobre Arg-NA (P3’a, 
P3’c e P3’d) e um único com atividade Ala-NA (P3’b).  O peso molecular para  P3’c é de 78Kda, determinado por gel filtração. A enzima purificada é uma aminopeptidase 
básica, ou seja, remove os aminoácidos lisina e arginina da região N-terminal da cadeia polipeptídica. São necessários outros estudos de caracterização como presença 
de íons no sítio ativo, grupos sulfidrila importantes para a atividade enzimática, ação de ativadores e inibidores para determinar as possíveis diferenças entre as enzimas. 
 Participantes: Graziely Moura de Sousa, Claudio Augusto Sampaio Machado, Kaethy Bisan Alves, Marianna Marconato Rettori, Sonia Maria Montanaro 
  



XI Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2003 
Ciências Básicas Moleculares 
 

28 

 Título: Purificação e caracterização parciais do inibidor de elastase presente nas sementes de Cesalpinea 
echinata (pau-brasil) 

 Autores:  Brandão, L.C.; Bassaneze, V.; Cruz-Silva, I.; Gozzo, A.J.; Nunes, V.A.; Carmona, A.K.; Araujo, M.S. 
 Bolsista: Leticia de Campos Brandão   
 Orientador:  Mariana da Silva Araujo - Unifesp -  Bioquímica / Bioquímica 
 Resumo: 
As proteases participam de vários processos, tanto fisiológicos quanto patológicos sendo que sua ação é controlada principalmente por inibidores. Dentre as proteases, 
a elastase, o fator Xa, o fator XIIa, a plasmina, a trombina e a calicreína constituem importantes exemplos. A elastase degrada componentes da matriz de membrana 
extracelular, cliva mediadores inflamatórios e moléculas de membrana, ativa linfócitos e plaquetas e induz a secreção de citocina. Como as sementes de diversas 
leguminosas são ricas em inibidores de proteases, elas têm sido usadas para obtenção desses inibidores, já que eles podem servir como instrumento bioquímico ou, 
eventualmente, terapêutico. A Caesalpinia echinata (pau-brasil) é uma árvore pertencente à família Leguminosae, sub-família Caesalpinoidae de onde já identificamos 
inibidores de tripsina, quimotripsina, calicreína plasmática humana, plasmina, fator Xa, fator XIIa, papaína, catepsina B e elastase. 
O objetivo do presente trabalho foi purificar e caracterizar parcialmente o inibidor de elastase presente nas sementes de C. echinata (CeEI). 
Inicialmente, as sementes de C. echinata foram descascadas e trituradas e tiveram suas proteínas extraídas por NaCl 0,15 M (1:40 p/v) e por precipitação com acetona 
(concentração final de 80 %). O precipitado, seco à temperatura ambiente, foi dissolvido em NaCl 0,07 M e submetido a uma cromatografia de troca iônica (sistema 
FPLC) em coluna Resource Q, equilibrada em tampão acetato de amônio 20 mM NaCl 30 mM, pH 8,5; a eluição das proteínas foi feita por gradiente de NaCl (0,03 a 0,5 
M). As etapas de purificação foram acompanhadas por eletroforese em gel de poliacrilamida e por dosagem da atividade inibitória da elastase na hidrólise do substrato 
cromogênico Suc-Ala-Ala-Ala-pNan. 
O CeEI foi eluído da cromatografia de troca iônica na concentração de 0,15 M de NaCl; pela eletroforese mostrou ser uma proteína de aproximadamente 25 kDa, com 
apenas uma cadeia peptídica. 
 
Apoio financeiro: FADA-UNIFESP/EPM, CNPq e FAPESP. 
 Participantes: Leticia de Campos Brandão, Vinícius Bassaneze, Ilana Cruz Silva, Andrezza Justino Gozzo, Viviane Abreu Nunes, Adriana Karaoglanovic 

Carmona, Mariana da Silva Araújo 
 

 Título: SENSIBILIZAÇÃO PRÉVIA AO ETANOL POTENCIALIZA RESPOSTA ESTIMULANTE AO 
DESAFIO COM COCAÍNA EM CAMUNDONGOS. 

 Autores:  Trindade, A.A.; Quadros, I.M.H.; Souza-Formigoni, M.L.O. 
 Bolsista: Ágatha Asano Trindade   
 Orientador:  Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni - Unifesp -  Psicobiologia / Psicofarmacologia 
 Resumo: 
Objetivos: A sensibilização comportamental é um fenômeno caracterizado pela potencialização dos efeitos estimulantes psicomotores de drogas como cocaína, morfina 
e etanol, após repetidas administrações. Embora haja relatos de sensibilização cruzada entre cocaína, anfetamina e morfina, há dados contraditórios em relação à 
sensibilização cruzada entre o etanol e cocaína. O objetivo deste estudo foi verificar se camundongos sensibilizados ao etanol apresentam sensibilização cruzada a um 
desafio com cocaína.  
Métodos e Resultados: Oitenta camundongos suíços albinos machos foram alocados em 2 grupos de tratamento: 2,2 g/kg etanol (EtOH, n=50) e salina (n=30). Os 
animais receberam injeções i.p. diariamente, por 21 dias, e foram semanalmente testados em caixas de atividade locomotora. Após o último teste, os animais tratados 
com EtOH foram classificados como “sensibilizados” (n=15) ou “não-sensibilizados” (n=15), de acordo com os níveis de estimulação motora apresentada. Após 7 dias 
sem tratamento (dia 28), os animais pré-tratados com etanol e metade dos pré-tratados com salina (n=15) foram desafiados com 15 mg/kg de cocaína (i.p.) e observados 
nas caixas de atividade por 30 minutos. Neste teste, a outra metade do grupo salina recebeu salina (n=15). A atividade locomotora dos 4 grupos (sensibilizado, não-
sensibilizado, salina-cocaína e salina-salina) em resposta ao desafio, foi comparada por análise de variância de uma via, que detectou ter sido significativo o efeito Grupo 
(F(3,56=3,60,p<0,02). O teste de comparações múltiplas de Newman Keuls mostrou que apenas o grupo classificado como sensibilizado apresentou níveis 
significativamente mais altos de atividade (média +/- erro-padrão do grupo sensibilizado: 3882 +/- 723) que os demais grupos. Essa diferença torna-se mais clara quando 
se observa os níveis de atividade vertical, sugerindo estereotipia induzida pela cocaína, o que não ocorre com o EtOH. 
Conclusão: Neste estudo observou-se que apenas o grupo de camundongos que desenvolveu a sensibilização comportamental ao etanol apresentou efeito estimulante 
significativo após  o desafio com uma dose moderada de cocaína, indicando sensibilização cruzada entre essas drogas.  
 
Apoio Financeiro: FAPESP , AFIP, CNPq 
 Participantes: Ágatha Asano Trindade, Isabel Marian Hartmann de Quadros, Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni 
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 Título: Síntese, estudos físico-químicos e de relação estrutura-atividade de análogos da angiotensina II e da 
bradicinina. 

 Autores:  Ito, C.M.; Makino, N.M.; Souza, S.E.G.; Correa, S.A.A.; Shimuta, S.I.; Nakaie, C.R. 
 Bolsista: Christian Makoto Ito   
 Orientador:  Clovis Ryuichi Nakaie - Unifesp -  Biofísica / Físico-química 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: Angiotensina II (AII) é  um hormônio octapeptidico (Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe), que regula uma série de respostas fisiológicas mediadas pelo 
receptor AT1 da AII e se caracteriza por induzir  taquifilaxia, um fenômeno relacionado com diminuição da sensibilidade do tecido frente a  sucessivos estímulos com o 
peptídeo. Em estudos anteriores, havíamos verificado que a inserção do grupamento volumoso e aromático 9-fluorenilmetiloxicarbonila (Fmoc), tanto no a-amino quanto 
no b-carboxilato do resíduo Asp1 da AII, não afetou drasticamente a atividade nem a afinidade dos dois análogos resultantes. No entanto, ambos induziram taquifilaxia, 
resultado este inesperado em função dos requisitos estruturais aceitos há décadas para que ocorra este fenômeno fisiológico de relevância, isto é, presença de a-amino 
grupo livre e do resíduo de Arg na posição. 2). OBJETIVOS: Objetivando se entender melhor estes resultados e também o papel exato da porção N-terminal da AII para 
a sua atividade biológica, decidimos investigar os seguintes análogos:  i) mantendo-se o grupo Fmoc no resíduo de Asp1, substitui-se o resíduo Arg2 desses análogos 
pela Lys2, pois Lys2-AII é um análogo não taquifilático. O objetivo seria o de examinar  possível alteração da importância crítica da Arg2 na taquifilaxia, mas agora na 
presença dos grupos Fmoc adjacentes. Além disso estudou-se ii) a substituição do resíduo ácido Asp pelo básico His na posição 1 (His1-AII) e iii) do básico Arg2 tanto 
por outro básico His (His2-AII) quanto por iv) um ácido (Glu2-AII). Todos esses análogos foram  testados quanto à potência e taquifilaxia. METODOS: Síntese peptídica 
efetuada em fase sólida e a pureza verificada por espectroscopia de massa, análise de aminoácidos e HPLC. A determinação da potência desses análogos foi feita 
através de registros de contração isométrica do íleo de cobaia com transdutor de força e das pressões arteriais de ratos acordados com o  transdutor de pressão. 
RESULTADOS:  Pelas curvas dose-resposta, os valores de pD2 (-logEC50) que expressam as potências dos análogos  foram: 8,9±0,54 (AII); 8,1±0,11 (His1-AII); 
8,6±0,60 (His2-AII); 6,7±0,25 (Glu2-AII); 7,5 ±  0,7 (Lys2-AII);7,5±0,46 (a-Fmoc Lys2-AII); 7,6±0,10 (b-FmocLys2-AII). Esses dados indicam que a troca de Arg2 por 
Glu2  causou uma redução maior na potência  do que a observada quando trocou-se a Asp1 por His1. Os derivados da Lys2-AII apresentaram potência semelhante a 
da Lys2-AII. O efeito máximo observado para cada análogo em relação à AII forneceu os valores da atividade intrínseca e foram os seguintes: 1,0 ±  0,1 (Lys2-AII); 
1,0±0,15 (His1-AII); 0,9±0,14 (His2-AII); 0,9±0,04 (Glu2-AII); 1,0±0,09 (a-FmocLys2-AII); 1,0±0,10 (b-FmocLys2-AII). Quanto ao grau de taquifilaxia (razão entre as 
amplitudes da 3ª e 1ª respostas), todos os análogos produziram relação próxima a 1, não induzindo taquifilaxia, conforme os dados:  0,6±0,1 (AII); 1,0 ± 0,05  (Lys2-AII); 
0,9±0,1 (His1-AII); 1,0±0,1 (His2 -AII); 1,3 ±0,1 (Glu2-AII); 1,1 ±0,1 (a-Fmoc Lys2-AII); 0,9±0,1 (b-FmocLys2-AII). Com relação às atividades  “in vivo”  dos análogos (a-
FmocLys2-AII) e  b-Fmoc Lys2-AII, a potência  da a-Fmoc Lys2-AII foi dez vezes maior que a da b-FmocLys2-AII. DISCUSSÃO: Neste estudo foi verificado que todos os 
análogos foram potentes agonistas e apresentaram atividade intrínsica próxima a 1, indicando que a transdução de sinal não foi alterada. Além disso nenhum desses 
análogos induziu taquifilaxia, como ocorre com a Lys2-AII. Essa observação reforça a importância crucial do guanido grupo da Arg2 que juntamente com o amino grupo 
N-terminal são requisitos para induzir a taquifilaxia. Esses dados indicam que a taquifilaxia observada com a aFmocAII e bFmocAII no estudo anterior, foi devida 
provavelmente a ligação a sítios específicos localizados no receptor,  descartando a hipótese de uma ligação anômala. Por outro lado, a observação de que o análogo 
His1-AII não induziu taquifilaxia foi inesperado pois este análogo possui tanto o requisito do grupamento amínico livre quanto o da presença do resíduo de Arg2 em sua 
seqüência. Este resultado é exatamente o oposto do verificado com o aFmocAII  pois este análogo foi taquifilático apesar de não ter grupamento amínico livre em sua 
seqüência. CONCLUSÃO: os resultados obtidos neste estudo indicam que derivados da Lys2-AII ou análogos alterados na posição 2 (Arg) impedem a ligação da AII ao 
sítio taquifilático já proposto em estudo anterior. A verificação de que His1-AII, surpreendentemente não induziu taquifilaxia, apesar dos requisitos estruturais para este 
efeito ter se mantido nesse análogo, sugere que o anel aromático da His favoreceu um modo alternativo de sua interação com o receptor AT1 impedindo o disparo do 
mecanismo de taquifilaxia. Somando-se ao resultado  inesperado com o aFmocAII, concluímos que o mecanismo da taquifilaxia ainda carece de maiores esclarecimentos. 
Apoio: CNPq e FAPESP.  
 Participantes: Christian Makoto Ito, Elaine N. Makino, Sinval E. G. Souza, Silvana A. A. Correa, Suma I. Shimuta, Clovis R. Nakaie 
 

 Título: Staurosporina libera Ca2+ de estoques intracelulares em cultura primaria de astrocitos 
 Autores:  Machado, L.S. 
 Bolsista: Lucas dos Santos Machado   
 Orientador:  Soraya Soubhi Smaili - Unifesp -  Farmacologia / Farmacologia 
 Resumo: 
Introdução: A Staurosporina (STS) é um indutor clássico de apoptose muito utilizado em estudos experimentais, mas o seu mecanismo de ação ainda precisa ser 
elucidado. A apoptose, é um tipo de morte celular programada, caracterizada por aspectos morfológicos, bioquímicos, farmacológicos. Um aspecto importante na ativação 
dos processos apoptóticos é a sinalização de Ca2+. Objetivos: Este trabalho investiga a influência da STS na concentração desse íon, para isso foi estudado os aumentos 
de  Ca2+c (citosólico) em cultura primária de astrócitos de rato pela STS e a possível origem desse Ca2+.Materiais e Métodos: Astrócitos foram cultivados a partir de 
ratos com 4 dias. Após a confluência as células foram replaqueadas em lamínulas. Depois de 24 horas foram incorporadas com Fura – 2 AM. Medidas de Ca2+ foram 
feita em microscópio de fluorescência de alta resolução em espaço e tempo real. No decorrer do experimento de 2h a STS e as outras drogas que mobilizam os estoques 
de Ca2+ intracelular foram adicionadas e as alterações do Ca2+c foram registradas. Resultados: A STS causa um aumento em forma de  pico na concentração do Ca2+c 
(aumento de 170% em relação ao basal). O uso de meio extracelular 0 Ca2+ praticamente não interferiu no aumento de Ca2+ induzido pela STS (aumento de 150%). Já 
o uso de agentes moblilizadores de estoques intracelulares desse íon como o FCCP e Tapsigargina inibiram a formação do pico mas não inibiram a resposta. Discussão: 
A STS age liberando Ca2+ dos estoques intracelulares e isso pode ser importante na sinalização durante a apoptose.Apoio Financeiro: CNPq. 
 Participantes: Lucas dos Santos Machado 
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 Título: Arquitetura do miocárdio ventricular 
 Autores:  Gusukuma, L.W.; Prates, J.C.; Smith, R.L.. 
 Bolsista: Luciana Wang Gusukuma   
 Orientador:  Ricardo Luiz Smith - Unifesp -  Morfologia / Anatomia Descritiva e Topográfica 
 Resumo: 
INTRODUÇAO: Para que o coração consiga cumprir sua função de órgão central propulsor do sangue através do sistema circulatório é necessário que suas fibras 
ventriculares possuam uma determinada conformação anatômica. Apesar dessa arquitetura atuar de maneira dinâmica durante o ciclo cardíaco, ela possui uma 
conformação constante responsável pela adequada contratilidade do miocárdio e, conseqüentemente, da função ventricular. Durante a sístole cardíaca, a adequada 
transferência de energia do miocárdio contrátil para o sangue e redução da cavidade ventricular para propulsão do sangue, depende deste arranjo arquitetural específico. 
A complexa orientação das fibras cardíacas influencia a atividade elétrica do órgão alterando tanto a excitação, a repolarização, o tempo de distribuição do potencial 
cardíaco e eletrocardiogramas intra-e extracardíacos. Assim, quando por alguma razão, modificações ocorrem na disposição equilibrada da orientação de suas fibras, o 
coração passa a atuar de modo deficiente ou ineficiente em suas funções hemodinâmicas, levando com o decorrer do tempo à deterioração de sua arquitetura. 
OBJETIVO: O interesse no estudo da arquitetura miocárdica ventricular em animais, para encontrar possíveis concordâncias ou discordâncias com o coração humano, 
motivou este trabalho, tendo em vista estudos em modelos experimentais. O objetivo deste trabalho é a análise da organização das fibras ventriculares cardíacas em 
ovinos (Ovis sp). 
MATERIAL E MÉTODO: 20 Corações de ovinos: 10 peças conservadas em glicerina (método de Giacomini); 6 peças fixadas com formaldeído a 10%; 2 peças 
desidratadas em álcool a 96%; em 2 peças fixadas com formaldeído a 10% utilizamos o método de congelamento dos corações à -5 C e posterior brusco descongelamento 
(método de Klingler). 
-Procedimento: Destes corações retiramos o pericárdio, vasos, o material adiposo e o epicárdio. Excluímos os átrios ao longo do sulco atrioventricular para permitir 
adequada observação do miocárdio ventricular. Dissecamos as camadas de fibras com orientação homogênea, utilizando pinças e tesouras. Fizemos progressivamente, 
do epicárdio até o endocárdio, o aprofundamento e retirada desses diferentes conjuntos de fibras ventriculares. Em alguns corações foram abertas janelas demonstrando 
as camadas superpostas. A documentação e registro foram realizados com câmara fotográfica digital Sony Mavica F90. 
RESULTADOS: O miocárdio ventricular ovino está disposto em três camadas de orientação. Não há divisão evidente entre elas com tecido conectivo ou qualquer outro 
sistema de individualização que permita separá-las como unidades anatômicas. Assim como as fibras atriais, as fibras ventriculares estão inseridas no esqueleto fibroso 
do coração, sendo por ele sustentadas. A camada oblíqua externa possui uma orientação diagonal no ventrículo esquerdo e vertical no ventrículo direito. Esta camada 
tem uma espessura fina, sendo comum a ambos os ventrículos nas peças estudadas. Na face posterior, a diferença de angulação das fibras torna-se mais evidente no 
sulco interventricular posterior. Na via de saída do ventrículo direito, o tronco pulmonar apresenta fibras circulares em torno de seu eixo. As fibras de ambos os ventrículos 
dirigem-se ao ápice do coração, onde as fibras do ventrículo esquerdo formam um redemoinho, o vórtice do coração, havendo na periferia algumas fibras vindas do 
ventrículo direito. Em todos os corações foram encontradas pontes cardíacas, formadas por fibras do miocárdio que se sobrepõe à artéria interventricular anterior, unindo 
a musculatura desta primeira camada dos ventrículos. As camadas circulares, que envolvem cada ventrículo separadamente, são compostas de fibras concêntricas ao 
redor das câmaras ventriculares e possuem orientação horizontal em relação às fibras que compõe a camada oblíqua externa. No ventrículo esquerdo esta camada é 
muito mais desenvolvida que no ventrículo direito. Na região dos sulcos interventriculares, as fibras dirigem-se ao septo interventricular. A terceira camada, camada 
longitudinal interna, é composta a partir de fibras que gradativamente tornaram-se mais longitudinal com sentido oposto à camada externa. A característica dessa camada 
é que há o aparecimento de trabéculas cárneas e músculos papilares. 
CONCLUSÃO: O coração de ovinos apresenta a arquitetura do miocárdio semelhante à descrita para o coração humano (Spalteholz, Spanner, 1988). Assim como a 
literatura, concluímos que o miocárdio é uma massa muscular única e possui um “arranjo semelhante a um sincício”, possuindo uma rede tridimensional de grupos de 
fibras entrelaçadas e interconectadas (Fox, Hutchins, 1972), não sendo observado durante a dissecação qualquer componente anatômico que as separassem. No tronco 
pulmonar, as fibras têm disposição circular, não havendo separação evidente entre as três camadas. O septo interventricular é formado por fibras da camada circular e 
da camada longitudinal interna. 
 Participantes: Luciana Wang Gusukuma, José Carlos Prates, Ricardo Luiz Smith 
 

 Título: Aspectos morfológicos da artéria tibial posterior humana 
 Autores:  Boute, T. 
 Bolsista: Tatiane Boute   
 Orientador:  Magno César Vieira - Unifesp -  Morfologia / Anatomia Descritiva e Topográfica 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A evolução das cirurgias cardíacas tem possibilitado o uso de novos vasos na revascularização do miocárdio, tais como, artérias gastroepiplóica direita, 
epigástrica inferior e  radial, além daqueles normalmente utilizados, veia safena magna e artéria torácica interna. Mesmo com tantas opções, as vezes esses vasos não 
estão disponíveis, como descreve BENJACHOLAMAS et. al., ao utilizar a artéria tibial posterior como uma nova alternativa nestas cirurgias. Esse estudo tem por objetivo 
fazer uma análise histológica da artéria tibial posterior assegurando sua utilização na cirurgia de revascularização do miocárdio. 
MATERIAL E MÉTODOS: 
Foram utilizados fragmentos da artéria tibial posterior de dois cadáveres, do sexo masculino, adultos com idade de 40 anos.  Foram retirados dois fragmentos da artéria 
tibial posterior junto ao terço distal da perna, em ambos os lados, próximo ao maléolo medial. Os fragmentos foram mergulhados em formaldeído a 10% e processados 
para inclusão em parafina, segundo os métodos habituais. Dos blocos foram realizados cortes de 7 um, os quais foram submetidos aos seguintes métodos de coloração: 
Hematoxilina e eosina (H.E), tricrômio de Masson, impregnação argêntica e Picrossírius red. As lâminas foram observadas em microscópio de luz. 
RESULTADOS:  
Os aspectos morfológicos observados nas várias lâminas foram muito parecidos, ou seja, notamos que a parede do vaso está constituída por três camadas: túnicas 
íntima, média e adventícia. A túnica íntima apresenta-se espessada, praticamente do tamanho da túnica média. Está formada por endotélio, tecido subendotelial bem 
desenvolvido e lâmina elástica interna. O tecido subendotelial. é rico em fibras colágenas tipos I e III; sendo que o colágeno tipo III localiza-se preferencialmente junto ao 
endotélio e o colágeno tipo I próximo à lâmina elástica interna. Nota-se ainda, inúmeros tipos celulares, entre eles destacam-se macrófagos, contendo no seu interior 
vacúolos (provavelmente gotículas de colesterol). A túnica média apresenta-se bem preservada, constituída por fibras musculares, fibras colágenas (tipos I e III) e raras 
fibras elásticas. Nesta camada há predomínio acentuado das fibras colágenas. A túnica externa está constituída principalmente por fibras colágenas tipo I. 
CONCLUSÃO: 
Notou-se espessamento e alterações da túnica íntima, portanto, seu uso para enxertos na revascularização do miocárdio deve ser melhor investigado. 
 Participantes: Tatiane Boute 
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 Título: Caracterização experimental de um modelo de discinesia tardia em camundongos 
 Autores:  Dutra Rodrigues, M.S.; Fukushiro, Daniela F. 
 Bolsista: Marcelo Scarpari Dutra Rodrigues   
 Orientador:  Roberto Frussa Filho - Unifesp -  Farmacologia / Farmacologia 
 Resumo: 
A discinesia tardia representa o principal efeito colateral observado com o uso prolongado de neurolépticos. Essa desordem iatrogênica do movimento consiste de 
movimentos hipercinéticos, sem propósito, repetitivos e involuntários principalmente da região orofacial, incluindo movimentos de mastigação, protrusão de língua, 
estalido dos lábios e piscar de olhos. Diante da importância clínica desse distúrbio, esse projeto tem como objetivo a caracterização de um modelo experimental de 
discinesia tardia em camundongos. Para tanto, cinco grupos, com 10 camundongos machos cada, foram tratados com salina (S) ou 2,0mg/kg de haloperidol (H2) durante 
15 dias. Setenta e duas horas depois estes grupos foram desafiados com: salina (grupos S/S e H2/S), 1,0mg/kg de haloperidol (H2/H1), 2,0mg/kg de haloperidol (H2/H2) 
ou 4,0mg/kg haloperidol (H2/H4). Vinte minutos após a injeção desafio, foram quantificados os movimentos orofaciais e a locomoção em campo aberto 20 minutos após 
a injeção-desafio. O grupo H2/S apresentou maior quantidade de movimentos orofaciais em relação ao grupo controle (S/S), enquanto os grupos que foram desafiados 
com injeções de haloperidol apresentaram diminuição significante destes movimentos, sendo essa diminuição diretamente proporcional à concentração da droga (grupos 
H2/H1, H2/H2 e H2/H4). Em campo aberto, observou-se um aumento significante no tempo de  imobilidade dos animais dos grupos desafiados com haloperidol, sendo 
este aumento proporcional à concentração da droga. Pode-se concluir, a partir desses resultados, que o tratamento agudo em doses crescentes de haloperidol, após a 
privação do tratamento crônico com este neuroléptico, leva à reversão dos sintomas da discinesia tardia, como de fato ocorre na clínica. Estes resultados sugerem que 
este modelo de discinesia tardia em camundongos é fenomenologicamente semelhante à clínica, caracterizando-o como um bom modelo para futuros estudos dessa 
patologia. 
 Participantes: Marcelo Scarpari Dutra Rodrigues, Daniela Fukue Fukushiro 
 

 Título: Ciclo celular de células B-1 em culturas de células peritoneais aderentes do camundongo. 
 Autores:  Kato, L.M.; Mariano, M. 
 Bolsista: Lucia Megumi Kato   
 Orientador:  Mario Mariano - Unifesp -  Micro/Imuno/Parasitologia / Imunologia 
 Resumo: 
As células B-1 diferem de linfócitos B convencionais (B-2) pela sua localização anatômica, origem, marcadores de superfície e repertório de anticorpos. Possuem 
marcadores de superfície de diversos tipos celulares, como macrófagos (Mac-1), linfócitos B (B220, IgM e IgD) e T (CD5), sendo por isso consideradas células de uma 
linhagem “promíscua”. Diferentes mecanismos controlam a proliferação e diferenciação de células B-1 e B-2. Enquanto o cross-linking de IgM de superfície induz a 
proliferação em linfócitos B convencionais, esse estímulo provoca a morte celular por apoptose em células B-1. Está descrito que essas células possuem capacidade de 
auto-renovação, sendo que a sua proliferação está relacionada a doenças autoimunes em camundongos e no homem. Além disso, estudos em andamento no nosso 
departamento mostram que as células B-1 estão envolvidas em diversos processos patológicos como no granuloma induzido por BCG. Foi demonstrado em nosso 
laboratório que células B-1 estão presentes no sobrenadante de cultura de células peritoneais aderentes. A quantidade dessas células aumenta com o tempo de cultura, 
e incorporam [3H] timidina indicando que são capazes de proliferar em cultura. Além da sua capacidade proliferativa, resultados obtidos no nosso laboratório mostram 
que diferenciam-se em cultura, alterando a expressão de marcadores de superfície adquirindo capacidade fagocítica transformando-se em fagócito mononuclear derivado 
de células B-1. Considerando-se que a análise do ciclo celular é o primeiro passo para o entendimento das vias de ativação e proliferação de qualquer tipo de célula, o 
objetivo deste projeto é investigar as fases do ciclo celular de células B-1 nos diferentes tempos de cultura de células peritoneais aderentes de camundongo. Para o 
estudo das fases do ciclo celular de células B-1, o conteúdo de material genético será analisado. Para tanto, será utilizado iodeto de propídio e as células serão então 
analisadas por citometria de fluxo. Será estudado o ciclo celular das células presentes na fração aderente e sobrenadante de cultura de células peritoneais aderentes, 
após diferentes dias de cultura. A expressão  de marcadores de superfície celular característicos de células B-1 será investigado concomitantemente. 
 Participantes: Lucia Megumi Kato, Mario Mariano 
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 Título: Correlação clínico-anátomo-patológica e imuno-histoquímica de marcadores prognósticos em 
Neuroblastomas Humanos 

 Autores:  Balsalobre Filho, L.L.; Seixas, M.T.; Caran, E.M.M. 
 Bolsista: Leonardo Lopes Balsalobre Filho   
 Orientador:  Maria Teresa de Seixas Alves - Unifesp -  Patologia / Patologia Geral, Sistêmica, Forense e Bioética 
 Resumo: 
Introdução: Neuroblastoma constitui-se na 4  neoplasia maligna da infância com prevalência de 1/8000 nascidos vivos, relação Masc/fem de 1,2/1, 36% dos pacientes  
encontram-se abaixo de  01 ano, 85% abaixo de 04 anos e  97% dos casos ocorrem em indivíduos menores do que 10 anos. O Neuroblastoma tem uma idade de 
incidência bifásica, com um pico inicial antes de 01 ano e um segundo pico entre 02 e 04 anos. Acredita-se que ao tumor origine-se de células neuroectodérmicas 
derivadas da crista neural. Suas sedes principais são: adrenal, gânglio simpático abdominal, gânglio simpático do tórax, pescoço e pélvis. Raramente acometem órbita, 
rim ,bexiga, ovário, pele, pulmão, cordão espermático. Aproximadamente em 1% dos casos o tumor primário não é identificado. Dissemina-se pelas vias  linfática e 
hematogênica, com 35% dos pacientes com tumores aparentemente localizados apresentando metastáse para linfonodos ao diagnóstico. Pela via hematogênica 
dissemina-se preferencialmente para: osso e medula óssea, fígado e pele, raramente para pulmão e SNC (este último principalmente na doença recaída ou nos estágios 
finais). Os sinais e sintomas estão na dependência da localização e das metástases. A sintomatologia está associada à presença e localização da massa tumoral , 
podendo cursar ainda com S. de Pepper, nódulos cutâneos, proptose, S de Horner, S. do opsoclonus-mioclonus, diarréia aquosa, S. TAR, etc. Na macroscopia são 
massas sólidas castanho-acinzentadas, multinodulares, com ou sem hemorragia, necrose, áreas císticas e  calcificações. Microscopicamente o tumor é composto de 
neuroblastos e seus derivados, células ganglionares, e células de Schwann ,  que demonstram graus progressivos de maturação e organização. Como achados 
microscópicos secundários podemos citar apresença de  cariorrexis,necrose, fenômeno de Azzopardi, hemorragia, calcificações distróficas, fibrose e infiltração linfocitária. 
Alguns métodos podem ser utilizados para avaliação da capacidade proliferativa tumoral tais como Índice de Timidina Tritiada,  incorporação de Bromodeoxiuridina, 
contagem dos AgNORs (Regiões de Organização Nucleolar - Argirófilas), citometria de fluxo e o método imunohistoquímico pesquisando antígenos associados a 
proliferação celular tais como o Ki-67 e PCNA (Antígeno Nuclear da Célula em Proliferação). Dentre estes, o método imunohistoquímico tem tido grande aceitação pelos 
patologistas já familiarizados com esta metodologia na rotina diagnóstica. Esta técnica, além de fácil, apresenta a vantagem de permitir adequada visualização da 
morfologia celular, e com isto, a precisa avaliação das células positivas na amostra. A idéia de que grandes tumores apresentam capacidade angioformativa é um dos 
princípios para o estudo da angiogênese tumoral, sendo inúmeros os trabalhos que avaliam a microdensidade vascular (contagem de vasos) e a expressão de VEGF 
em séries de tumores.  
 
Objetivo: Estudar aspectos imunohistológicos e morfológicos do Neuroblastoma humano, correlacionando os achados histológicos e imunohistológicos entre si e com a 
evolução dos pacientes. 
 
Material e Métodos: Foi feito um estudo retrospectivo de todos os casos de Tumores Neuroblásticos (NB e GNB) diagnosticados no Departamento de Patologia da 
UNIFESP/EPM e tratados no setor de Oncologia Pediátrica da UNIFESP/EPM nos últimos 10 anos (1992 – 2002). Os prontuários médicos foram revistos enfatizando os 
seguintes  dados: idade, sexo, localização do tumor primário, estadiamento, tratamento QT, recidivas locais, metástases e evolução clínica. O estudo anatomopatológico 
constou da análise de lâminas coradas pela Hematoxilina-Eosina e pelo método imuno-histoquímico utilizando estrepto-avidina-biotina-peroxidase para o seguinte 
anticorpo monoclonal: CD34 (Qbend-10). A microdensidade vascular foi avaliada em 10 campos consecutivos de 200x utilizando-se o anticorpo monoclonal anti CD34, 
contando-se todas as estruturas vasculares imunomarcadas. Foram selecionados os casos de Neuroblastoma estádio 3 para se realizar esse estudo imuno-histoquímico, 
onde 21 casos possuíam todos os elementos necessários para que tal estudo fosse concretizado. 
 
Resultados: Foi feita a média da contagem das estruturas vasculares, onde se obteve o número de 13,43 com desvio padrão de 6,42. Clinicamente, obtiveram-se os 
seguintes resultados: quanto à recidiva, 27% apresentaram e 73% não; quanto à evolução, 55% se enquadram em sobrevida livre de doença, 18% tiveram óbito pela 
doença, 9% óbito pelo tratamento 4,5% doença em andamento 13,5% se enquadram em outros aspectos como abandono do tratamento; e quanto ao óbito, 73% estão 
vivos e 27% vieram a óbito. 
 
Conclusões: Tais resultados obtidos servem de parâmetros para futuras correlações com a evolução clínica dos pacientes para que se possa observar se há ou não 
significância estatística entre eles. 
 Participantes: Leonardo Lopes Balsalobre Filho, Maria Teresa de Seixas Alves, Eliana Maria Monteiro Caran 
 

 Título: Crianças com Defeitos Congênitos: Registro ao Nascimento e Seguimento Pós-Natal. 
 Autores:  Carrazzone, O.L.; Brunoni, D.; Cernach, M.C.S.P. 
 Bolsista: Oreste Lemos Carrazzone   
 Orientador:  Decio Brunoni - Unifesp -  Morfologia / Genética 
 Resumo: 
Introdução: O estudo genético-clínico e epidemiológico de diversas amostras de nativivos nascidos no Hospital São Paulo da UNIFESP possibilitaram o estabelecimento 
da etiologia,  de freqüências e fatores de risco para anomalias congênitas.  O seguimento é de fundamental importância pela alta morbidade e mortalidade deste grupo 
diagnóstico.  Tal seguimento tem representado grande dificuldade  observando-se que a maioria das crianças não comparecem às consultas agendadas quando da alta 
hospitalar após o nascimento. 
Objetivo: Estabelecer um cadastro dos recém-nascidos portadores de anomalias congênitas que ingressaram na Unidade Neonatal do Hospital São Paulo (HSP)  e 
promover uma busca ativa após a alta hospitalar objetivando um estudo longitudinal de morbidade, mortalidade, definição diagnóstica e aconselhamento genético familiar. 
Método: Entre janeiro de 2000 e dezembro de 2001 foram  registradas 130 crianças portadoras de defeitos congênitos nas categorias: anomalias congênitas isoladas 
maior, isoladas menor, associadas par, associadas múltipla, associadas síndrome patológica, associadas síndrome etiológica. Para cada criança foi preenchida uma 
ficha clínica com variáveis perinatais e da família. Todas as crianças foram incluídas. Está sendo montado um banco de dados com o programa Access (Microsoft) 
utilizando as variáveis disponíveis além daquelas geradas pela ficha clínica já aplicada em trabalho anterior.. Foi especificada a condição de cada criança na alta 
hospitalar. Os prontuários das crianças que tiveram alta  vivas foram pesquisados. As que estão sendo atendidas nos diferentes serviços do HSP estão sendo contatadas 
no serviço e encaminhadas para consulta formal no Centro de Genética Médica da UNIFESP. As famílias das demais estão sendo tentativamente averiguadas por outros 
métodos, como a localização domiciliar. 
Conclusão: A tentativa de localização domiciliar não foi suficiente para concluir o trabalho, está-se estudando outro método para localização desses pacientes. Resultado 
adequado deste trabalho (pelo menos 70% da amostra averiguada) levará a expandir o cadastro sucessivamente a anos anteriores até 1993 quando  o estudo 
epidemiológico sistemático de recém-nascidos com defeitos congênitos iniciou no HSP.  
 Participantes: Oreste Lemos Carrazzone, Decio Brunoni, Mirlene Cecília Soares Pinho Cernach 
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 Título: Distribuição da Substância P no Núcleo Paratrigeminal (PaV) 
 Autores:  Murakoshi, R.W.; Kalassa, F.; Lapa, R.C.R.S. 
 Bolsista: Rodrigo Watanabe Murakoshi   
 Orientador:  Rita de Cássia Ribeiro da Silva Lapa - Unifesp -  Morfologia / Histologia 
 Resumo: 
1 INTRODUÇÃO 
O núcleo paratrigeminal (PaV), situado na parte dorsal do trato espinal do nervo trigêmeo, tem sido relacionado com o processamento da sensibilidade dolorosa. Um 
estudo mostrou que o PaV apresenta fibras nervosas imunorreativas para substância P, as quais estão implicadas na transmissão de sinais aferentes primários  
nociceptivos (Sugimoto 1997)   
 
2 OBJETIVO 
Verificar a distribuição das fibras imunoreativas para a substância P em diferentes níveis do eixo rostrocaudal do PaV e a possível diminuição dessas fibras após a 
administração de capsaícina.  
 
3 MÉTODOS 
Ratos Wistar, recém nascidos, foram divididos em grupo experimental, que recebeu injeções de capsaícina na dose de 50 mg/Kg, e um grupo controle, que recebeu 
injeções apenas com o veículo. Todos os animais foram sacrificados aos 3 meses de idade, e de seus troncos cerebrais foram obtidas secções transversais, as quais 
foram submetidas ao processamento imunohistoquímico para a substância P.    
 
4 RESULTADOS 
A região caudal bem como a região intermédia do PaV, em animais do grupo controle, apresentaram uma elevada densidade de fibras imunorreativas para a Substância 
P, enquanto, nos animais experimentais, houve uma grande redução dessas fibras nessas regiões. Na região rostral do PaV observou-se uma quantidade muito pequena 
de fibras imunorreativas para a Substância P, tanto no grupo controle quanto no grupo experimental. 
 
5 CONCLUSÕES 
Esse resultados sugerem que o núcleo paratrigeminal recebe fibras sensíveis à ação da capsaícina e imunoreativas para a substância P, indicando que o processamento 
das informações nociceptivas ocorre nesta região, especificamente nas suas porções medial e caudal. 
 Participantes: Rodrigo Watanabe Murakoshi, Fernanda Kalassa, Rita de Cássia Ribeiro da Silva Lapa 
 

 Título: Distribuição de fibras do sistema elástico em músculo cardíaco de ratos em diferentes idades 
 Autores:  Monteiro, D.F.; Jia, K.B.; Galhardo, M.S.; Mora, O.A.; Toledo, O.M. 
 Bolsista: Fernanda D´Angelo Monteiro   
 Orientador:  Oswaldo Alves Mora - Unifesp -  Morfologia / Histologia 
 Resumo: 
Introdução: Com o avanço da idade algumas mudanças morfofisiológicas ocorrem no organismo humano. Particularmente, em relação ao coração humano há aumento 
significativo no seu peso, no septo ventricular e na circunferência das válvulas. Com isso, há uma redução na função cardíaca. Soma-se à essas mudanças a redução 
no número de cardiomiócitos, refletindo em uma redução na função cardíaca. A força de contração gerada pelos cardiomiócitos é transmitida, entre eles, através do 
conjuntivo adjacente. Entre os elementos desse tecido, encontram-se as fibras do sistema elástico (oxitalânicas, elaunínicas e elásticas). A elasticidade das fibras do 
sistema elástico é dependente da quantidade da proteína elastina na sua constituição. 
Ojetivo: Este trabalho visa o estudo da distribuição das fibras do sistema elástico no ventrículo esquerdo de ratos em diferentes idades (recém-nascidos, 2 meses, 4 
meses e 13 meses de idade) 
Metodologia: Fragmentos do ventrículo esquerdo do coração de ratos adultos foram retirados e processados para microscopia de luz. Os cortes obtidos foram submetidos 
à técnicas seletivas para a identificação das fibras do sistema elástico. Para tanto, utilizou-se a coloração da Hematoxilina Férrica de Werhoeff e Resorcina-Fucsina de 
Weigert com e sem oxidação. 
Resultados e Conclusão: Fibras elásticas maduras foram observas em todas as idades analisadas enquanto que as fibras oxitalânicas e elaunínicas não foram detectadas 
em nenhuma das idades estudadas. Estes achados mostram que no tecido conjuntivo cardíaco, a elastina é depositada no músculo cardíaco já no rescém-nascido 
sugerindo que a distribuição e o conteúdo destas fibras estão relacionados com a idade. Estudos morfométricos e de microscopia eletrônica de transmissão estão sendo 
executados para esclarecimento do conteúdo e identificação ultra-estrutural dessas fibras 
 Participantes: Fernanda D´Angelo Monteiro, Kaio Jia Bin, Milene Sanches Galhardo, Oswaldo Alves Mora, Olga Maria Toledo 
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 Título: Efeito da hiperprolactinemia induzida pela metaclopramida na glândula harderiana de camundongas 
 Autores:  Verna, C.; Martins, F.W.; Mosquette, R.; Simões, M.J.; Baracat, E.C.; Soares Jr., J.M. 
 Bolsista: Carina Verna   
 Orientador:  José Maria Soares Junior - Unifesp -  Ginecologia / Ginecologia Endócrina 
 Resumo: 
Objetivo: Avaliar o efeito da hiperprolactinemia induzida pela metoclopramida na glândula harderiana de camundongas. 
Metodologia: 20 camundongas, virgens, adultas foram mantidas em ambiente, sem manipulação por duas semanas. Em seguida foram realizados esfregaços vaginais 
diariamente com a finalidade de avaliar o ciclo estral. As camundongas que apresentaram três ou mais ciclos estrais de 4-5 dias foram divididas em dois grupos, a saber: 
Grupo I - animais que receberam injeções subcutâneas de solução salina 0,9% ; e Grupo II - camundongas que receberam injeções subcutâneas de metoclopramida (10 
mg/ml). As injeções foram administradas diariamente, sempre no mesmo período, durante pelo menos 50 dias consecutivos. Após esse período todos os animais foram 
sacrificados, na fase de estro, e as glândulas harderianas retiradas, fixadas em formol a 10% e submetidas à rotina para inclusão em parafina. Os cortes foram corados 
pelo H.E e observados em microscopia de luz. 
Resultados: o Grupo I apresentou glândulas harderianas com epitélio glandular constituído por células contendo alguns grânulos acidófilos na região apical, sendo o 
núcleo deslocado para a região basal. Neste grupo as glândulas apresentavam algumas células poliplóides. No grupo II notou-se que as glândulas harderianas 
apresentavam maior concentração de células com núcleos poliplóides e que as mesmas mostravam mais grânulos acidófilos. Deve ser ressaltado que o volume celular 
no Grupo II estava aumentado quando comparado com o Grupo I. 
Conclusão: A hiperprolactinemia induzida pela metaclopramida produziu sinais de aumento na atividade das células da glândula harderiana. 
 Participantes: Carina Verna, Fernanda Watanabe Martins, Rejane Mosquette, Manuel de Jesus Simões, Edmund Chada Baracat, José Maria Soares Jr. 
 

 Título: Efeito da hiperprolactinemia induzida pela metaclopramida no globo ocular de camundongas 
 Autores:  Martins, F.W.; Verna, C.; Mosquette, R.; Soares Jr., J.M.; Baracat, E.C.; Simões, M.J. 
 Bolsista: Fernanda Watanabe Martins   
 Orientador:  Manuel de Jesus Simões - Unifesp -  Morfologia / Histolgia 
 Resumo: 
Objetivo: Avaliar o efeito da hiperprolactinemia induzida pela metoclopramida no olho de camundongas.  
Metodologia: 20 camundongas, virgens, adultas com três ou mais ciclos estrais de 4-5 dias foram divididas em dois grupos, a saber: Grupo A - animais que receberam 
injeções subcutâneas de solução salina 0,9%; e Grupo B - camundongas que receberam injeções subcutâneas de metoclopramida (10 mg/ml). As injeções foram 
administradas diariamente, sempre no mesmo período, durante pelo menos 50 dias consecutivos. Após esse período todos os animais foram sacrificados, na fase de 
estro, e os olhos retirados, fixados em formol e processadas para estudo histológico.  
Resultados: A conjuntiva do grupo A apresentou maior concentração de eosinófilos do que no grupo B. Nesse mesmo grupo o epitélio anterior da córnea apresentou-se 
mais espesso em relação ao Grupo B. No entanto, o estroma constituído por fibras colágenas da córnea no grupo B mostrou-se mais compactado e com maior número 
de lamelas.  
Conclusão: A hiperprolactinemia induziu mudanças nas fibras colágenas e no epitélio anterior da córnea do globo ocular, talvez por um aumento na pressão ocular. 
 Participantes: Fernanda Watanabe martins, Carina Verna, Rejane Mosquette, José Maria Soares Jr., Edmund Chada Baracat, Manuel de Jesus Simões 
 

 Título: Efeitos da Nantenina sobre a sensibilização comportamental induzida pela administração repetida de 
psicoestimulantes 

 Autores:  Chehin, A.B.; Kameda, S.R.; Frussa-Filho, R.; Ribeiro, R.A. 
 Bolsista: Alexandre Battaglini Chehin   
 Orientador:  Rosana de Alencar Ribeiro - Unifesp -  Farmacologia / Farmacologia 
 Resumo: 
INTRODUÇÂO: Inúmeras evidências têm demonstrado que o fenômeno de sensibilização comportamental, que caracteriza-se pelo aumento progressivo de um efeito 
comportamental com a administração repetida de uma droga, constitui-se em um importante modelo animal para o estudo da dependência psicológica. Com efeito, tanto 
a sensibilização ao efeito estimulante locomotor como as propriedades reforçadoras exibidas por diferentes drogas de abuso, parecem compartilhar substratos neuronais 
dopaminérgicos e características fisio-farmacológicas comuns. 
OBJETIVO:O objetivo deste trabalho é verificar o efeito da nantenina, um alcalóide aporfínico com propriedades antagonistas D1 e bloqueadoras de canais de cálcio, 
sobre a sensibilização ao efeito estimulante locomotor induzido pela administração única (ou repetida) de anfetamina (ANF) e cocaína (COCA). 
MÉTODOS: Para a análise do efeito agudo da nantenina sobre a locomoção induzida por psicoestimulantes, camundongos machos, com 3 meses de idade, distribuídos 
em grupos de 10/12 animais foram tratados, i.p., com nantenina (NAN 2.5, 5.0, 10 e 12,5 mg/kg) e 15 minutos após receberam uma injeção única de COCA (20,0 mg/kg), 
ANF(1,5 mg/kg) ou salina (0,1 ml/10 g de peso corporal) e a locomoção foi avaliada durante 30 min em caixa de atividade. Para a análise do efeito do alcalóide sobre a 
expressão da sensibilização induzida por psicoestimulantes, os animais foram tratados, i.p., com ANF (1,5 mg/kg), COCA (20 mg/kg) ou salina (0,1 ml/10g de peso 
corporal) durante 13 dias, em dias alternados. 48 horas após a última injeção tratamento, os animais receberam NAN (7.5 ou 10 mg/kg) ou salina. 15 min mais tarde, 
foram desafiados com ANF (ou COCA) ou salina e foram observados em caixa de atividade para registro da freqüência de locomoção. 
RESULTADOS: O aumento da atividade locomotora induzida pela ANF e COCA foi inibido de forma significante pelo tratamento prévio com NAN, na dose de 10 e 12,5 
mg/kg, respectivamente. Com a dose de 7.5 mg/kg foi observada apenas uma tendência no sentido da inibição da hiperatividade locomotora induzida pela ANF. Efeito 
semelhante foi observado com a dose de 10 mg/kg para o aumento da locomoção induzido pela COCA. Essas duas doses (7,5 e 10 mg/kg) foram utilizadas para a avaliar 
os efeitos da NAN sobre a expressão da sensibilização induzida por ANF e COCA, respectivamente. Em ambos os casos, foi observada uma redução significante da 
sensibilização comportamental induzida por esses psicoestimulantes. 
CONCLUSÕES: A nantenina inibe significantemente a expressão da sensibilização comportamental induzida por ANF e COCA em doses que não apresentam efeito 
inibitório sobre o aumento da locomoção induzido por uma única dose dos respectivos psicoestimulantes. Esses achados parecem indicar que, nessas doses, a inibição 
da expressão da sensibilização comportamental não envolve apenas antagonismo em receptores D1-dopaminérgicos, mas pode estar relacionada com ações não 
dopaminérgicas (por exemplo, bloqueadora de canais de cálcio) do alcalóide em sistemas neurais pós-sinápticos. 
 Participantes: Alexandre Battaglini Chehin, Sonia Regina Kameda, Roberto Frussa Filho, Rosana de Alencar Ribeiro 
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 Título: Estudo anatômico da polia A1 dos dedos da mão e suas relações com a anatomia de superfície 
 Autores:  Tseng, S.; Nishida, M.M. 
 Bolsista: Sergio Tseng   
 Orientador:  Walter Manna Albertoni - Unifesp -  Ortopedia e Traumatologia / Cirurgia da Mão e Membro Superior 
 Resumo: 
Tenosinovite estenosante ou dedo em gatilho é caracterizado por estalo ou travamento dos dedos ou do polegar. É causado pela desproporção entre o diâmetro dos 
tendões flexores e o diâmetro do canal fibroosseo formado pela polia A1. 
O tratamento pode ser conservativo através de injeções de corticoesteróides ou através da liberação da polia A1 através de cirurgia aberta. Nos últimos anos tem sido 
descrito na literatura a possibilidade do tratamento mediante a liberação percutânea de A1. A intervenção cirúrgica na polia sem a sua visualização direta implica em 
riscos de lesão de outras estruturas anatômicas adjacentes. Para reduzir estes riscos alguns autores descreveram pontos de referência na anatomia de superfície a fim 
de guiar o cirurgião na execução deste procedimento. 
Para Froimson o limite proximal de A1 corresponderia no polegar à dobra metacarpofalangeana. No indicador à prega palmar proximal, no 3o dedo estaria entre as 
pregas palmares proximal e distal, e no 4o e 5o dedos estariam localizados sobre a prega palmar distal.  
Segundo Wilhelmi a distância entre a prega digito palmar proximal e a prega interfalangeana proximal corresponde a distancia entre a prega palmar proximal e o limite 
proximal de A1. 
 
O objetivo deste estudo será identificar os pontos de referência na anatomia de superfície para localizar a polia A1 e fornecer limites de segurança para a utilização do 
método percutâneo de liberação da polia. 
 
Serão estudados 50 dedos em cadáveres frescos no SVO. Nos dedos serão medidos os seguintes parâmetros: distância entre a prega digito palmar proximal e a prega 
interfalangeana proximal; distância entre a prega digito palmar proximal e a prega palmar proximal; distância entre a prega digito palmar proximal e a prega palmar distal; 
distância entre a prega digito palmar proximal e o limite proximal da polia A1; comprimento da polia A1. Posteriormente os dados serão comparados estatisticamente 
sendo submetidos à analise de variância (ANOVA) e os valores de P < 0,05 (P < 5%) serão considerados significantes. 
 Participantes: Sergio Tseng, Márcio Makoto Nishida 
 

 Título: ESTUDO DA MENSURAÇÃO DE EOSINÓFILOS NO CÂNCER COLORRETAL 
 Autores:  Matos, J.L.; Neves, L.R.O.; Neto, R.A.; Forones, N.M. 
 Bolsista: Josemar Lídio de Matos   
 Orientador:  Nora Manoukian Forones - Unifesp -  Medicina / Gastroenterologia Clínica 
 Resumo: 
O estádio clínico é a forma de avaliação prognóstica dos doentes com câncer colorretal (CCR). No entanto, muitas vezes doentes com tumores estádio II evoluem com 
recorrência, enquanto outros estádio III se curam. O número de eosinófilos no tecido tumoral pode ser um marcador prognóstico. Objetivo: estudar o número de eosinófilos 
no tumor e correlacionar com o estádio e evolução clínica. Casuística e Métodos: Foram selecionados 38 doentes com CCR, com acompanhamento superior a 29 meses 
ou até o óbito, estádio II ou III. Todos os doentes estádio III foram submetidos à quimioterapia adjuvante e os tumores de reto estádio II e III a quimo e radioterapia 
externa. Os eosinófilos foram contados em lâminas coradas em três campos de 400X e classificados em 0(ausência de eosinófilos), I ( menor que 10), II (entre 10 e 50) 
e III (maior que 50). Resultados: Entre os 38 doentes,a média de idade foi de 58 anos (DP=12), 17 eram estádio II e 21 III. O tempo de acompanhamento, em média, foi 
de 1177 dias (DP=435). No final do estudo, 21 estavam vivos sem doença, 17 apresentavam recorrência, sendo que 8 tinham falecido. No estádio II 59% continuavam 
vivos sem doença enquanto que no estádio III este percentual foi de 53% ( p=0.691). O número de eosinófilos variou entre 0 e 60 (média de 9 e DP=13). Entre os doentes 
em estádio III observamos, que 52% apresentavam eosinófilos entre 0 e I, enquanto que no estádio II este percentual foi de 94% (p=0.005). Entre os vivos sem doença, 
43% apresentavam eosinófilos II e III, enquanto nos que evoluíram com recorrência ou óbito o percentual foi de 12% ( p=0.036). Conclusão: Em nossa amostra, não 
observamos pior prognóstico nos doentes do estádio III. Os doentes com CCR estádio III apresentaram uma maior infiltração por eosinófilos no tecido tumoral. Os 
indivíduos com maior número de eosinófilos no tumor apresentaram menor recorrência. 
 Participantes: Josemar Lídio de Matos, Lúcio Roberto de Oliveira das Neves, Ricardo Artigiani Neto, Nora Manoukian Forones 
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 Título: Estudo histológico seqüencial e comparativo das artérias torácicas internas. 
 Autores:  Kneubil, M.C.; Aquino, M.S.; Gomes, W.J.; Buffolo, E. 
 Bolsista: Maximiliano Cassilha Kneubil   
 Orientador:  Walter José Gomes - Unifesp -  Cirurgia / Cirurgia Cardiovascular 
 Resumo: 
Introdução: A artéria torácica interna esquerda-ATIE-(mamária esquerda) na cirurgia de revascularização miocárdica tem proporcionado a melhora da sobrevida dos 
pacientes, devido a alta perviedade da anastomose a longo prazo. Entretanto, os resultados com o uso da artéria torácica interna direita diferem daqueles encontrados 
com o uso da ATIE. Uma possível explicação pode ser o fato delas apresentarem diferente estrutura histológica, já que embriologicamente possuem origens também 
diferentes. 
Objetivo: Estudar a estrutura histológica das artérias torácicas esquerdas e direitas e fazer a comparação seqüencial entre elas. 
Material e Método: Foram coletadas dezoito espécimes de artérias torácicas internas direitas e dezoito espécimes de artérias torácicas  esquerdas, retiradas de cadáveres 
frescos e doadores de  órgãos e tecidos. Inicialmente procedemos a exposição das artérias em toda a sua extensão, ainda em “in loco”, desde sua origem na artéria 
subclávia até a bifurcação, realizando a medida de seu comprimento com fita métrica milimetrada e flexível. 
Em seguida as mesmas foram dissecadas, retiradas e fixadas em formol a 10 % em recipiente plástico, presas em suas extremidades a placa de cortiça de modo linear 
e sem tensão. 
Após a fixação as artérias foram subdivididas em 3 (três) segmentos proporcionais (proximal, médio e distal) e estes por sua vez em mais três sub-segmentos (proximais: 
1,2 e 3; médios: 4,5 e 6 e distais: 7, 8 e 9 , sendo o sub-segmento 1 o mais proximal e o 9 o mais distal).    
Estes espécimes foram desidratados, diafanizados, incluídos em parafina, feitos cortes histológicos com espessura de 5 micrômetros com uso do micrótomo e corados 
em duas diferentes técnicas (Hematoxilina-eosina e Verhoeff-Van Gieson). 
Preparadas as lâminas, a seguir serão estudados as características estruturais e morfométricas com o programa de análise de imagens Image-Pró-Plus, analisando o 
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, 
sendo realizada comparação estatística entre seus segmentos e sub-segmentos.  
Resultados: Foram aferidas até o momento 70% das amostras coletadas das ATIE. 
Conclusões/Perspectiva: Finalizar a aferição das características estruturais e morfométricas das artérias torácicas esquerdas e direitas para posterior comparação 
estatística.  
 Participantes: Maximiliano Cassilha Kneubil, Marcello Simão de Aquino, Walter José Gomes, Enio Buffolo 
 

 Título: EXPRESSÃO DE TGF;, VEGF e p53 EM ADENOCARCINOMA GÁSTRICO 
 Autores:  Fernandes Jr, J.A.; Segreto, H.R.C.; Segreto, R.A.; Silva, M.R.R.; Forones, N.M.; Oshima, C.T.F.; Miyaura, W.E; Kawamura, K.Y. 
 Bolsista: João Antão Fernandes Junior   
 Orientador:  Helena Regina Comodo Segretto - UNIBAN -  Diagnóstico por Imagem / Radioterapia 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: O fator de crescimento transformante beta(TGF;) compreende um grupo de proteínas multifuncionais que possuem diferentes efeitos sobre os processos 
fisiológicos e patológicos. Ele pode estimular ou inibir a proliferação celular dependendo do tipo de célula. Em celulas endoteliais, “in vitro” age inibindo o crescimento 
mas, “in vivo” sua ação é angiogênica. Acredita-se que a angiogênese é um evento precoce na gênese tumoral e facilitador da progressão e metástase. O fator de 
crescimento endotelial vascular (VEGF), é um mitógeno para as células endoteliais “in vitro” e potente fator angiogênico “in vivo”. O gene supressor de tumor p53 tem 
sido considerado regulador da angiogênese estimulando a expressão de VEGF.  OBJETIVO: Identificar a expressão imuno-histoquímica das proteínas TGF--, VEGF e 
p53 em amostras de adenocarcinoma gástrico. METODOLOGIA: As expressões das proteínas foram avaliadas em 14 pacientes com adenocarcinoma gástrico, através 
do método imuno-histoquímico, utilizando-se o complexo streptoavidina-biotina. Realizou-se cuidadosa análise dos resultados em microscopia de luz e documentação 
fotográfica.  RESULTADOS: Dos 14 pacientes, 1 apresentou estádio I, 3 estádio II, 6 estádio III e 1 estádio IV. Observou-se moderada a forte imuno-expressão 
citoplasmática de TGF; no citoplasma das células tumorais em 8 casos (57%); forte imuno-expressão citoplasmática de VEGF no citoplasma das células tumorais e 
fracamente em alguns fibroblastos, células do músculo liso, neutrófilos e alguns endoteliócitos. VEGF foi positivo em todos os casos (100%). O padrão de  positividade 
nuclear foi observado para a proteína p53 em 9 casos (64%).  Não observamos uma correlação significante em relação à idade, sexo  e presença de linfonodos 
metastáticos. Porém, os dados revelam maior freqüência de positividade para todas as proteínas no estádio III.CONCLUSÃO: Nossos resultados mostram nítido  
predomínio  de positividade da expressão de todas as proteínas avaliadas (VEGF, TGF; e P53) nos estádios avançados III e IV. O protocolo de estudo está em andamento 
para aumento da amostra e análise estatística. 
 Participantes: João Antão Fernandes Jr., Helena Regina Comodo Segreto, Roberto Araújo Segreto, Maria Regina Regis Silva, Nora Manoukian Forones, Celina 

Tizuko Fujiyama Oshima, Wagner Eiji Miyaura, Kharen Yaemi Kawamura 
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 Título: Histomorfometria dos implantes de endometriose em ratas tratadas com tamoxifeno, raloxifeno e 
isoflavona 

 Autores:  Bezerra, A.G.; Simões, M.J.; Baracat, E.C. 
 Bolsista: Andréia Gomes Bezerra   
 Orientador:  Manuel de Jesus Simões - Unifesp -  Morfologia / Histologia 
 Resumo: 
Devido à dificuldade em se realizar estudos controlados na espécie humana sobre o comportamento da endometriose na pós-menopausa, bem como o comportamento 
da mesma frente à utilização de Moduladores Seletivos de Receptores de Estrogênio (SERMs) e de fitoestrogênios, utilizou-se modelo experimental para melhor estudar 
os efeitos dessas drogas. Os SERMs são comumente utilizados no tratamento do câncer de mama, pois, competem com os receptores estrogênicos, evitando assim, a 
proliferação celular. Já a isoflavona está sendo cogitada para a prevenção da osteoporose, em mulheres na pós-menopausa. No entanto, assim como os estrogênios, 
não se conhecem os efeitos dos SERMs e dos fitoestrogênios sobre os sítios endometrióticos. 
Material e métodos: Utilizaram-se ratas, adultas, as quais após anestesia (ketamina e xilazina – 0,1 mg/Kg), e após assepsia foram implantadas com um fragmento de 
endométrio, do próprio útero. Este fragmento foi implantado sobre vasos sanguíneos do peritônio ventral da parede abdominal. Após um período de 21 dias, todos os 
animais foram novamente anestesiados e submetidos a ooforectomia bilateral, durante a qual, com o auxílio de um paquímetro, mediu-se a área dos implantes 
(comprimento x largura). Em seguida, os animais foram divididos, ao acaso, em quatro grupos, a saber: Grupo I (n = 9) - recebeu propilenoglicol (0,5 ml por dia); Grupo 
II (n = 9) - recebeu raloxifeno (3 mg/kg por dia); Grupo III (n = 11) - recebeu tamoxifeno (250 mg por dia); Grupo IV (n = 10) - recebeu isoflavona (160 mg/kg por dia). 
Todos os animais receberam as drogas via oral, por um período de 30 dias consecutivos. As substâncias administradas tiveram como veículo o propilenoglicol, sendo o 
volume ajustado para administração de 0,5 ml/animal por dia. Ao final deste período todos os animais foram sacrificados e os implantes novamente medidos, retirados, 
fixados em formol e processados para inclusão em parafina. Dos blocos foram obtidos cortes de 4 mm de espessura os quais após processamento adequado foram 
corados pela hematoxilina e eosina e observados em microscópio de luz. 
Resultados: Em todos os animais por ocasião da ooforectomia (21 dias após a fixação de porções de endométrio), notaram-se implantes bem evidentes na parede 
abdominal. Após 30 dias, período da administração das drogas e do veículo, notou-se que: os implantes pertencentes ao Grupo I encontravam-se atrofiados. Nos animais 
pertencentes ao Grupo II (tratado com raloxifeno) e no Grupo IV (tratado com isoflavona) houve a regressão dos implantes. No Grupo III, tratado com tamoxifeno, não 
houve alteração significativa no tamanho dos implantes. A análise histológica dos implantes do Grupo tratado com propilenoglicol e do grupo tratado com isoflavona 
mostrou a presença de epitélio superficial cúbico simples. A lâmina própria estava pouco desenvolvida e as glândulas estavam ausentes ou em pequeno número. O 
Grupo tratado com raloxifeno apresentou implantes com lâmina própria atrofiada, porém era notável uma maior espessura do epitélio de revestimento. No grupo tratado 
com tamoxifeno havia a presença de cistos. Observou-se a presença de inúmeros vasos sanguíneos, indicando intensa atividade, além da presença de glândulas e 
epitélio superficial desenvolvido.  
Conclusão: O raloxifeno atuou como bloqueador seletivo dos receptores de estrogênio no endométrio, impedindo aumento dos implantes, o mesmo ocorrendo com a 
isoflavona. Já o tamoxifeno atuou como um agente agonista, visto que houve o desenvolvimento dos implantes. 
 Participantes: Andréia Gomes Bezerra, Manuel de Jesus Simões, Edmund Chada Baracat 
 

 Título: Influência da célula B-1 na lesão granulomatosa induzida pelo BCG no camundongo 
 Autores:  Russo, R.T.; Mariano, M. 
 Bolsista: Ricardo Toledo Russo   
 Orientador:  Mario Mariano - Unifesp -  Micro, Imuno e Parasitologia / Imunologia 
 Resumo: 
Foi recentemente descrito em nosso laboratório que células B-1, distintas das células B convencionais e presentes nas cavidades pleural e peritoneal, proliferam em 
culturas de células aderentes do peritônio do camundongo. Mais importante, é que essas células migram da cavidade peritoneal para foco de inflamação aguda não 
específica onde se transformam em fagócitos mononucleares em tudo semelhantes morfologicamente a macrófagos derivados de monócitos. 
No presente projeto, estamos investigando a possível participação de células B-1 na evolução do granuloma induzido pelo BCG no camundongo. Resultados preliminares 
mostram que lesões podais induzidas pelo BCG em camundongos BALB/c depletados de células B-1 por irradiação, são significativamente menores que aquelas 
induzidas em animais normais. Experimentos utilizando-se camundongos Xid (animais geneticamente desprovidos de células B-1) reproduzem estes resultados. 
Entretanto, a transferência de células peritoneais totais de camundongos controle para animais Xid não altera a evolução da lesão granulomatosa. Já, a transferência de 
células do sobrenadante de culturas de sete dias de células peritoneais aderentes para camundongos BALB/c depletados de células B-1 por irradiação, tornam as lesões 
podais destes animais semelhantes àquelas desenvolvidas por animais não irradiados. Além disso, animais irradiados não reconstituídos por células de cultura e que 
mantêm uma lesão menor que os não irradiados começam, em um certo momento, a aumentar essa lesão progressivamente até que a mesma se iguale àquela dos 
animais controle. A citometria de fluxo por dupla marcação (IgM/Mac-1) feita ao final do experimento mostra que estes animais apresentam células B-1 em seu peritônio, 
sugerindo que há uma população radioresistente destas células que são capazes de realizar a repopulação. Esses resultados sugerem que a célula B-1 é essencial para 
a formação da lesão granulomatosa contudo, não explicam os mecanismos pelos quais células B-1 influenciam a cinética da lesão granulomatosa. 
 Participantes: Ricardo Toledo Russo, Mario Mariano 
 

  



XI Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2003 
Ciências Básicas Morfológicas 
 

39 

 Título: L-ARGININA PODE MODIFICAR O PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO PÓS-NATAL DOS RINS DE 
ANIMAIS SUBMETIDOS À RESTRIÇÃO ALIMENTAR DURANTE DESENVOLVIMENTO 
GESTACIONAL? 

 Autores:  Matsushigue, T.; Lucas, S.R.R. 
 Bolsista: Talita Matsushigue   
 Orientador:  Sandra Regina Rodrigues Lucas - Unifesp -  Morfologia / Embriologia 
 Resumo: 
L-ARGININA PODE MODIFICAR O PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO PÓS-NATAL DOS RINS DE ANIMAIS SUBMETIDOS À RESTRIÇÃO ALIMENTAR DURANTE 
DESENVOLVIMENTO GESTACIONAL? 
 
INTRODUÇÃO: O papel  do óxido nítrico (NO) na regulação da função renal de animais adultos já está bem estabelecido (BAYLIS et al., 1990; LAHERA et al., 1991). 
Estudos recentes, entretanto, ressaltam a importância do NO na determinação do fluxo sangüíneo renal e do ritmo de filtração glomerular durante o desenvolvimento 
renal, quando as respostas deste tecido imaturo à estimulação e inibição da síntese do NO são mais pronunciadas (SOLHAUG et al., 1996). O tônus basal da 
microcirculação glomerular e medular é influenciado pelo NO produzido no rim, tendo portanto um importante efeito no controle da hemodinâmica renal. As células 
endoteliais produzem o NO que apresenta potente ação vasodilatadora. A sua síntese ocorre durante a transformação da L-arginina em L-citrulina. No nosso laboratório 
tivemos a oportunidade de constatar que a desnutrição intra-uterina afeta de forma definitiva  o desenvolvimento renal, levando a diminuição do número de néfrons e a 
hipertrofia glomerular compensatória porém com queda significante no rítimo de filtração glomerular de ratos quando atingem a idade adulta (LUCAS et al, 1997). As 
lesões glomerulares são mais pronunciadas que as tubulo-intersticiais, aumentando, inclusive, o risco de esclerose glomerular nestes animais com o avançar da idade 
(LUCAS et al., 2001). Considerando que a nefrogênese neste animais continua pós-natalmente,  e que a suplementação alimentar com L-arginina parece previnir a 
esclerose glomerular e a diminuição do ritmo de filtração glomerular decorrente do envelhecimento (RECKELHOFF et al 1997), resolvemos avaliar o possível benefício 
da ingestão da L-arginina após o desmame. 
OBJETIVO:  Avaliar se as alterações morfológicas verificadas em animais submetidos à restrição alimentar durante o desenvolvimento gestacional são sensíveis à ação 
da L-arginina administrada de modo crônico após o desmame. 
MATERIAL E MÉTODOS: Após realização do teste de prenhez, foram constituídos 2 grupos de ratas: as do grupo controle (C) que tiveram dieta “ad libitum” durante toda 
a gestação, e as do grupo restrição total (RT) que tiveram diariamente 50% da dieta oferecida ao grupo controle por todo o período gestacional. Após o nascimento, 
ficaram 6 ratos por ninhada com suas respectivas mães, que tiveram durante a amamentação dieta “ad libitum”. Após o desmame os animais oriundos destas gestações 
foram estudados aos 60 e 90 dias de vida, e constituíram os seguintes grupos: 
C= filhos de ratas controles que ingeriram água após o desmame 
CS= filhos de ratas controles que ingeriram água com sacarose 2% após o desmame 
CA= filhos de ratas controles que ingeriram água + sacarose + L-arginina a 2 
RT= filhos de ratas restritas que ingeriram água após o desmame 
RTS=  filhos de ratas restritas, que ingeriram água com sacarose 2% após o desmame 
RTA= filhos de ratas restritas, que ingeriram água + sacarose + L-arginina a 2% 
Os filhotes machos ao atingirem 60 e 90 dias de idades foram anestesiados com thiopental, intra-peritonealmente. Seus rins foram processados pela técnica usual de 
inclusão em parafina. Os cortes renais paramedianos com espessura de 3 µm foram submetidos ao método do PAS – reativo de Schiff e corados pela Hematoxilina de 
Harris. Para determinação dos diâmetros glomerular, as medidas foram feitas com auxílio de uma lente ocular cariométrica Carl Zeiss acoplada ao microscópio óptico 
binocular. Num aumento de 10x medimos os eixos maior e menor das secções de 20 glomérulos corticais, mediocorticais e justamedulares. A contagem dos corpúsculos 
renais foi realizada com o auxílio de uma lente ocular reticulada quadrada Carl Zeiss com 100 divisões, acoplada ao microscópio binocular, cuja lente ocular proporcionará 
aumento de 5X.  
RESULTADOS PARCIAIS:  A repercussão da restrição alimentar intra-uterina na morfogênese pós-natal dos rins pode ser observada no padrão de hipertrofia glomerular 
exibido pelos animais do grupo RT. Aos 60 dias de idade as três gerações de néfrons  apresentaram glomérulos hipertrofiados quando comparados aos animais do grupo 
controle estudados na mesma idade (corticais RT= 87,97 + 0,81 X  C= 75,69 + 0,85 , medio-corticais RT=  87,08 + 0,82 x C= 73,46 + 0,82 e justamedulares RT= 91,43 
+ 0,91 x C= 79,53 + 0,97). Aos 90 dias de vida, diferença significante foi observada apenas nos néfrons corticais (RT= 98,32 + 1,10 X  C= 87,30 + 1,07)  e justamedulares 
(RT= 101,33 + 1,40 x C = 93,4 + 1,26).  Quanto ao número de glomérulos/mm3 de córtex, observamos que os animais do grupo RT apresentam redução significante no 
número de néfrons corticais (RT60= 49,38 x C60 = 67,4; RT90 = 25,80 x C90 = 67,8) e mediocorticais (RT60= 50,45 X C60= 62,7; RT90= 34,1 x C90 = 59,3) nos dois 
momentos de vida pós-natal estudados. A administração da L-arginina, pós-natalmente,  evitou a hipertrofia compensatória verificada previamente nos animais do grupo 
RT. Isto pode ser verificado aos 60 e aos 90 dias de vida nos animais do grupo RTA em todas as gerações de néfrons. 
 Participantes: Talita Matsushigue, Sandra Regina Rodrigues Lucas 
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 Título: Manifestações Clínicas na Doença de Stargardt 
 Autores:  Jia, K.B.; Chen, J.; Marques, I.O.; Sallum, J.M.F.; Farah, M.E. 
 Bolsista: Kaio Jia Bin   
 Orientador:  Michel Eid Farah - Unifesp -  Oftalmologia / Oftalmologia 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A Doença de Stargardt é a distrofia macular juvenil mais comum, e é caracterizada por acometimento da visão central na primeira ou segunda década 
de vida de rápida progressão, atrofia bilateral e progressiva do epitélio pigmentário retiniano (EPR), atrofia vascular coroidiana , e lesões em forma de “flecks” amarelo-
alaranjados distribuídos pelo pólo posterior, histologicamente representadas por depósitos subrretinianos de lipofuscina, que podem se extender além das arcadas 
vasculares. Uma variante menos grave desta mesma doença é denominada fundus flavimaculatus (FF), que é geralmente caracterizada por instalação mais tardia e 
progressão mais lenta do quadro, e distribuição mais difusa das lesões. Um gene associado a esta doença foi mapeado para o locus 1p e denominado ABCR (ABCA4). 
Este gene expressa-se exclusivamente na retina em bastonetes, contém 50 exons e apresenta diferentes combinações de mutações em pacientes com a Doença de 
Stargardt. 
 
PACIENTES E MÉTODOS: Foi realizado um estudo prospectivo no Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina, 
no qual foram analisados 15 portadores da doença de Stargardt. Todos os pacientes foram submetidos à avaliação oftalmológica completa, que incluiu medida da 
acuidade visual com a melhor correção e oftalmoscopia indireta sob midríase. Foram obtidos dados de anamnese, que incluiu idade de início dos sintomas, e foram 
construídos heredogramas das famílias para estudo do padrão de herança. Os pacientes foram divididos em subgrupos de acordo com a acuidade visual encontrada do 
olho com melhor visão, com a idade ao exame e com o achado fundoscópico encontrado. 
 
RESULTADOS: A idade dos pacientes no período da avaliação oftalmológica variou de 8 a 48 anos, sendo 4 pacientes do sexo feminino e 11 do sexo masculino. Oito 
pacientes apresentaram idade de início dos sintomas na primeira década de vida, 5 na segunda década de vida e 2 após a segunda década de vida. Quanto ao padrão 
de herança, 6 pacientes apresentaram herança autossômica recessiva, 1 autossômica dominante, 6 eram casos isolados, 1 foi inconclusivo e 1 desconhecido pois era 
adotado. Oito pacientes tinham idade entre 1-20 anos, e destes, 6 apresentaram acuidade visual menor que 20/200. Cinco pacientes tinham idade entre 21-40 anos, e 
destes, 2 apresentaram acuidade visual menor que 20/200. Doze pacientes apresentaram maculopatia, sendo que 9 tinham acuidade visual pior que 20/200. Doze 
pacientes apresentaram flecks ao exame. Nove pacientes apresentaram maculopatia associada a  flecks ao exame. 
 
CONCLUSÃO: Na maioria dos casos, os pacientes com a Doença de Stargardt apresentam início dos sintomas nas primeira e segunda décadas de vida, com progressão 
rápida da piora da acuidade visual. O padrão de herança encontrado na maioria dos casos é autossômico recessivo. Maculopatia e flecks são achados frequentes ao 
exame fundoscópico, sendo que a presença de maculopatia está relacionada à uma pior acuidade visual. Os autores deste trabalho darão continuidade ao mesmo para 
determinação da correlação genético-clínica. Serão solicitados para todos os pacientes avaliação do campo visual, angiofluoresceínografia, estudos eletrofisiológicos e 
de visão de cores. Será realizado estudo molecular para análise de mutação de todos os pacientes para correlação genético-clínica. A identificação da correlação 
genético-clínica facilitará o aconselhamento genético quanto ao prognóstico visual. Esta informação também será importante para futuros estudos sobre possíveis 
tratamentos para esta doença. 
 Participantes: Kaio Jia Bin, Jane Chen, Igor de Oliveira Marques, Juliana Maria Ferraz Sallum, Michel Eid Farah 
 

 Título: O papel do  estresse e fatores de risco associados a alterações cardiovasculares 
 Autores:  Macedo, M.T; Lopes, O.U.; Campos Jr, R.R 
 Bolsista: Murilo Teixeira Macedo   
 Orientador:  Oswaldo Ubriaco Lopes - Unifesp -  Fisiologia / Fisiologia Cardiovascular e Respiratório 
 Resumo: 
Introdução e Objetivos: 
A hipertensão arterial é uma sindrome multifatorial que apresenta entre outros fatores de risco o estresse que é  responsável pela liberação de catecolaminas que alteram 
as funções cardiovasculares,o estado de estresse crônico gera alterações nos mecanismos de regulação de pressão arterial. 
O objetivo é caracterizar o papel do estresse crônico como fator gerador de alterações cardiovasculares(hipertensão arterial sistêmica) e a associação deste com outros 
fatores de risco como dieta  hipersódica e alteração da síntese de óxido nítrico(inibidor da NOsintetase L-NAME) analisando a participação destes fatores e as alterações 
causadas na resposta ao uso de drogas vasoativas como fenilefrina e nitroprussiato. 
Material e Método: 
Foram utilizados Ratos Wistar (150g)divididos em 4 grupos:1)grupo contole submetidos ao mesmo ambiente mas não na baia de restrição;2)submetidos a estresse por 
restrição de movimento;3)submetidos a estresse por restrição de movimento associado a dieta hipersódica 4%NaCl;4)submetidos a estresse por restriçao de movimento 
associado a administração de L-NAME(inibidor da síntese do óxido nítrico); 
O tratamento de estresse por restrição consiste em colocar os Ratos em baias de PVC que impedem a movimentação.O tratamento dura um total de 40 dias sendo que 
os animais são submetidos a 5 dias por semana 1 hora por dia a restrição de movimento. 
Realiza-se a canulação de artéria e veia femorais para registro da pressão arterial e infusão de drogas respectivamente.Após 24horas da realização da canulação é feito 
o experimento com o animal acordado. 
O experimento consiste em infusão de drogas vsoativas(fenilefrina e nitroprussiato)e verificação das alterações cardiovasculares geradas em resposta as drogas. 
Resultados e Conclusões: 
Os experimentos revelaram um aumento na pressão arterial media nos Ratos submetidos a estresse (grupo2),as alterações nas respostas as drogas vasoativas estão 
sendo estudadas ;com relação aos grupos 3 e 4 os experimentos ainda não foram realizados,pois os grupos estão em fase final de tratamento.  
 Participantes: Murilo Teixeira Macedo, Oswaldo Ubriaco Lopes, Ruy Ribeiro de Campos Jr 
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 Título: O Papel Protetor da Inervação Renal em Relação ao Balanço de Sódio Durante Eventos 
Cardiovasculares Agudos 

 Autores:  Blumer, M. 
 Bolsista: Marcel Eduardo Blumer   
 Orientador:  Ruy Ribeiro Campos Junior - Unifesp -  Fisiologia / Fisiologia Cardiovascular e Respiratório 
 Resumo: 
Objetivos: Avaliar a importância e o papel da inervação renal em eventos cardiovasculares agudos. 
Método: Ratos Wistar machos (150-250g) foram divididos em 4 grupos:        1) Grupo Controle (sem qualquer abordagem cirúrgica, n=10); 2) Grupo Denervado (n=15), 
que passa pelos procedimentos de denervação renal cirúrgica  e química; 3) Grupo Nefrectomizado  (retirada cirúrgica do rim direito); 4) Grupo Nefrectomizado 
e Denervado (n=7).     
Todos os animais dos 4 grupos tiveram artéria e veias femorais canuladas, sendo, após 24h, colocados em gaiolas metabólicas, onde permanecem por um dia 
(volume urinário de 24h). Os ratos, então, permaneceram na gaiola e tiiveram pressão aterial média (PAM) e freqüência cardíaca (FC) medidas on-line, enquanto são 
submetidos a infusão endovenosa de Fenilefrina (1mg/mL) e Angiotensina II (200-;g/mL). Aguardou-se um período de 24h entre a infusão de uma droga e outra. Ambas 
as drogas são infundidas até que se atinja um aumento de 40mmHg na PAM, sendo esse valor mantido por, pelo menos, 30 minutos (período mínimo necessário para 
que ocorra a diurese na vigência das ações das drogas utilizadas). Durante as infusões, é colhida a urina e o volume urinário é medido. A urina proveniente das coletas 
é devidamente analisada quanto a sua composição de sódio e potássio. 
Resultados: Não se observou alteração significativa da PAM e FC basais entre os grupos estudados. O grupo Controle apresentou excreção de sódio, durante a infusão 
de Angiotensina II, estatisticamente maior que o grupo Denervado (Grupo 1, 127,8±9,4meq/L; Grupo 2, 73,2±12,6meq/L, p<0,05). O grupo Denervado apresentou maior 
volume urinário de 24h em relação ao grupo Controle (Grupo 2, 15±0,8mL; Grupo 1, 10,8±0,7mL, p<0,05). Por outro lado, não houve diferença estatística entre os grupos 
em resposta à administração de fenilefrina, a qual causou aumento de pressão arterial similar a Angiotensina II (40 mmHg) . 
Conclusão: A inervação renal apresenta, em eventos agudos, resposta diferenciada no que diz respeito à excreção renal de sódio às mesmas variações pressóricas 
causadas pelas diferentes drogas vasoativas estudadas (Fenilefrina e Angiotensina II). 
 Participantes: Marcel Eduardo Blumer 
 

 Título: Papel da Tonicidade dos Fluidos Corporais na Regulação da Ingestão de Sódio 
 Autores:  Geminiani, J.J.; Schoorlemmer, G. 
 Bolsista: Júlio José Geminiani   
 Orientador:  Eduardo Colombari - Unifesp -  Fisiologia / Fisiologia Cardiovascular e Respiratório 
 Resumo: 
Uma redução na quantidade de sódio no corpo tem dois efeitos. Primeiramente, isso reduz o volume do fluido extracelular, reduzindo o volume sangüíneo e a pressão 
arterial. Isso, além de estimular a sede e a liberação de ADH, estimula também a liberação de renina do rim e também de aldosterona.  Estes hormônios agem não só 
no rim para reduzir a perda de sódio, mas também agem diretamente no cérebro para estimular a ingestão do mesmo. Sabe-se também que animais depletados de sódio 
têm uma baixa osmolaridade sangüínea, e que uma queda na concentração de sódio no liquido cefalorraquidiano de carneiros estimula estes a ingerirem sódio. Além 
disso, foi sugerido que sensores cerebrais que monitoram concentração de sódio são importantes na regulação da ingestão deste em ratos (PNAS 90: 10380-10384, 
1993) e também em camundongos (J. Neurosci. 20: 7743-7751, 2000). Dessa forma, nosso objetivo é determinar o papel da tonicidade do plasma na regulação da 
ingestão de sódio em ratos, comparando os efeitos de infusões endovenosas de soluções hipertônicas e hipotônicas de NaCl em ratos depletados de sódio e em ratos 
tratados com mineralocorticóides.  Para isso,  em nosso primeiro experimento, utilizamos ratos Wistar machos (400-500g), dotados de uma cânula venosa permanente 
localizada na veia femoral, utilizada para amostras de sangue e infusão de salina. Os ratos tinham livre acesso a ração, água e salina 0,3 M, exceto durante os 
experimentos. A indução de apetite ao sódio era feita através do diurético furosemide (2 injeções 10 mg/kg), seguido de um período de 24h sem acesso ao sódio (ração 
e salina). Após esse período, os ratos receberam infusões e.v. hipertônicas (10 mL 0.3 M em 10 min) ou isotônicas (16 mL 0.15 M in 16 min). Estes volumes foram 
escolhidos porque, medindo-se a concentração de hemoglobina sangüínea, pudemos observar nessas infusões uma variação semelhante no volume sangüíneo 
(hipertônica 10,5%, isotônica 9,5%, n=5). Ratos que não receberam infusão beberam 22.2 ± 2.5 mL 0.3 M NaCl em 1h. Ambas infusões, iniciadas 20min antes do período 
de ingestão, reduziram a ingestão de 0,3 M NaCl (isotônica: 10.2 ± 1.4 mL, hipertônica: 9.0 ± 1.1 mL, todos  n=12). Obtivemos ingestões semelhantes quando a salina 
é oferecida 60 min após o inicio da infusão, em lugar de 20 min. Ingestão de água sempre foi baixa (<5 ml). A redução da ingestão de sódio causada por essas infusões 
parece estar relacionada ao aumento de volume. Assim,  realizamos um segundo experimento, infundindo 1,0 M NaCl, em vez de 0,3 M, para aumentar a osmolaridade 
do plasma, minimizando a hipervolemia. Infusões de 2 mL 1,0 M NaCl / 5 min aumentaram volume sangüíneo em 8,1%, e a osmolaridade plasmática (medida pelo queda 
na temperatura de congelamento) em 4,7%. A infusão isotônica aumentou o volume sangüíneo em 8,0%, e não alterou a osmolaridade plasmática (todos n=6). Contudo, 
ambas infusões reduziram ingestão de sódio na mesma quantidade (n=8). Uma outra maneira de estimularmos a ingestão de sódio é tratarmos os ratos com 
mineralocorticóides sintéticos (DOCA). Enquanto que a ingestão de sódio induzida por diuréticos depende amplamente da ação direta da angiotensina II em receptores 
centrais AT1, os níveis de angiotensina II são muito baixos após administração de DOCA, sendo que este estimula o apetite ao sódio por uma ação direta em receptores 
de mineralocorticóides no cérebro. Ademais, DOCA tende a aumentar o volume sangüíneo, a pressão arterial e a osmolaridade do plasma, em oposição aos diuréticos. 
Infusões de 3 mL 1,0 M NaCl aumentaram o volume sangüíneo em 2.8 ± 1.2%  e a osmolaridade do plasma em 3%. Infusões de 13,8 mL 0,15 M NaCl aumentam o 
volume sangüíneo em 3.1 ± 1.1% e tendem  a reduzir a osmolaridade do plasma (todos n=4). Essas infusões não reduziram a ingestão de salina 0,3 M NaCl (ingestões 
sem infusão: 16.3 ± 2.2 mL/2 h, todos n=4). Dessa forma, concluímos que a redução da ingestão de sódio causada por infusões e.v. de NaCl hipertônico depende do 
aumento do volume sangüíneo, não da tonicidade, e mudanças da osmolaridade plasmática dentro da faixa fisiológica (<3-4%) não afetam a ingestão de sódio em ratos. 
 Participantes: Júlio José Geminiani, Guus Schoorlemmer 
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 Título: Papiloma de Laringe na criança: estudo clínico-patológico 
 Autores:  Landim, P.N.R.; Silva, I.D.C.G.; Oshima, C.T.F.; Terasaka, O.A.; Seixas, M.T.; Ishigai, M.M.S.; Patrício, F.R.S. 
 Bolsista: Priscila Nathalie Reiko Landim   
 Orientador:  Francy Reis da Silva Patrício - Unifesp -  Patologia / Patologia Geral, Sistêmica, Forense e Bioética 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: O papiloma de laringe apresenta-se como nódulos múltiplos na mucosa respiratória, de natureza benigna, sendo o mesmo considerado o tumor mais 
freqüente do trato respiratório alto na população pediátrica. A incidência é de 0,6 casos por 100.000 crianças, ocorre em qualquer idade e é mais habitual abaixo dos 5 
anos de idade. A morbidade é significante, enquanto a mortalidade é ocasional, relacionada à recorrência, extensão da doença e múltiplos procedimentos cirúrgicos.  
A etiologia viral tem sido freqüentemente suspeitada desde a observação de associação com verruga cutânea e posteriormente de uma relação com condiloma acuminado 
materno, causado pelo Papiloma Vírus Humano (HPV).  
O local preferencial é a laringe, o que ocorre em 98% dos casos. Outros locais incluem o palato mole, epiglote e traquéia. As lesões ocorrem preferencialmente na junção 
dos epitélios escamoso e ciliado. Há uma proliferação benigna de epitélio escamoso não queratinizado e bem diferenciado com configuração de papilas em eixo 
fibrovascular central. 
No HPV têm sido identificadas cepas, especificamente as 6 e11, nos papilomas de laringe com o uso de variadas técnicas. O vírus tem sido identificado tanto nas vias 
respiratórias afetadas pela doença em portadores de papilomas como em áreas não afetadas pela doença nestes pacientes. Isto indica que o vírus poderia estar em 
forma latente, uma vez que não foi identificado em pacientes-controle. 
Recentemente, observamos com identificação imuno-histoquímica (IH) do HPV, interessando-nos a freqüência desta patologia na nossa Instituição, o que nos levou a 
realizar o presente estudo. Como existe a possibilidade de aumentar a acurácia diagnóstica usando métodos de Biologia Molecular, pretendemos utilizar os métodos da 
Hibridização Fluorescente In Situ (FISH) e da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). 
OBJETIVOS: Determinar a freqüência de papiloma de laringe na população pediátrica na UNIFESP e proceder a identificação do HPV por IH, FISH e PCR 
RESULTADOS: Foram levantadas todas as biópsias cirúrgicas de material de laringe nos arquivos do Departamento de Patologia dos últimos 27 anos (dezembro de 
1972 a março de 2000). O número de biópsias encontrado foi de 1330. Posteriormente, foram separados os blocos de parafina com o diagnóstico de Papiloma de Laringe 
e idade igual ou inferior a 18 anos. 
Foram encontradas 237 biópsias de casos confirmados da doença estudada, ou seja, 18% das biópsias em relação às demais patologias laríngeas. No entanto, apenas 
105 casos correspondiam a novos casos, pois uma parte delas era biópsia repetida de um mesmo paciente. A faixa etária abrangia de 1 a 82 anos e, aproximadamente 
45% pertenciam à faixa de 1 a 15 anos (n=44). Notou-se que é mais prevalente na 1ª a 4ª décadas de vida e decai com a idade. 
Não foi encontrado nenhum caso registrado em nosso Departamento nos anos de 1973, 1974, 1975, 1979, 1981 e 2000 de Papilomatose Laríngea. 
Pôde ser ainda observado que a incidência apresentou–se mais alta nos anos de 1991 e 1999 em relação ao período estudado. Parece haver uma tendência para um 
aumento do número de novos casos por ano, fato que será ainda avaliado por nós. 
No presente momento, as lâminas foram coradas pela Hematoxilina-Eosina (H.E.) e o estudo imuno-histoquímico está sendo realizado. Pretendemos também proceder 
a identificação do HPV por biologia molecular. 
 Participantes: Priscila Nathalie Reiko Landim, Ismael Dale Cotrim Guerreiro da Silva, Celina Tizuko Fujiyama Oshima, Ohanna Ana Terasaka, Maria Teresa de 

Seixas Alves, Márcia Marcelino de Souza Ishigai, Francy Reis da Silva Patricio 
 

 Título: PARTICIPAÇÃO DOS GRUPAMENTOS CATECOLAMINÉRGICOS BULBARES NA INGESTÃO 
INDUZIDA DE ÁGUA E SÓDIO. 

 Autores:  Maurino, I.C.; Pedrino, G.R.; Cravo, S.L. 
 Bolsista: Isabela da Costa Maurino   
 Orientador:  Sérgio Luiz Domingues Cravo - Unifesp -  Fisiologia / Fisiologia Cardiovascular e Respiratório 
 Resumo: 
Objetivos: Grupamentos neuronais catecolaminérgicos presentes na medula oblonga constituem elementos críticos na regulação do sistema cardiovascular. Projeções 
eferentes dos grupamentos A2 no núcleo do trato solitário (NTS) e A1 da região caudoventrolateral (CVL) dirigem-se a regiões diencefálicas envolvidas no controle 
cardiovascular e balanço hidroeletrolítico. Este trabalho teve por objetivo avaliar a participação destes grupamentos catecolaminégicos na ingestão de água e sódio 
induzidos pela administração subcutânea de furosemide e captopril. 
Métodos e Resultados: Ratos Wistar (280-320g) foram anestesiados com halotano (2% em O2 100%) e posicionados em um aparelho estereotáxico, onde foram 
realizadas microinjeções bilaterais no CVL (30nl). Para realizarmos lesões específicas em neurônios noradrenérgicos A1 e A2, o grupo experimental recebeu 
microinjeções de uma toxina (saporina) acoplada a anticorpos contra a dopamina beta hidroxilase, enzima de síntese de noradrenalina. No grupo controle, foram 
realizadas microinjeções de saporina, que devido ao seu alto peso molecular não é internalizada pelas células noradrenérgicas A1 e A2, não induzindo lesão. Após 15 
dias os animais foram submetidos a um teste de ingestão induzida de água e sódio, no qual estes foram individualizados e tratados com a aplicação subcutânea de 
furosemide (FUR, 10 mg/kg, sc) e captopril (CAP, 5 mg/kg, sc). Uma hora após a administração de FUR+CAP uma bureta contendo água e outra contendo solução salina 
(NaCl 0,3 M) foram colocadas nas gaiolas, permitindo livre acesso dos animais às duas soluções. O volume ingerido foi medido em intervalos de 30 min por duas horas.  
Verificamos que, após ingestão induzida com administração de FUR+CAP, tanto o grupo controle (N=12) como o experimental (N=10) tiveram comportamentos 
semelhantes em relação a ingestão de água (15 +/- 1,5 ml no grupo controle vs. 16 +/- 2,4 ml no grupo experimental), entretanto  evidenciamos que a ingestão de sódio 
é significativamente maior, em todo o período analisado, no grupo com lesão dos grupamentos noradrenérgicos bulbares (4 +/- 1,1 ml no grupo controle vs. 8 +/- 1,9 ml 
no grupo experimental). A extensão da lesão catecolaminérgica foi confirmada por imunocitoquimica.  
Conclusão: Os resultados sugerem que os grupamentos catecolaminérgicos bulbares participam das vias associadas a homeostase do equilíbrio hidroletrolítico, 
provavelmente através de aferências inibitórias a centros diencefálicos responsáveis pela ingestão de sódio em resposta a contração aguda do volume extracelular.  
 
 Participantes: Isabela da Costa Maurino, Gustavo Rodrigues Pedrino, Sérgio Luiz Domingues Cravo 
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 Título: Anatomia da veia basílica no braço e sua importância cirúrgica 
 Autores:  Ribeiro, M.F.L.; Dias, A.L.; Cricenti, S.V.; Miranda-Jr., F; Baptista-Silva, J.C.C. 
 Bolsista: Maria Flávia de Lima Ribeiro   
 Orientador:  José Carlos Costa Baptista- Silva - Unifesp -  Cirurgia / Cirurgia Vascular 
 Resumo: 
Para descrever a anatomia da veia basílica no braço, 13 cadavéres do sexo masculino foram estudados, totalizando 26 braços. Foi realizada a análise comparativa de 
ambos os lados, sendo estudadas as valvas e seus diâmetros em tres diferentes pontos no braço. A veia basílica estava sempre presente e única. O segmento superficial 
estava unido pela veia intermediária cubital em 69.8% (19/26) dos casos, pela veia basílica intermediária em 23.1% (6/26) e pela veia intermediária do antebraço em 
3.8% (1/26).   A veia basílica perfurava a fascia braquial no terço inferior do braço. No segmento profundo ela corria isoladamente até a margem inferior do músculo 
redondo maior em 23.1% (6/26), juntava com a veia braquial medial em 53.8% (14/26) e com a veia braquial em 23.1% (6/26), elas formavam a veia axilar. As valvas 
eram predominantemente bicuspides (89.3%), unicuspides em 9.7% e tricuspide em 1%, e estavam  localizadas igualmente entre o segmento superficial (48.5%) e o 
profundo da veia basílica (51.5%). A média do diâmetro interno da veia basílica na dobra do cúbito era 1,90±0.63mm no lado direito e 2,24±0.73mm no lado esquerdo. 
A média do diâmetro interno da veia basílica ou do tronco braquioencefálico, o ponto médio entre entre a prega do cúbito e margem inferior do músculo redondo maior 
era 3,26±1.15mm no lado direito 3,46±1.41mm no lado esquerdo.  A média do diâmetro interno da veia basílica ou do tronco braquioencefálico, na margem inferior do 
músculo redondo maior era 4.96±1.84mm no lado direito e 5.09±1.28mm no lado esquerdo. Nós concluimos que a veia basílica no braço é anatomicamente compatível 
para a confecção de fístula arteriovenosa para hemodiálise. E que esta veia também pode ser utilizada em cirurgia geral para introdução de cateter central acima do 
cúbito. 
 Participantes: Maria Flávia de Lima Ribeiro, André Lourenço Dias, Serafim Vincenzo Cricenti, Fausto Miranda Jr., José Carlos Costa Baptista-Silva 
 

 Título: APLICAÇÃO DO PROPIONATO DE TESTOSTERONA EM RATOS PARA A AVALIAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO DA DENSIDADE MICROVASCULAR (DMV) SUBUROTELIAL NA URETRA 
PROSTÁTICA. 

 Autores:  Vicari, E.; Brodskyn, F.; Leite, K.R.M.; Cury, J. 
 Bolsista: Eugenio Vicari Neto   
 Orientador:  José Cury - Unifesp -  Cirurgia / Urologia 
 Resumo: 
O projeto em questão objetiva ativar o crescimento da próstata de ratos pelo tratamento hormonal de indução androgênica e avaliar a real participação da testosterona 
nos processos de angiogênese e conseqüente aumento da Densidade Microvascular (DMV) nestes animais. Estudos recentes têm procurado relacionar o 
desenvolvimento da DMV suburotelial prostática com o maior grau de obstrução infravesical determinado pela Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP). Sabemos que o 
fator hormonal responsável pelo crescimento prostático é representado pela diidrotestosterona convertida a partir de testosterona pela ação enzimática da 5 a-redutase. 
Outros estudos têm evidenciado que existe íntima relação entre a estimulação androgênica e o desenvolvimento do fluxo sangüíneo na próstata de ratos através de 
fatores de crescimento responsáveis pela angiogênese. Este fenômeno aplicado à próstata de homens seria responsável pelos episódios de hematúria na HBP.  
Foram estudados 20 ratos machos adultos da raça WISTAR/EPM (peso) divididos em 2 grupos rotulados como I e II. No grupo I, os ratos receberam injeção subcutânea 
de Propionato de Testosterona (Deposteron-) 3mg/kg em suspensão oleosa diariamente, durante 14 dias consecutivos. No 30o. dia do experimento, os ratos foram 
sacrificados para retirada da próstata, bexiga, uretra e glândulas seminais em monobloco. A Densidade Microvascular (DMV) foi avaliada por método de 
imunohistoquímica do HHS-35. No grupo II, os 10 ratos serviram de controle, com avaliação da DMV para estudo comparativo. 
Os valores de DMV não apresentaram diferença estatisticamente significante (p= 0,185) entre o grupo I (experimental) e o grupo II (controle), contrariando a literatura 
existente, na medida em que é consenso a estimulação androgênica levar à hiperplasia prostática. Assim, a fase atual do projeto concentra-se em reavaliar o protocolo 
de estimulação androgênica e as técnicas laboratoriais empregadas, procurando selecionar uma amostra de animais mais homogênea e efetivar a ação do Propionato 
de Testosterona. 
 Participantes: Eugenio Vicari Neto, Fábio Brodskyn, Kátia Ramos Moreira Leite, José Cury 
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 Título: Astrocitomas da fossa posterior na infância. 
 Autores:  Ansai, R.; Cavalheiro, S.; Kato, L.M. 
 Bolsista: Ricardo Ansai   
 Orientador:  Sergio Cavalheiro - Unifesp -  Neurologia e Neurocirurgia / Neurocirurgia 
 Resumo: 
Introdução - Os tumores do Sistema Nervoso Central (SNC) na infância constituem as mais freqüentes neoplasias sólidas, e destas os astrocitomas são responsáveis 
40 a 50%. São tumores derivados dos astrócitos, um dos grupos celulares que compõe as células gliais. A maior parte dos astrocitomas são supra-tentoriais. Nesta faixa 
etária os tumores da fossa posterior são mais freqüentes; os astrocitomas correspondem a mais de 50% nesta localização. Os astrocitomas podem ser subdivididos 
segundo seu tipo histológico utilizando para tanto a classificação da Organização Mundial da Saúde, que estabelece astrocitomas de baixo grau para os tumores de Grau 
I e II (astrocitomas pilocitico e fibrilar respectivamente) e astrocitomas de alto grau para os tumores de Grau III e IV (astrocitomas anaplásico e glioblastoma multiforme 
respectivamente). 
 
Pacientes e Método: Estudamos retrospectivamente 55 pacientes com idade inferior a 18 anos, média 5,3 anos, 29 do sexo feminino e 26 do sexo masculino portadores 
de astrocitomas da fossa posterior submetidos a tratamento cirúrgico na UNIFESP, no período de janeiro de 1991 a agosto de 2002. Este estudo levou em consideração 
o quadro clínico, os achados radiológicos, a via de acesso cirúrgica utilizada, o procedimento cirúrgico, o diagnóstico histopatológico e o seguimento destes pacientes. 
 
Resultados: A sintomatologia pré-operatória variou de um período de 3 semanas a 2 anos com um período médio de 4 meses. A apresentação clínica inicial dos tumores 
de fossa posterior demonstrou que cefaléia (88%) é o sintoma inicial mais freqüente. Seguiram-se vômitos (76%), ataxia (71%), diplopia (15%), cervicalgia (12%), déficit 
visual (9%), mudanças comportamentais (7%), perda de consciência (5%). Os sinais mais freqüentemente achados nos pacientes com astrocitoma nessa topografia 
foram papiledema (82%), hidrocefalia (78%), déficit dos nervos cranianos (69%), ataxia (56%), dismetria (40%), nistagmo (31%). Dos 55 tumores analisados, 24 estavam 
no cerebelo e 31 no tronco cerebral. 49 eram de baixo grau e 6 astrocitomas eram de alto grau.  Dos 24 astrocitomas cerebelares, 11 encontravam-se no hemisfério 
cerebelar esquerdo, 7 na linha média e 6 no hemisfério cerebelar direito. Dos 31 astrocitomas localizados no tronco encefálico, 10 situaram-se no mesencéfalo, 10 na 
medula oblonga e 11 na ponte. Todos os astrocitomas do cerebelo eram de baixo grau, sendo 8 sólidos e 16 císticos. Dos 31 astrocitomas localizados no tronco encefálico 
25 eram tumores de baixo grau, 5 eram anaplásicos e 1 glioblastoma multiforme. Em realização à localização, os 10 astrocitomas mesencefálicos eram de baixo grau; 
dentre os astrocitomas localizados na ponte (11 casos), 2 eram de alto grau e 9 de baixo grau; os astrocitomas da medula oblonga (10 casos) obedeceram à seguinte 
distribuição: 4 eram de alto grau e 6 de baixo grau. Para os 24 astrocitomas cerebelares o tratamento indicado foi o cirúrgico, com ressecção completa do tumor em 20 
casos e incompleta em 4 casos. Dos 4 casos de astrocitomas com ressecção incompleta do tumor, houve recidiva em 3 pacientes após um período médio de seguimento 
de 3 anos. Dos 10 tumores mesencefálicos, 4 localizavam-se na porção ventral e 6 na porção central. Os tumores da porção ventral foram abordados pela via subtemporal. 
Os astrocitomas da região central foram abordados por duas diferentes vias: para os tumores exclusivamente localizados na região central do mesencéfalo foi utilizada 
a via suboccipital infratentorial supracerebelar. Os tumores com projeção para o IV ventrículo foram abordados pela via suboccipital através da fossa rombóide. Dos 11 
tumores localizados na ponte, 2 estavam situados na porção ventral e 9 na porção dorsal. Os tumores da porção ventral da ponte foram abordados pela via pré-sigmoídea 
e os da dorsal pela via suboccipital pela fossa rombóide. Dos 10 tumores localizados na medula oblonga, 8 localizavam-se na porção dorsal e 2 na ventral. Os tumores 
da porção dorsal da medula oblonga foram abordados pela via suboccipital pela fossa rombóide e os da região anterior pela via extremo-lateral. Dentre os 10 pacientes 
com astrocitoma mesencefálico, 9 estão em seguimento clinico e houve 1 óbito após 2 meses da cirurgia. Dentre os 11 casos de astrocitomas pontinos, 6 estão em 
seguimento clinico e 5 foram a óbito, com 2 pacientes apresentando sobrevida de menos de 6 meses. Dentre os 10 casos de astrocitomas bulbares, 6 estão em 
seguimento clinico e 4 foram a óbito com sobrevida inferior a 1 ano. Todos pacientes que apresentaram diagnóstico histológico de astrocitoma de alto grau obtiveram 
sobrevida inferior a 1 ano, mesmo com ressecção completa do tumor. 
 
Conclusão: A ressecção completa do astrocitoma cerebelar é o principal fator de melhora prognostica do paciente.  Para os astrocitomas do tronco encefálico, o tipo 
histológico é a variável crucial no resultado final do tratamento: tumores de alto grau determinam prognóstico sombrio ao paciente, independentemente da ressecção 
tumoral completa; os tumores de baixo grau proporcionam  melhor prognóstico ao paciente. 
 Participantes: Ricardo Ansai, Sergio Cavalheiro, Luciana Morikio Kato 
 

 Título: Avaliação radiográfica do tratamento cirúrgico das fraturas com desvio, redutíveis e instáveis de rádio 
distal: fixador externo X pinagem percutânea. 

 Autores:  Chu, R.A.; Araujo, E.F.A.; Belotti; Faloppa, F. 
 Bolsista: Raphael Alves Chu   
 Orientador:  Flavio Faloppa - Unifesp -  Ortopedia e Traumatologia / Cirurgia da Mão e Membro Superior 
 Resumo: 
Introdução: As fraturas da extremidade distal do rádio estão entre as mais freqüentes do membro superior, principalmente quando considerada a população de mulheres 
brancas, acima de 40 anos de idade. Dentre os tipos de fratura da extremidade distal de rádio, aquelas com desvio, redutíveis e instáveis estão entre as mais freqüentes 
e é nesse grupo que se encontra a maior divergência na literatura quanto à forma de tratamento. Quando não tratadas adequadamente, evoluem para a consolidação 
viciosa com deformidade anatômica e restrição funcional. Na literatura temos a descrição de vários métodos de tratamento, sendo que há evidências favoráveis ao 
tratamento cirúrgico com os métodos de pinagem percutânea ou com fixador externo. Não há, porém, consenso com relação ao melhor tratamento cirúrgico, sendo este 
o fator que nos motivou à realização deste trabalho.  
 
Objetivo: avaliar o resultado anátomo-radiográfico dos métodos de estabilização cirúrgica com fixador externo e com pinagem percutânea (de Palma modificada), nas 
fraturas com desvio, redutíveis e instáveis da extremidade distal do rádio. 
 
Método: Serão utilizadas radiografias de punho (póstero-anterior e perfil) de 30 pacientes com idade acima de 40 anos, de ambos os sexos, com fraturas agudas da 
extremidade distal do rádio (até 15 dias de fratura). 15 pacientes foram submetidos a tratamento cirúrgico com fixador externo e 15 realizaram tratamento com pinagem 
percutânea pelo método de Palma modificada por Toledo. Foram incluídas as fraturas do tipo IIb (extra-articular, redutível e instável) e IVb (intra-articular, redutível e 
instável). As radiografias, realizadas no pré-operatório, pós-operatório (PO) imediato, 2 semanas de PO, 4 semanas de PO, 12 semanas de PO e 24 semanas de PO, 
serão avaliadas conforme Kreder, 1996. Serão utilizados os seguintes parâmetros: ângulo volar, ângulo radial, comprimento radial, degrau articular e variação ulnar. 
 
Resultados: os dados obtidos serão analisados. 
 Participantes: Raphael Alves Chu, Eduardo Fiorentino Alves de Araujo, Belotti, Flávio Faloppa 
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 Título: CARACTERIZAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DOS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA 
DE MÉNIÈRE ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE OTONEUROLOGIA DA UNIFESP-EPM 

 Autores:  Blumetti, F.C.; Cunha, F.; Brodskyn, F.; Ganança, F.F. 
 Bolsista: Francesco Camara Blumetti   
 Orientador:  Fernando Freitas Ganança - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Otorrinolaringologia 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO E OBJETIVO: A Doença de Ménière, descrita por Prosper Ménière em 1861, é caracterizada por uma tétrade sintomática: perda auditiva flutuante, 
zumbido, vertigem e plenitude aural. A patogênese desta afecção está relacionada ao acúmulo excessivo de endolinfa na orelha interna, levando à hidropisia endolinfática. 
Este trabalho visa estudar as características clínico-epidemiológicas dos pacientes com Doença de Ménière atendidos no Ambulatório de Otoneurologia da 
UNIFESP/EPM. 
 
MATERIAL E MÉTODO: Foram incluídos neste estudo 50 pacientes consecutivos com diagnóstico de Doença de Ménière definida, segundo o Commitee on Hearing and 
Equilibrium of the American Academy of Otolaryngology-Head Neck Surgery (CHEAAO, 1995). Estes pacientes foram atendidos no ambulatório de Otoneurologia da 
UNIFESP-EPM de Novembro de 2002 a Abril de 2003. Os sintomas clínicos de perda auditiva, zumbido, vertigem, plenitude aural, desequilíbrio e incapacidade funcional 
foram avaliados por intermédio do Inner Ear Profile (Arenberg, 1980). A perda auditiva também foi classificada pelo estadiamento proposto pelo CHEAAO. Os pacientes 
deste estudo também foram avaliados em relação às variáveis idade, raça, gênero, tempo de evolução clínica e acometimento labiríntico uni ou bilateral. Os dados foram 
colocados em uma planilha e, posteriormente, analisados. 
 
RESULTADOS: Do total de pacientes da amostra, 39 (78,0%) eram do sexo feminino e 11 (22,0%) do sexo masculino, com idade média de 50,8 anos, predominando os 
indivíduos da raça branca (84,0%). A idade média de início da doença foi de 40,1 anos, sendo maior nos homens que nas mulheres. O tempo médio de evolução clínica 
observado foi 10,7 anos e houve predominância de acometimento labiríntico bilateral. Em relação aos sintomas clínicos no período da crise, o zumbido foi o mais 
importante (maior estadiamento), seguido pela incapacidade funcional, o desequilíbrio corporal, a perda auditiva, a vertigem e a plenitude aural. No período de intercrise, 
a perda auditiva apresentou maior grau de comprometimento, seguido do zumbido, da plenitude aural, do desequilíbrio corporal e da incapacidade funcional. Quanto ao 
estadiamento da audição segundo o CHEAAO, 36 pacientes (73,4%) se encontravam nos estágios 1 e 2. Em relação à vertigem, a maioria dos pacientes foram 
classificados no estágio 1. No que diz respeito à função vestibular, houve predomínio de síndromes vestibulares periféricas deficitárias. 
 
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Houve concordância com a literatura no que diz respeito à idade de início e a maior prevalência do sexo feminino, embora este último 
dado tenha sido mais acentuado nesta amostra. O acometimento bilateral foi mais freqüente, exatamente o oposto do observado na literatura, provavelmente devido aos 
critérios abrangentes adotados nesta pesquisa para a classificação do acometimento labiríntico em uni ou bilateral. Notou-se que a vertigem, mesmo no período de crise, 
não obteve estadiamento tão elevado quanto outros sintomas, como o zumbido. Da mesma forma, o estadiamento dado pelo CHEAAO em relação à perda auditiva, 
também não demonstrou um grau de comprometimento muito elevado, na maioria dos pacientes. Este estudo proporcionou maior conhecimento do perfil clínico-
epidemiológico dos pacientes com Doença de Ménière, atendidos no Ambulatório de Otoneurologia da UNIFESP/EPM, de forma a melhor orientar a investigação 
diagnóstica e o raciocínio científico no acompanhamento da evolução clínica dos Pacientes com Doença de Ménière. 
 Participantes: Francesco Camara Blumetti, Fabiana Cunha, Fábio Brodskyn, Fernando Freitas Ganança 
 

 Título: Complicações no pós-transplante simultâneo pâncreas-rim. 
 Autores:  Barbosa, M.M.L.S.; Nakaba, M.; Linhares, M.M. 
 Bolsista: Mauro Miguel de Lima Sousa Barbosa   
 Orientador:  Marcelo Moura Linhares - Unifesp -  Medicina / Gastroenterologia Cirurgica 
 Resumo: 
Objetivo: Descrever as características clinicas e microbiológicas das complicações infecciosas no transplante simultâneo de pâncreas e rim (TSPR).  
Material e Métodos: Foram estudados os prontuários médicos dos primeiros 45 pacientes submetidos a TSPR para analise das complicações infecciosas  apresentadas. 
A média de idade foi de 34 anos, variando de 21 a 49 anos. A duração média do seguimento foi de 13 meses (entre 2 e 27 meses). 6 
Resultados: Vinte e três pacientes (51%) apresentaram, no mínimo, 1 a 3 episódios (média: 1,7) de complicações infecciosas que necessitaram hospitalização. Como 
podemos ver na Figura 1, 71% das infecções foram causadas por bactérias (44% por bacilos Gram-negativos e 27% por cocos Gram-positivos); 16% por vírus (12% por 
CMV e 4% por Herpes vírus); e 13% por fungos (8% por Candida sp e 4% por outros fungos). Infecções da ferida operatória e urinária foram as mais freqüentes e 
ocorreram em 22% e 28% dos pacientes, respectivamente. Todos os pacientes submetidos à drenagem exócrina na bexiga apresentaram infecção, em contraste com 
os somente 44% dos pacientes submetidos à drenagem entérica. 
Conclusões: As complicações infecciosas são a principal causa de morbidade e mortalidade de pacientes submetidos a transplante combinado pâncreas-rim, ocorrendo  
um predomínio de infecções urinárias e da ferida operatória, causadas principalmente por bactérias Gram-negativas e cocos Gram-positivos. A utilização de drenagem 
entérica, combinada com a administração de antibioticoprofilaxia de largo espectro é recomendada.  
 Participantes: Mauro Miguel de Lima Sousa Barbosa, Masaru Nakaba, Marcelo Moura Linhares 
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 Título: Complicações Precoces do Tratamento Cirúrgico de Varizes de membros Inferiores 
 Autores:  Lima, V.P.; Perez, M.C.J. 
 Bolsista: Vanessa Paula de Lima   
 Orientador:  Maria Del Carmem Janeiro Perez - Unifesp -  Cirurgia / Cirurgia Vascular 
 Resumo: 
OBJETIVO - O objetivo deste trabalho foi determinar as complicações precoces mais comuns da cirurgia de varizes. 
MÉTODO - O trabalho foi um estudo prospectivo que constou do preenchimento de um protocolo acompanhado do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi 
aplicado a 21 pacientes no 7  e no 30  pós operatório de varizes no ambulatório de curativo da Disciplina de Cirurgia Vascular no período de fevereiro a julho de 2003. 
RESULTADOS - Foram 18 mulheres e 3 homens, com idade média de 45 anos (27 a 60), predominando a cor branca (10), donas de casa (5) e empregadas domésticas 
(5). 16 possuiam familiares com varizes, principalmente mãe. As queixas dos pacientes antes da cirurgia eram dor (21), cansaço (20), peso (20), ardor (20), claudicação 
(19) e edema (18). Sete apresentaram hemorragia, um úlcera e ao exame físico 10 tinham hiperpigmentação. Quatro pacientes realizaram apenas ressecção escalonada 
e 17 realizaram safenectomia mais ressecção escalonada uni ou bilateral. 
No 7  pós operatório todos os pacientes apresentavam hematoma de trajeto, 16 evoluíram com enduração do trajeto, quatro com infecção em ferida operatória, sete com 
edema, nove com neurite de safena, dois com dor e um com claudicação. 
No 30  pós operatório nove pacientes ainda tinham hematoma, sendo que em cinco estava diminuído, nove com enduração com quatro melhorados, cinco com edema, 
10 com neurite de safena (quatro deles em menor intensidade), um com dor, três com claudicação e 11 apresentando veias residuais. 17 pacientes evoluíram com mais 
de um sintoma. 
CONCLUSÃO - Embora as complicações da cirurgia de varizes sejam freqüentes, elas melhoram com o passar do tempo. Um número pequeno de pacientes ainda 
apresentam sintomas mais graves no 30  pós operatório. 
 Participantes: Vanessa Paula de Lima, Maria del Carmen Janeiro Perez 
 

 Título: Complicações Vasculares Imediatas em 1220 transplantes renais 
 Autores:  Vasconcelos, V.T.; Medina-Pestana, J.O.; Baptista-Silva, J.C.C. 
 Bolsista: Vladimir Tonello de Vasconcelos   
 Orientador:  José Carlos Costa Baptista-Silva - Unifesp -  Cirurgia / Cirurgia Vascular 
 Resumo: 
As complicações vasculares imediatas são infreqüentes e são citadas em torno de 2% na literatura. Desejamos mostrar nossa experiência com as complicações 
vasculares. De 1990 a maio de 2003 foram realizados 1220 transplantes renais, sendo 267 (21,88%) de doadores cadáveres {rim direito 149 (duas ou mais artérias 37 e 
duas ou mais veias 30) e rim esquerdo 118 (duas ou mais artérias 20 e duas veias 01) }, e 953 (78,12%) de doadores vivos { rim direito 168 (duas ou mais artérias 20 e 
duas ou mais veias 55); e rim esquerdo 785 (duas ou mais artérias 97 e duas ou mais veias 03).  A idade dos receptores variou de 3 a 75 anos, sendo a média de 37,6 
anos. O implante renal foi realizado por via extraperitoneal em todos casos. A anastomose terminolateral  da veia renal na veia ilíaca externa foi realizada em 1174 
doentes, na veia ilíaca comum em 40 e na cava inferior em 05, veia ilíaca interna 01. A anastomose terminolateral da artéria renal na artéria ilíaca externa foi realizada 
em 1140 doentes, na artéria  ilíaca comum em 38 e  na aorta em 6;  e anastomose terminoterminal da artéria renal na artéria ilíaca interna em 36. Ainda nos casos de 
duas mais artérias, as artérias suplementares foram implantadas como segue: 61 artérias polares na artéria epigástrica inferior, 05 polares na artéria ilíaca externa e 03 
polares na artéria renal principal.   As artérias renais suplementares (não polares) de rim de doador vivo foram implantadas laterolateral no banco, ou separadas na artéria 
ilíaca externa ou na ilíaca interna.  As artérias renais suplementares de rim de cadáver foram implantadas normalmente com remendo de aorta. Raramente foi necessária 
a ligadura linfática. As complicações foram analisadas nos 30 dias imediatamente após o transplante renal. As complicações vasculares foram: trombose da artéria renal 
em seis doentes, da veia renal em três, com perda do enxerto renal nos nove casos. Linfocele em  11 doentes, porém, somente dois casos necessitou de tratamento 
cirúrgico. Hematoma com necessidade de drenagem cirúrgica em 10 casos. Em um único caso houve trombose da artéria ilíaca externa direita abaixo da anastomose 
renal, sendo tratado clinicamente. Dois casos de trombose venosa profunda de membros inferiores. A trombose vascular foi rara (0,74%), porém ocorreu a perda do 
enxerto renal nos nove casos;  a ligadura linfática raramente foi necessária. 3- a trombose venosa profunda dos membros no receptor foi rara. 
 Participantes: Vladimir Tonello de Vasconcelos, José Osmar Medina Pestana, José Carlos Costa Baptista-Silva 
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 Título: DESCOMPRESSÃO ORBITÁRIA  COM  EXPANSÃO  DA  PAREDE  LATERAL: EXPERIÊNCIA 
COM NOVA TÉCNICA CIRÚRGICA. 

 Autores:  Leite, M.T.; Manso, P.G.; Belfot Jr., R. 
 Bolsista: Mauro Toledo Leite   
 Orientador:  Rubens Belfort Mattos Júnior - Unifesp -  Oftalmologia / Oftalmologia 
 Resumo: 
DESCOMPRESSÃO ORBITÁRIA  COM  EXPANSÃO  DA  PAREDE  LATERAL – EXPERIÊNCIA COM NOVA TÉCNICA CIRÚRGICA. 
 
INTRODUÇÃO:A doença de Basedow-Graves se caracteriza por  ser um processo auto-imune que acomete a tiróide, podendo levar ao aparecimento de oftalmopatia, 
dermopatia e acropaquia. Em relação à oftalmopatia, a doença apresenta uma fase inflamatória inicial e posteriormente uma fase pós-inflamatória cicatricial. Na fase 
inflamatória, que em geral ocorre no primeiro ano de oftalmopatia, o paciente apresenta inflamação e congestão orbitária com o aparecimento de dor ou sensação de 
pressão retro-ocular, proptose, limitação da movimentação ocular e em alguns casos, compressão do nervo óptico. 
A oftalmopatia secundária às alterações da inflamação da musculatura ocular e da gordura orbitária acabam criando um problema entre conteúdo e continente, onde a 
órbita não pode acomodar espontaneamente a expansão dos tecidos de partes moles. A proptose surge então como uma tentativa de descompressão espontânea e 
limitada, quando nos casos mais graves se associam a ceratite e úlcera por exposição, bem como aumento da pressão intra-ocular, limitação da motilidade ocular e 
neuropatia óptica. O aumento do volume orbitário pode causar diminuição do retorno venoso e glaucoma.    
O tratamento clínico está indicado na fase de inflamação da oftalmopatia, quando há inflamação ocular com quemose, engurgitamento venoso e retração palpebral, 
quase sempre oftalmopatia recente e mínima a moderada compressão do nervo óptico. Após esta fase, no entanto somente o tratamento cirúrgico pode é eficiente.  
Foram propostas várias modalidades de descompressão, envolvendo desde a diminuição do conteúdo da órbita, através da remoção de tecido adiposo, até a diminuição 
da pressão do conteúdo orbitário através de osteotomias que permitem herniação deste conteúdo, com conseqüente diminuição da pressão orbitária, alivio da compressão 
do nervo óptico, redução da proptose, e melhora funcional e estética. Dos procedimentos que envolvem a remoção de 2 paredes da órbita temos as técnicas de 
descompressão ínfero-medial de Walsh e Ogura e a via Transfrontal utilizada por De Santo. Na descompressão ínfero-medial da órbita é realizada osteotomia de duas 
paredes da órbita através da via transconjuntiva. Esta técnica tem como principais  vantagens a redução da  proptose de 2 a 6 mm (as mais  freqüentes), sendo uma das 
técnicas mais utilizadas nos dias de hoje, e por não deixar  cicatriz externa. Tem como desvantagens não poder ser utilizada em portadores de sinusite etmoidal ou 
maxilar e por causar alto índice de estrabismo  secundário. 
Com o intuito de diminuir ainda mais a proptose, foram idealizadas técnicas que permitiam a descompressão com remoção de 3 paredes. A parede lateral é expandida 
tanto na sua região anterior como posterior 
OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é descrever uma nova técnica para tratamento cirúrgico descompressivo dos quadros graves de oftalmopatia e a redução da 
proptose.  
PACIENTES E MÉTODOS: Foram operadas 20 órbitas de 15 pacientes, sendo 10 do sexo feminino e 5 do sexo masculino, com idade entre 28 e 65 anos, eutiroideos 
há pelo menos 6 meses antes da cirurgia. A maior parte dos pacientes foi submetida à cirurgia na fase fibrótica ou pós-inflamatória da oftalmopatia, excessão ao paciente 
que apresentava neuropatia óptica compressiva. Os pacientes foram submetidos a avaliação da acuidade visual, motilidade extrínseca, biomicroscopia, tonometria, 
fundoscopia e exoftalmometria. Utilizamos neste estudo a classificação de atividade da oftalmopatia proposta por Mourits. Além da dosagem dos hormônios e anticorpos 
anti-tiroidianos os pacientes foram submetidos à US dos músculos oculares e ou RNM para estadiamento da atividade da oftalmopatia. 
TÉCNICA OPERATÓRIA A órbita foi abordada por acesso anterior, através de incisão em “Y” horizontal sobre a pálpebra superior e inferior, se extendendo até a região 
lateral da órbita. Em seguida foram realizadas osteotomias do assoalho e da região inferior da parede medial da órbita, bem como expansão da cavidade, através da 
rotação da parte posterior da parede lateral e manutenção desta, nesta posição, utilizando-se miniplacas de titânio. O periósteo foi então incisado, ao longo de toda área 
exposta, permitindo herniação do conteúdo orbitário para a nova cavidade ampliada, com conseqüente retroposição do globo ocular. 
RESULTADOS: Em todos os pacientes operados observamos redução da proptose, que variou de 6 a 12 mm,com média de 6,85 mm. Consultados no período pós-
cirurgia,todos os pacientes disseram estar satisfeitos com os resultados cosméticos obtidos, em especial os oito pacientes cuja indicação cirúrgica se deveu a motivo de 
ordem estética. 
Não observamos nesta série estrabismo pós-operatório.   
CONCLUSÃO: Concluimos que esta  técnica de  descompressão  orbitária se mostrou eficiente para tratar pacientes portadores de oftalmopatia grave, apresentando 
poucas  complicações e bom resultado  estético. 
 Participantes: Mauro Toledo Leite, Paulo Goes Manso, Rubens Belfort Mattos Jr. 
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 Título: Efeito da alteração do ciclo circadiano sobre a memória emocional, sob as tarefas de 
condicionamento clássico e contextual de medo 

 Autores:  Oshima, D.M.; Oliveira, M.G.M. 
 Bolsista: Danilo Masaki Oshima   
 Orientador:  Maria Gabriela Menezes de Oliveira - Unifesp -  Psicobiologia / Psicobiologia 
 Resumo: 
Alteração do ciclo claro/escuro prejudica a memorização de novos eventos, já que existem evidências que essa alteração causa amnésia em ratos, para a tarefa de 
esquiva passiva. A memória não é, entretanto, um fenômeno unitário; tendo sido descrita a existência de diferentes sistemas mediando estes processos de memorização.  
Foram descritos pelo menos dois sistemas: um chamado hipocampo dependente e o outro chamado hipocampo independente. Vários testes são utilizados em animais 
de laboratório para se avaliar estes dois sistemas de memória.  Entre eles existem: o condicionamento clássico de medo ao som e o condicionamento contextual de 
medo. O primeiro seria independente e o segundo dependente do hipocampo, pois a lesão desta estrutura cerebral afeta seletivamente o segundo teste. Até o presente 
não é possível saber se a alteração do ciclo prejudica a memória de maneira geral ou se prejudica seletivamente algum destes sistemas. O objetivo do presente trabalho 
é o de verificar se a alteração do ciclo prejudica a aquisição destes dois tipos de testes em ratos.  
Os animais foram testados sob as tarefas de condicionamento contextual de medo, e condicionamento clássico de medo ao som. No condicionamento contextual de 
medo, os animais foram colocados numa caixa de condicionamento, por 5 minutos, onde, após 2,5 minutos de habituação, lhes foram dados 5 choques de 0,6 mA com 
intervalo de 30 segundos cada. No dia seguinte, o animal permanece na mesma caixa por 5 minutos, e mediu-se o tempo de congelamento como medida de 
condicionamento. No condicionamento clássico de medo ao som, os animais foram colocados numa caixa de condicionamento por 6 minutos, onde após 2,5 minutos de 
habituação, foram pareados cinco vezes som com choques, o som com intensidade de 80 dB e duração de 1 segundo, e o choque com a intensidade de 0,6 mA durante 
o segundo do choque.No dia seguinte, o animal foi colocado em um novo ambiente onde lhe foi apresentado apenas o som com os mesmos parâmetros do dia anterior, 
medindo-se o tempo de congelamento como medida de condicionamento. 
Nesse experimento, o animal foi primeiramente submetido ao treino das tarefas, e na noite após o treino, o animal tem seu ciclo alterado, e depois testado.O intuito deste 
experimento foi verificar se o animal tem algum tipo de prejuízo no resgate de suas lembranças. 
Foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre o grupo controle e o experimental no teste de condicionamento contextual de medo. Os animais  
experimentais fizeram menos freezing (congelamento) que os controles. No condicionamento clássico de medo ao som a manipulação do ciclo não prejudicou o 
desempenho da tarefa. O freezing é uma medida de condicionamento que nos mostra se o animal lembrou ou não do dia do treino.   
A manipulação do ciclo luminoso fez com que os animais apresentassem um déficit de memória, em relação ao comportamento aprendido, seletivo para o 
condicionamento contextual de medo.  
Esse mesmo tipo de manipulação, porém, não surtiu efeito quando foi aplicado outro tipo de tarefa, o condicionamento clássico de medo ao som. Ou seja, o déficit 
provocado pela manipulação não pode ser atribuído a um déficit generalizado de memorização e nem a uma interferência sobre fatores como capacidade do animal de 
entrar em freezing no dia do teste.  
 Participantes: Danilo Masaki Oshima, Maria Gabriela Menezes de Oliveira 
 

 Título: Exames de imagem no transplante ortotópico de fígado. 
 Autores:  Barbosa, M.M.L.S.; Nakaba, M.; Linhares, M.M. 
 Bolsista: Mauro Miguel de Lima Sousa Barbosa   
 Orientador:  Marcelo Moura Linhares - Unifesp -  Medicina / Gastroenterologia Cirurgica 
 Resumo: 
Objetivo: Avaliar a eficácia da colangioressonância magnética (CRM) como método de detecção das complicações biliares pós-transplante hepático ortotópico (THO). 
Métodos: Vinte e um pacientes transplantados hepáticos foram submetidos à CRM. A confirmação diagnóstica foi obtida através de colangiografia retrógrada endoscópica 
(CRE) (n=11), cirurgia (n=3), ou seguimento clínico-laboratorial por pelo menos 1 ano (n=8). 
Resultados: Em 13 pacientes, a CRM foi normal. Em 8 pacientes, estenoses anastomóticas foram diagnosticadas, 7 das quais confirmadas por CRE ou cirurgia. Um 
paciente com CRM normal e enzimas hepáticas alteradas apresentou estenose à CRE. Todos os pacientes com CRM e enzimas hepáticas normais tiveram 1 ano de 
seguimento clínico-laboratorial normal e foram considerados casos verdadeiros-negativos. A CRM obteve sensibilidade de 87,5%, especificidade de 92,3 %, valor preditivo 
positivo de 87,5%, valor preditivo negativo de 92,3% e acurácia de 90,4% no diagnóstico de complicações biliares. 
Conclusões: A CRM é um exame recomendável para a detecção de complicações biliares pós THO e fornece informações úteis no planejamento de intervenções 
terapêuticas. 
 
 Participantes: Mauro Miguel de Lima Sousa Barbosa, Masaru Nakaba, Marcelo Moura Linhares 
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 Título: Marcadores histológicos em carcinomas de pulmão de pacientes com sobrevida acima de 5 anos 
 Autores:  Bessa, C.; Ferreira, R. 
 Bolsista: Caroline Nicacio Bessa   
 Orientador:  Rimarcs Gomes Ferreira - Unifesp -  Patologia / Patologia Cirúrgica 
 Resumo: 
Introdução: O câncer de pulmão continua sendo um dos maiores problemas de saúde pública com 17.000 novos casos diagnosticados nos estados Unidos a cada ano. 
A neoplasia pulmonar pode ser dividida em dois tipo morfológicos principais: carcinoma pulmonar não de pequenas células (CPNPC), em que se reúnem os subtipos 
carcinoma espinocelular, adenocarcinoma e carcinoma de grandes células; e carcinoma pulmonar de pequenas células (CPPC). O CPNPC representa 75 a 80% de 
todos os casos de neoplasia pulmonar e estão geralmente associados a um mau prognóstico , embora haja grande conhecimento a respeito dos fatores predisponentes 
e da história natural da doença. 
A sobrevida em 5 anos, mesmo com os esforços em pesquisas, o descobrimento de novas drogas e rastreamento para o câncer de pulmão, permanece em 14%. No 
Brasil, a mesma doença foi responsável por 13.579 óbitos no ano de 1998. 
A atividade proliferativa das neoplasias pulmonares está fortemente associada com o prognóstico e resposta terapêutica. O motivo da rápida e incontrolada taxa de 
crescimento do tumor, quando comparada ao tecido normal, pode ser causada por maior proliferação celular, medida através do índice mitótico. 
Os marcadores biológicos em CPNPC têm sido amplamente pesquisados e os resultados encorajadores têm mostrado que a produção de alguns oncogenes e outros 
marcadores moleculares podem prognosticar a agressividade da doença e as consequências para o paciente. Os marcadores histológicos são uma forma de avaliar o 
índice de proliferação celular do tumor, a agressividade tumoral e a resposta do hospedeiro, utilizando métodos de fácil acesso e reprodutíveis. 
O índice mitótico é uma forma de avaliar o índice de proliferação celular do tumor. Através deste índice, pode-se avaliar o controle loco-regional, sobrevivência total, 
sobrevivência sem doença e o controle da taxa a longo prazo. 
Objetivo: Estudar pacientes com carcinomas de pulmão com sobrevida superior a 5 anos para analisar a presença de marcadores histológicos, como necrose, índice 
mitótico e infiltrado inflamatório e compará-los com uma população controle com sobrevida menor de 5 anos estratificando sexo, idade, tipo histológico, estadiamento 
clínico, carga tabágica e tipo de tratamento dado ao paciente. 
Materiais e Métodos: Para a realização do projeto, serão realizadas revisões das biópsias e peças cirúrgicas de 120 casos de carcinoma pulmonar não de pequenas 
células submetidos a tratamento cirúrgico associado ou não a outras terapias. Os dados e o material serão emprestados dos arquivos do Departamento de Patologia da 
Unifesp-EPM.  
No preparo da lâmina, corte de 5(cinco) micrômetros serão feitos a partir do bloco de parafina, corados em HE(hematoxilina-eosina). Posterirormente, esses cortes serão 
analisados em microscópio óptico em objetivas de médio e grande aumentos, nos quais serão obtidos o índice mitótico através da porcentagem de células mitóticas em 
2000 núcleos contados. 
Em seguida, a porcentagem de células mitóticas encontrada em cada lâmina será classificada de acordo com a preposição de Yukio Shimosato, da seguinte maneira: 
IM1 Indica IM (índice mitótico) <0,35%; IM2, IM entre 0,35 % e 0,60%; e IM3, IM>0,60%. A necrose será avaliada segundo a porcentagem de comprometimento tecidual 
enquanto que o infiltrado inflamatório será analisado segundo o tipo de célula predominante e a sua intensidade. 
Serão selecionados 3 (três) controles com sobrevida menor que 5 anos para cada caso com sobrevida maior que 5 anos, por causa do pequeno número de casos 
esperados para o grupo com maior sobrevida. 
Resultados parciais: Foram obtidos 27 casos de neoplasia pulmonar com sobrevida maior que 5 anos, sendo que 6(cinco) pacientes foram excluídos por não pertencerem 
ao grupo de carcinoma pulmonar de não pequenas células. Esses tinham em média 60,23 +/- 6,6 anos, sendo 7 (33,3%) do sexo feminino e 14 (66,7%) do masculino. A 
carga tabágica desses pacientes estava em 40 +/- 21,3 anos/maço em média. 
Os tipos histológicos encontrados entre esses casos se restringiram a carcinoma espinocelular, com 10 (47,6%) casos, e adenocarcinoma, com 11 (52,4%) casos. Houve 
predomínio do estadio I, sendo 9 (42,8%) casos com estadio Ib e 4 (19,1%) do estadio Ia, seguido dos estadios: IIIa, com 5 (23,8%) casos; IV, com 2 (9,5%) casos; e Ib, 
com 1 (4,8%) caso. 
O tratamento desses pacientes foi em sua maioria cirúrgico, isoladamente (6 casos – 28,6%) ou em associação com terapias adjunvantes: quimioterapia (7 casos – 
33,3%), radioterapia (3 casos – 14,3%) ou imunoterapia (2 casos – 9,5%). Somente em 2 (9,5%) pacientes foi utilizada a radioterapia isoladamente e, em 1 (4,7%), 
associada a quimioterapia. 
Como a sobrevida maior que 5 anos no grupo CPNPC é rara, aproximadamente 15%, a busca por marcadores que possam predizer o prognóstico dos pacientes é muito 
importante, visto que orientaria a melhor terapêutica. 
 Participantes: Caroline Nicacio Bessa, Rimarcs Gomes Ferreira 
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 Título: Perfil Epidemiológico dos Pacientes Portadores de Melanoma Cutâneo Atendidos no Setor de 
Tumores Cutâneos da UNIFESP no Período de 1990 a 2000. 

 Autores:  Pinto, T.C.M.; Brunstein, F.; Carvalho, L.M.Y.; Ferreira, L.M.; Santos, I.D.A.O. 
 Bolsista: Tatiana Cristina Moraes Pinto   
 Orientador:  Ivan Dunshee de Abranches Oliveira Santos - Unifesp -  Cirurgia / Cirurgia Plástica 
 Resumo: 
Introdução: O melanoma cutâneo é um dos cânceres de pele mais estudados atualmente. Apresenta características clínicas e epidemiológicas bem diferentes dos tipos 
mais comuns: carcinoma basocelular e espinocelular. Sua incidência vem aumentando no Brasil e também na maioria dos países do mundo. A detecção e tratamento 
precoce melhoram a expectativa de vida dos pacientes acometidos. Em nosso país, possuímos poucos dados estatísticos e epidemiológicos referentes a esta neoplasia, 
e quando existem diferem entre si nas diferentes regiões do país.  
O objetivo deste estudo é apresentar o perfil epidemiológico dos pacientes com melanoma (comprovado histologicamente) atendidos e acompanhados no serviço do 
Setor de Tumores Cutâneos da Disciplina de Cirurgia Plástica (Departamento de Cirurgia) da Universidade Federal de São Paulo. Procuramos comparar nossos 
resultados com as literaturas nacional e internacional e, conhecendo a epidemiologia dos pacientes do serviço, melhor estruturar os protocolos de tratamento e as 
estratégias de prevenção.  
Material e métodos: Em um estudo retrospectivo foram analisados os registros hospitalares e ambulatoriais dos pacientes portadores de melanoma cutâneo atendidos 
no serviço no período de jan/1990 a dez/2000. Foi caracterizada a distribuição dos casos em um protocolo de acordo com o sexo, faixa etária, tipo histológico e 
estadiamento do paciente no momento do diagnóstico. Os dados coletados foram obtidos nos arquivos do serviço de Anatomia Patológica e nos prontuários do Serviço 
de Arquivo Médico e Estatístico (SAME) da Universidade Federal de São Paulo. Os dados obtidos serão submetidos à análise estatística e comparados a estudos 
epidemiólogicos nacionais e internacionais. 
Resultados: Em relação à idade, encontramos uma média de 52,8 anos ao diagnóstico. O sexo predominante foi o feminino (63%) e o tipo histológico mais prevalente 
foi o nodular (39,8%). Em relação ao estadiamento na época do diagnóstico predominou o estadio I (39,7% dos casos), sendo o estadio 1A o que apresentou maior 
número de casos. A topografia da lesão mais comumente encontrada foi nos MMII (47,4%). 
Discussão: Com o término da coleta de dados iniciamos a fase de comparação com a literatura nacional e internacional. Esta fase do estudo não está completa.  Em 
nossa análise inicial, os resultados em relação ao sexo, idade e topografia da lesão estão concordantes com a literatura, o que não aconteceu com os resultados do tipo 
histológico. Ainda não realizamos o estudo comparativo do estadio dos pacientes. Encontramos algumas dificuldades para dar continuidade ao projeto, principalmente a 
falta de informações nos prontuários, que foi parcialmente solucionada com as buscas de laudos anátomo-patológicos no serviço de Anatomia Patológica da UNIFESP. 
 Participantes: Tatiana Cristina Moraes Pinto, Flavia Brunstein, Lucia Miiko Yojo Carvalho, Lydia Masako Ferreira, Ivan Dunshee de Abranches Oliveira Santos 
 

 Título: Prevalência de infecção por Helicobacter pylori na úlcera péptica perfurada 
 Autores:  Nacif, G.C. 
 Bolsista: Gustavo Chaves Nacif   
 Orientador:  Gaspar de Jesus Lopes Filho - Unifesp -  Cirurgia / Gastroenterologia Cirúrgica 
 Resumo: 
Em 1983, Marshall e Warren descreveram pela primeira vez a associação entre infecção bacteriana do antro gástrico e gastrite cônica. A bactéria responsável por essa 
patologia foi então denominada Helicobacter pylori (Hp). 
Desde então, tal bactéria tem sido associada à doença péptica, exercendo papel fundamental na fisiopatologia da úlcera gastroduodenal, sendo que mais de 95% dos 
pacientes com úlcera duodenal e cerca de 70-80% daqueles com úlcera gástrica apresentam Hp positivo.  
Atualmente, admite-se que essa bactéria seja o principal fator etiológico no desenvolvimento da maior parte das úlceras pépticas e que sua erradicação muda a história 
natural da doença, promovendo até mesmo a cura. 
O presente trabalho visa estudar a prevalênciade de Helicobacter pylori (Hp) em úlcera péptica perfurada. 
Nesse estudo retrospectivo,foram analisados 71 pacientes, tratados no setor de Pronto-Socorro de Cirurgia Escola Paulista de Medicina-UNIFESP, no período de 1989 
a 1998, com úlcera péptica perfurada que possuíam peças cirúrgicas para análise histopatológica. As peças cirúrgicas obtidas nas cirurgias foram encaminhadas para 
análise histopatológica no Departamento de Patologia da Escola Paulista de Medicina-UNIFESP. Todas as lâminas das peças cirúrgicas foram coradas por hematoxilina-
eosina e detalhadamente revisadas, buscando demonstrar a presença ou não de Hp. Algumas peças apresentavam escassez de material para análise histológica ou  
autólise moderada na porção superficial da mucosa, o que também dificultou o estudo da presença ou não da bactéria. 
Os resultados quanto à presença ou não do Hp nas peças cirúrgicas ressecadas estão a seguir: 
--positividade  74,6% 
--quantificação  grau I    23,9% 
                 grau II   18,3% 
                 grau III  23,9% 
                 grau IV   8,45% 
De todas as peças analisadas encontramos 18 casos negativos,25,3% 
 Participantes: Gustavo Chaves Nacif 
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 Título: Terapia combinada Interferon e Ribavirina como tratamento na recorrência de Hepatite C em 
pacientes transplantados. 

 Autores:  Barbosa, M.M.L.S.; Linhares, M.M. 
 Bolsista: Mauro Miguel de Lima Sousa Barbosa   
 Orientador:  Marcelo Moura Linhares - Unifesp -  Medicina / Gastroenterologia Cirurgica 
 Resumo: 
Objetivo: O objetivo deste estudo é apresentar a nossa experiência inicial e avaliar a tolerância e a eficácia em curto prazo da terapia combinada Interferon e Ribavirina 
como tratamento para hepatite C recorrente após o transplante de fígado. 
Material e Métodos: Foram avaliados move dos 31 pacientes transplantados no HSP - UNIFESP entre 2000 e 2002, que apresentaram hepatopatia pelo vírus C, quer 
como fator isolado, quer associada ao álcool. Os receptores com recorrência do HCV (aumento de transaminases, HCV RNA positivo e biópsia hepática confirmando 
hepatite sem rejeição) receberam Interferon alfa 2a ou 2b (3.000.000 U.I. três vezes por semana) e Ribavirina (1g por dia por 12 meses ou mais). Foram avaliadas as 
dosagens de aminotransferases, HCV-RNA e a gravidade das alterações microscópicas. 
Resultados: Em um paciente, foi necessária a diminuição da dose do Interferon (duas vezes por semana) devido a leucopenia. Dois pacientes evoluíram com 
complicações graves fatais (hepatite colestática fibrosante e rejeição crônica). Todos os demais casos (sete, 77,7%) apresentaram melhora clínica com normalização 
dos níveis de aminotransferase. Em um paciente, houve remissão persistente da doença (HCV RNA negativo), e em outro caso o paciente encontra-se no terceiro ciclo 
de tratamento por recidiva viral e aumento dos níveis das aminotransferases após a parada do tratamento. 
Conclusões: Houve boa tolerabilidade clínica com aceitação ao tratamento combinado e redução dos níveis enzimáticos na maioria dos pacientes. 
 Participantes: Mauro Miguel de Lima Sousa Barbosa, Marcelo Moura Linhares 
 

 Título: Variações anatômicas venosas renocavais encontradas em 984 nefrectomias por via anterior em 
doadores vivos para transplante de interesse para cirurgiões gerais e endovasculares 

 Autores:  Berti, F.F.; Medina-Pestana, J.O.; Baptista-Silva, J.C.C. 
 Bolsista: Fernando Figueiredo Berti   
 Orientador:  José Carlos Costa Baptista-Silva - Unifesp -  Cirurgia / Cirurgia Vascular 
 Resumo: 
Junto á veia cava inferior e das veias renais há provavelmente mais variações anatômicas do que em qualquer lugar no corpo. Essas  variações venosas podem trazer 
complicações para pacientes durante dissecção retroperitonial ou procedimentos endovasculares. Nós realizamos 984 nefrectomias em doadores vivos para transplantes. 
A idade variou entre 21 a 86 anos (média = 41 anos). Desse total, 883 foram realizados por um acesso subcostal extraperitonial anterior e 101 por via lombotomia para 
remover o rim para transplante. Realizamos 866 nefrectomias no lado esquerdo e 118 no lado direito. Nós encontramos que a veia renal esquerda sempre recebe duas 
tributarias: uma veia supra-renal cranialmente e uma veia gonadal caudalmente, e adicionalmente uma ou mais veias renolombares que estavam presentes em 63% dos 
casos. A renal esquerda é mais longa que a veia renal direita, assim nossa preferência em remover o rim esquerdo. A veia renal esquerda circundante a aorta foi vista 
em apenas 2%, e a retroaórtica também em 2 %. No lado direito nós encontramos a veia gonadal drenando para a veia renal direita em apenas 5 casos. A veia renal 
direita era duplicada em 24% dos casos. Varizes da veia gonadal foram encontradas principalmente na esquerda, mais em mulheres multíparas. Encontramos a veia 
cava inferior duplicada em apenas dois casos que foram operados pelo lado esquerdo. Observamos em doadores renais vivos que a presença de mais de uma artéria 
renal no lado esquerdo na angiografia é mais comumente associada com mais de uma veia no lado direito. Além disso, quando a veia esquerda está curvando para baixo 
na angiografia, é sugestivo que seu curso seja retroaórtico. O cirurgião deve estar consciente dessas variações venosas para prevenir lesões venosas durante acesso 
retroperitonial ou endovascular. 
 Participantes: Fernando Figueiredo Berti, José Osmar Medina Pestana, José Carlos Costa Baptista-Silva 
 

 Título: Vias de acesso aos tumores do mesencéfalo e a correlação com as microestruturas dessa região 
 Autores:  De Muzio, S.D.C; Cavalheiro, S. 
 Bolsista: Samuel Damin Carr de Muzio   
 Orientador:  Sérgio Cavalheiro - Unifesp -  Neurologia e Neurocirurgia / Neurocirurgia 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A intrincada região do tronco cerebral representa, ainda hoje, um desafio para a neurocirurgia. As neoplasias que acometem essa região representam 
de 10 a 25% dos tumores intracranianos pediátricos. O objetivo deste trabalho é demonstrar os diversos detalhes e melhores alternativas para o tratamento cirúrgico 
dessas lesões. 
 
MÉTODO: Tendo como base imagens digitais de 12 secções transversais do mesencéfalo em diferentes níveis crânio-caudais estabelecemos um mapa das estruturas 
neurais e analisamos retrospectivamente 36 casos de pacientes com tumores localizados no mesencéfalo. Levando em conta a localização ântero-posterior (porção 
ventral, tegmento, tecto) dos tumores através de ressonância magnética, quadro clínico pré-operatório, quadro clínico pós-operatório, exames de imagem pós-operatórios, 
procuramos estabelecer relação da via cirúrgica com a topografia do tumor e das microestruturas que deveriam ser preservadas. 
 
RESULTADOS: Os tumores de todos os 36 casos foram completamente ressecados pelas diferentes vias utilizadas para cada localização. Os tumores localizados na 
porção ventral foram abordados por uma via sub-temporal. Os localizados no tegmento foram abordados por uma via supracerebelar infratentorial, porem quando existia 
um componente no quarto ventrículo utilizamos a via pela fossa rombóide. As lesões no tecto foram ressecadas na posição de ¾ prona.O tipo histológico encontrado em 
todas as lesões foi astrocitoma de baixo grau (Grau I e II). A distribuição das localizações foi a seguinte: 8 na região ventral, 14 no tegmento e 14 na lâmina quadrigêmina 
(tecto) do mesencéfalo. As estruturas que inspiram maior preocupação do ponto de vista da cirurgia são as fibras motoras do trato piramidal, os núcleos dos nervos 
cranianos III e IV, os núcleos geniculados e os colículos. 
 
CONCLUSÕES: Concluímos que é fundamental levar em consideração as estruturas neurais envolvidas pelos tumores localizados no mesencéfalo para escolha da 
melhor via de acesso.  
 Participantes: Samuel Damin Carr de Muzio, Sergio Cavalheiro 
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 Título: Alterações funcionais, morfológicas e imunológicas em rins após a ligadura da veia esquerda renal 
em ratos EPM1-WISTAR 

 Autores:  Roucourt, D.; Franco, M.F.; Baptista-Silva, J.C.C. 
 Bolsista: Danilo Roucourt   
 Orientador:  José Carlos Costa Baptista-Silva - Unifesp -  Cirurgia / Cirurgia Vascular 
 Resumo: 
A ligadura da veia renal esquerda (LVRE) em humanos é um procedimento controverso em vista de risco de lesões no parênquima renal. Nós decidimos pesquisar em 
ratos as alterações morfofuncionais e imunológicas nos rins com LVRE. Materiais e métodos: 20 ratos machos adultos, EPM1-Wistar, foram testados, divididos em dois 
grupos, um grupo era do LVRE e outro de controle, sendo 10 ratos em cada grupo. A veia renal esquerda foi ligada perto da veia cava inferior, preservando as veias 
testicular, supra-renal e a lombar como forma de drenagem da veia renal esquerda. Nós pesquisamos função renal pela proteinuria, o peso relativo dos rins, alterações 
microscópicas em ambos os rins pelo microscópio de luz, e alterações imunológicas procurando deposição imune em ambos os rins através do microscópio fluorescente. 
A eutanásia dos ratos foi feita no sexagésimo dia após a LVRE. Resultados: havia uma trombose da veia renal esquerda em um rato de cada grupo. A proteinuria mostrou 
pequenas alterações de acordo com valores de referências para ratos. Lesões histológicas graves, estatisticamente significantes, foram encontradas nos rins do grupo 
ligadura, sendo piores do lado esquerdo. Os animais do grupo ligadura tiveram aumento de peso no rim direito mostrando que isso era vicariante. Os rins esquerdos do 
grupo de ligadura perderam 46% de seu peso em relação ao grupo de controle. Nós não encontramos alterações imunológicas nos dois grupos. Nós concluímos baseados 
nesse resultado que o LVRE é um procedimento de alto risco para esses animais. As alterações nos rins do grupo ligadura são provavelmente devido a estase venosa. 
 Participantes: Danilo Roucourt, Marcelo F. Franco, José Carlos Costa Baptista-Silva 
 

 Título: Avaliação do posicionamento da ponta da agulha de Veress  durante o estabelecimento do 
pneumoperitônio pela técnica fechada, em porcos. 

 Autores:  Guindalini, R.S.C.; Paiva, V.; Kozu, S.; Cruz, M.; Azevedo, O.; Azevedo, J.L.M.C. 
 Bolsista: Rodrigo Santa Cruz Guindalini   
 Orientador:  João Luiz Moreira Coutinho de Azevedo - Unifesp -  Cirurgia / Técnica Operatória e Cirurgia Experimental 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO= Para a instalação do pneumoperitônio mediante insuflação controlada do gás carbônico para as intervenções videolaparoscópicas, a punção abdominal  
com agulha de Veress é o método de acesso à cavidade peritoneal mais freqüentemente utilizado.  O êxito dessa manobra depende da ponta do instrumento encontrar-
se adequadamente posicionada no interior do saco peritoneal. Entretanto, essa circunstância nem sempre é evidente no momento da insuflação. Vários métodos foram 
preconizados em livros didáticos para a certificação dessa situação, todos eles  oriundos de meras impressões pessoais de cirurgiões laparoscopistas. Estudos 
metodologicamente adequados serão muito úteis para a orientação no momento crucial da instalação do pneumoperitônio. Trata-se de se testar a validade das provas 
de certificação propostas e de se estabelecer paradigmas quanto à evolução dos níveis pressóricos registrados e dos volumes de gás insuflados durante o decorrer do 
estabelecimento do pneumoperitônio.  
OBJETIVO GERAL= Estabelecer parâmetros eficazes no sentido de avaliar o posicionamento da ponta da agulha de Veress  durante o estabelecimento do 
pneumoperitônio pela técnica fechada. 
OBJETIVO ESPECÍFICO = Avaliar a real eficácia das provas propostas para a certificação do posicionamento da ponta da agulha de Veress na cavidade peritoneal e 
estudar a relação entre esse posicionamento,  as pressões registradas e os volumes de gás  injetados durante a insuflação. 
MÉTODO= Foram estudados 13 porcos da raça Large White, com peso corpóreo em torno de 20 kg. Com os animais sob narcose, curarizados  e mantidos com respiração 
sob pressão positiva intermitente, tentava-se introduzir uma agulha de Veress na cavidade peritoneal através do hipocôndrio esquerdo. Uma vez assumido que o 
posicionamento da ponta da agulha estava correto, provas de posicionamento da agulha eram efetuadas: do escoamento, da infusão, da aspiração, da recuperação e 
da gota.  Seguia-se  insuflação de CO2, registrando-se as pressões verificadas e os volumes injetados a partir do momento zero e, em seguida, a cada dez segundos, 
até que se atingisse  15 mm de Hg de pressão. A posição intraperitoneal da ponta da agulha era confirmada mediante uma ótica de 30 graus introduzida através de 
trocarte na região umbilical. A agulha era então  retirada e reintroduzida através da parede abdominal, sendo posicionada no espaço pré-peritoneal do hipocôndrio direito. 
Desfazia-se o pneumoperitôneo e seguiam-se aferições dos mesmos parâmetros descritos. Era feita confirmação visual do posicionamento no espaço pré-peritoneal da 
ponta da agulha  mediante restabelecimento do pneumoperitônio através do trocarte umbilical deixado in situ e reintrodução da ótica.  
RESULTADOS- 
PROVAS DE POSICIONAMENTO: A prova do escoamento foi realizada apenas na cavidade peritoneal, apresentando-se positiva em todos os animais.  Na prova da 
aspiração, em 100% dos casos nada foi aspirado quando a agulha estava no pré-peritôneo, no entanto esse resultado se repetiu apenas em 83,3% dos casos com a 
agulha na cavidade peritoneal, pois houve aspiração de conteúdo gástrico, sangue e parênquima hepático em alguns experimentos. Na prova da infusão, não se 
encontrou resistência à introdução de 5 ml de soro na cavidade peritoneal, por outro lado em 45,5% dos casos houve resistência à infusão no pré-peritôneo. Em relação 
à prova da recuperação, nada foi recuperado em 63,5% e 54,5% dos casos quando a ponta da agulha estava localizada, respectivamente, na cavidade peritoneal e no 
pré-peritôneo. A prova da gota foi positiva, ou seja, as gotas passaram sem resistência pela agulha em 66,6% dos experimentos realizados na cavidade peritoneal e em 
45,5% daqueles realizados no pré-peritôneo.    
REGISTRO DAS PRESSÕES VERIFICADAS E DOS VOLUMES INJETADOS DURNANTE A INSUFLAÇÃO:  Enquanto a pressão inicial média na cavidade peritoneal 
foi 5,20 mmHg, no pré-peritôneo foi 15,60 mmHg. As pressões médias na cavidade peritoneal variaram de forma progressiva até atingir a pressão limite do experimento. 
Essa progressão durou em média 122,70 segundos. Por sua vez, todas as pressões médias do pré-peritôneo permaneceram entre 12 e 15,60 mmHg, tendo o experimento 
uma duração média de 28,20 segundos. A pressão média dos experimentos na cavidade peritoneal ultrapassou a menor pressão média do experimento no pré-peritôneo, 
12 mmHg, após 110 segundos. Em relação à variação dos volumes médios, ocorreu um aumento progressivo independente do local da ponta da agulha. No entanto, a 
velocidade da progressão foi maior quando a agulha estava localizada no saco peritoneal. O volume total médio na cavidade peritoneal e no pré-peritôneo são, 
respectivamente, 1,5 l e 0,1 l.     
CONCLUSÕES= Os resultados estão sendo submetidos a tratamento estatístico para dirimir diferenças significantes. 
 Participantes: Rodrigo Santa Cruz Guindalini, Vanessa Carla Paiva, Fábio Okutani Kozu, Milton Cruz Filho, Otávio Azevedo, João Luiz Moreira Coutinho de 
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 Título: Avaliação histológica (HE) pós fenômeno de isquemia-reperfusão intestinal em modelo experimental 
em ratos. 

 Autores:  Fontanezi, F.C.P.; Martins, J.L.; Patrício, F.R.S.; Fontanezi, F.C.P.; Martins, J.L.; Patrício, F.R.S.; Fontanezi, F.C.P.; Martins, J.L.; Patrício, 
F.R.S. 

 Bolsista: Fernanda Carvalho Pinto Fontanezi   
 Orientador:  José Luiz Martins - Unifesp -  Cirurgia / Cirurgia Pediátrica 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO:Isquemia seguida de reperfusão causa lesão tecidual importante;vários estudos mostram que a lesão é basicamente causada no momento da reperfusão. 
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. 
OBJETIVO:Correlacionar as alterações histológicas com as lesões de isquemia-reperfusão causadas por radicais livres em parede intestinal de alça jejunal isolada em 
ratos. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram submetidos à cirurgia trinta ratos adultos machos Wistar-EPM com idade ao redor de cem dias. Estes foram divididos em grupo controle 
(A) e grupo experimental(B). Todos os ratos, após jejum para sólidos por 24 horas, foram anestesiados com éter e thionembutal e submetidos a laparotomia exploradora. 
No grupo controle a partir de dez cm distais à junção duodeno-jejunal foram isolados seis cm de alça intestinal, onde foi realizada estomia de boca proximal e fechamento 
da boca distal com ponto em X de polipropileno 5.0, sendo retirados previamente dois anéis de 0,5 cm das regiões proximal e distal intestinal para avaliação histológica. 
O trânsito intestinal foi reconstruído através de êntero-êntero anastomose em plano único utilizando-se fio polipropileno 5.0. O mesmo procedimento foi realizado no 
grupo experimental acrescido do clampeamento do pedículo vascular por 30 minutos para causar o fenômeno de isquemia-reperfusão. No período pós operatório os dois 
grupos permaneceram em jejum para sólidos por mais 24 horas sendo então reintroduzida dieta com ração adequada. Os ratos foram mantidos em gaiolas individuais 
após a cirurgia. No sétimo dia pós operatório os ratos foram novamente submetidos à laparotomia exploradora para avaliação do comprimento e diâmetro da alça isolada 
e retirada de dois anéis de 0,5 cm cada das regiões proximal e distal, para avaliação histológica. Os anéis retirados na primeira e segunda cirurgias foram encaminhados 
para o Departamento de Anatomia Patológica da Universidade Federal de São Paulo- Escola Paulista de Medicina para avaliação histológica com coloração HE e imuno-
histoquímica pelo método PS 100. 
RESULTADOS: O trabalho ainda está em andamento. 
DISCUSSÃO:Em fase de elaboração. 
CONCLUSÃO: Em fase de elaboração. 
 Participantes: Fernanda Carvalho Pinto Fontanezi, José Luiz Martins, Francy Reis da Silva Patricio, Fernanda Carvalho Pinto Fontanezi, José Luiz Martins, 

Francy Reis da Silva Patricio, Fernanda Carvalho Pinto Fontanezi, José Luiz Martins, Francy Reis da Silva Patricio 
 

 Título: Avaliação Morfológica da Isquemia Testicular em Ratos Pós-Púberes 
 Autores:  Oliveira, G.C.; Cury, E.K.; Schoedl, M.F. 
 Bolsista: Gustavo Castro de Oliveira   
 Orientador:  Edson Khodor Cury - Unifesp -  Cirurgia / Cirurgia Pediátrica 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A isquemia testicular é provocada pela torção do cordão espermático que interrompe o suprimento de sangue para o testículo e para as estruturas 
circundantes do escroto. O objetivo do estudo é avaliar histologicamente a resistência dos diferentes tipos de células em resposta a isquemia testicular em ratos pós-
púberes. 
MATERIAL E MÉTODO: No estudo são utilizados ratos Wistar pós-puberes do sexo masculino. Na fase inicial foi utilizado um grupo de ratos que servirá de controle 
(grupo A). A isquemia testicular foi provocada através do clampeamento do cordão testicular em períodos crescentes de tempo. Esse período foi dividido em intervalos 
de 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120 minutos. O objetivo dessa fase é estimar o tempo necessário para que ocorra a necrose testicular. 
Os ratos (grupo A) tiveram os testículos removidos para a realização da citometria por microscopia ótica, enfatizando a contagem das células de Leydig, células de Sertoli 
e espermatogônias. Até o momento não foi concluída a avaliação anátomo patológica do material coletado. 
Na fase seguinte será utilizado um novo grupo de ratos (grupo B). Desta vez o grupo será dividido em intervalos mais curtos para realização da isquemia testicular. Essa 
divisão será baseada no tempo necessário para a necrose tubular de acordo com os resultados obtidos com o grupo controle (grupo A). 
A partir dos dados obtidos serão montadas curvas com o número de cada célula estudada (Leydig, Sertoli e espermatogônia) em relação ao tempo para avaliação da 
isquemia. 
A perspectiva do estudo será uma avaliação da viabilidade das diferentes células testiculares à isquemia em ratos pós-púberes. 
CONCLUSÃO: Dados ainda não obtidos. 
 Participantes: Gustavo Castro de Oliveira, Edson Khodor Cury, Murillo Ferri Schoedl 
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 Título: Avaliação Morfológica da Isquemia Testicular em Ratos Pós-Púberes Submetidos a Hipotermia 
 Autores:  Schoedl, M.F.; Cury, E.K.; Oliveira, G.C. 
 Bolsista: Murillo Ferri Schoedl   
 Orientador:  Edson Khodor Cury - Unifesp -  Cirurgia / Cirurgia Pediátrica 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A isquemia testicular é provocada pela torção do cordão espermático que interrompe o suprimento de sangue para o testículo e para as estruturas 
circundantes do escroto. O objetivo do estudo é avaliar histologicamente a resistência dos diferentes tipos de células em resposta a isquemia testicular em ratos pós-
púberes submetidos a hipotermia. 
MATERIAL E MÉTODO: No estudo são utilizados ratos Wistar pós-puberes do sexo masculino. Na fase inicial foi utilizado um grupo de ratos que servirá de controle 
(grupo A). A isquemia testicular foi provocada através do clampeamento do cordão testicular em períodos crescentes de tempo. Esse período foi dividido em intervalos 
de 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120 minutos. O objetivo dessa fase é estimar o tempo necessário para que ocorra a necrose testicular. 
Os ratos (grupo A) tiveram os testículos removidos para a realização da citometria por microscopia ótica, enfatizando a contagem das células de Leydig, células de Sertoli 
e espermatogônias. Até o momento não foi concluída a avaliação anátomo patológica do material coletado. 
Na fase seguinte será utilizado um novo grupo de ratos (grupo B). Desta vez o grupo será dividido em intervalos mais curtos para realização da isquemia testicular. Essa 
divisão será baseada no tempo necessário para a necrose tubular de acordo com os resultados obtidos com o grupo controle (grupo A). Nessa fase serão utilizados ratos 
(grupo B) pós-púberes e com o testículo hipotérmico através da aplicação de gelo.   
A partir dos dados obtidos serão montadas curvas com o número de cada célula estudada (Leydig, Sertoli e espermatogônia) em relação ao tempo para avaliação da 
isquemia. O resultado obtido será posteriormente comparado com os resultados obtidos em outro trabalho semelhante na qual a isquemia testicular não foi acompanhada 
da introdução de gelo no local. 
A perspectiva do estudo será uma avaliação da viabilidade das diferentes células testiculares à isquemia em ratos pós-púberes submetidos a hipotermia. 
CONCLUSÃO: Dados ainda não obtidos. 
 Participantes: Murillo Ferri Schoedl, Edson Khodor Cury, Gustavo Castro de Oliveira 
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 Título: Desenvolvimento de técnica de retirada de bloco pulmonar em porcos após medida da pressão da 
artéria pulmonar com hiperinsuflação dos pulmões e ventilação em laboratório com análise de gases. 

 Autores:  Carvalho Jr., A.P.; Perfeito, J.A.J; Ansai, R.; Munechika, M.; Koh, I.H.J.; Poli, L.F.; Souza, R.A.; Mangabeira, A.; Tamura, N.; Forte, V. 
 Bolsista: Adilson Pimentel de Carvalho Junior   
 Orientador:  João Aléssio Juliano Perfeito - Unifesp -  Cirurgia / Cirurgia Torácica 
 Resumo: 
Introdução:  O transplante pulmonar é aceito como opção terapêutica em um selecionado grupo de pacientes com doenças pulmonares em estado terminal, sem outras 
opções terapêuticas. 
A morbidade e a mortalidade, tanto precoce como tardia, pós-transplante pulmonar é ainda grande. Uma das principais causas de mortalidade imediata, decorre de uma 
lesão tecidual causada por fenômenos  de isquemia e reperfusão. Por essa razão a qualidade da preservação do bloco pulmonar, assim como a adequada técnica de 
retirada, tem um papel determinante na função inicial do órgão implantado. 
 
Objetivos: O objetivo deste estudo é a padronização no nosso meio da técnica de retirada do bloco pulmonar em porcos, com medida das pressões da artéria pulmonar 
antes e após manobras de hiperinsuflação pulmonar, além do desenvolvimento de modelo experimental para avaliação da vitalidade do tecido pulmonar isquêmico em 
laboratório. 
 
Método: Realizamos a retirada do bloco pulmonar em dez porcos machos, com média de peso de 25 kg, através de esternotomia mediana, dissecção dos vasos da base, 
heparinização com 4 mg/kg, canulação da artéria pulmonar para perfusão com solução fisiológica 0,9 % gelada, seguida de retirada parcial do coração e por fim retirados 
os pulmões em bloco insuflados, unidos pela traquéia, átrio esquerdo e tronco da artéria pulmonar. A técnica foi realizada por cirurgiões em treinamento. 
Submetemos oito desses animais à hiperinsuflação pulmonar antes da retirada. Foi medida a pressão seriada da artéria pulmonar, em 5 momentos distintos: ventilação 
normal, hiperinsuflação, 1 minuto após hiperinsuflação, 3 minutos após hiperinsuflação e 5 minutos após hiperinsuflação.  
Em cinco animais o bloco conservado em solução fisiológica gelada foi transportado em geladeira ao laboratório da anestesiologia onde foi colocado em ventilação 
artificial pela traquéia, perfundindo o tronco pulmonar com soro fisiológico e colhidas e analisadas amostras dos gases do líquido perfundido no tronco pulmonar e no 
coletado no átrio esquerdo. Sendo também medida a produção do CO2 através de capnógrafo de linha no gás expirado. Procuramos evidenciar alterações na PO2 e 
PCO2 do líquido perfundido, utilizando-os como marcadores iniciais do consumo metabólico do bloco pulmonar. 
 
Resultados: : A retirada do bloco pulmonar através da técnica acima descrita foi realizada em todos os porcos, mesmo por cirurgiões em treinamento sem intercorrências, 
mostrando-se factível; sendo considerado um bom método para treinamento. 
Foram analisadas as médias das medidas seriadas da pressão da artéria pulmonar em 5 momentos distintos: ventilação normal, hiperinsuflação, 1 minuto após 
hiperinsuflação, 3 minutos após hiperinsuflação e 5 minutos após hiperinsuflação. 
  
Médias da Pressão da Artéria Pulmonar: 
- Ventilação normal = 23,7 cm água 
- Hiperinsuflação = 47,0 cm água 
- 1 minuto após hiperinsuflação = 35,7 cm água 
- 3 minutos após hiperinsuflação = 30,8 cm água 
- 5 minutos após hiperinsuflação = 26,6 cm água 
 
Houve um aumento significante da pressão arterial pulmonar média com a hiperinsuflação (p<0,001), os valores apesar de decrescerem não retornaram ao valor normal 
após 1 minuto com significância (p<0,001). A média dos achados com 3 e 5 minutos decresceu, mas continuou elevada em relação à ventilação normal, este último 
achado não foi estatisticamente significante. 
A solução fisiológica perfundida foi submetida à análise da pO2 e da pCO2 em cinco animais, sendo esses valores utilizados como marcadores iniciais do consumo 
metabólico do bloco pulmonar. Os resultados ainda não são conclusivos, porém encontraram-se medidas com variação indetectável por esse método, assim como 
ausência de variação da concentração de dióxido de carbono expirado. 
 
Conclusões: Foi factível, em nosso meio, a técnica de retirada do bloco pulmonar em porcos, mesmo por cirurgiões em treinamento, para o desenvolvimento de futuros 
protocolos de estudo da isquemia e reperfusão. 
Com a hiperinsuflação há aumento significante da pressão da artéria pulmonar, demorando mais de 1 minutos para a recuperação. Não houve retorno aos valores 
normais após 3 minutos, julgamos que com o aumento da amostra poderemos mostrar significância para este último achado. Sugerindo que a perfusão não deva ser 
realizada logo após a hiperinsuflação pulmonar. 
Conclui-se que a gasimetria e o analisador dos gases anestésicos não foram capazes de expressar a taxa metabólica do enxerto. Há necessidade de continuação desta 
linha de pesquisa com perfusão em laboratório para a demonstração futura de novos métodos de avaliação para a escolha e desenvolvimento de melhores soluções de 
preservação.  
 Participantes: Adilson Pimentel de Carvalho Junior, João Aléssio Juliano Perfeito, Ricardo Ansai, Masashi Munechika, Ivan Hong Jun Koh, Luis Francisco Poli 

de Figueiredo, Rodrigo Almeida de Souza, André Mangabeira Guimarães, Nikkei Tamura, Vicente Forte 
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 Título: Desenvolvimento do modelo de transplante singenêico do intestino fetal no mesentério de 
camundongos 

 Autores:  Torrico-Takara, T.R.; Montero, E.F.S.; Gomes, P.O.; Manna, M.C.B; Almeida, C.E.S.; Han, Y.A. 
 Bolsista: Tupac Ramón Torrico Takara   
 Orientador:  Paulo de Oliveira Gomes - Unifesp -  Cirurgia / Técnica Operatória e Cirurgia Experimental 
 Resumo: 
Introdução: O tecido fetal possui baixo poder imunogênico e tem potencial de crescimento e maturação em adultos, podendo ser uma boa opção para a doação de 
órgãos. Entretanto, Lopes et. al observaram que a rejeição ao intestino fetal ocorre em taxas semelhantes às do adulto, o que possibilita o uso do modelo de transplante 
intestinal fetal no estudo do controle da rejeição. No laboratório, vem sendo desenvolvido o modelo de transplante intestinal fetal em camundongos com implantação pré 
peritoneal, no qual o enxerto se desenvolve bem, entretanto, apresenta dilatações císticas com distensão do lúmen e diminuição da espessura da parede intestinal. 
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento do enxerto intestinal singenêico implantado no mesentério de camundongos. Métodos: Foram utilizados 
11 camundongos machos adultos e 1 fêmea prenhe, da linhagem C57BL/6. A fêmea prenhe foi submetida a uma laparotomia mediana no 18º dia de gestação, para a 
remoção cirúrgica dos fetos, dos quais o intestino delgado foi utilizado como enxerto para o transplante. Em seguida, foram operados os camundogos adultos e através 
de uma laparotomia mediana longitudinal tiveram os enxertos de intestino delgado fetal de 1 cm de comprimento fixados no mesentério, entre a 6ª e a 7ª arcada arterial 
mesentérica a partir do ligamento de Treitz, com uso de fio mononylon 8-0. Após o implante, a parede foi fechada em plano único, com fio de nylon 7-0 e os animais 
foram mantidos no biotério setorial da disciplina, com água e ração à vontade até a data da eutanásia. A eutanásia foi realizada no 5º (G5Tx n=6) e no 7º dia de pós-
operatório (G7Tx n=5) e, após avaliação macroscópica (presença de dilatações císticas, presença de estreitamentos e secreção intestinal), os enxertos intestinais foram 
colocados em formol 10%, para serem incluídos em parafina e corados pela H-E, para análise histológica. Resultados: Avaliação macroscópica: G5Tx- os enxertos 
apresentavam bom desenvolvimento, dilatação cística de todo o enxerto e continham secreção intestinal no lúmen em 4/6 enxeros, além de não apresentar 
estreitamentos. Encontravam-se aderidos ao mesentério e à alça intestinal adjacente. Nos outros 2 animais, o enxerto não foi encontrado no local implantado e o abdome 
apresentava reação inflamatória. G7Tx: aparentemente, os enxertos apresentavam-se em processo de reabsorção e organização em 4 dos 5 animais. Em apenas um 
dos animais, o enxerto apresentava bom desenvolvimento e com características semelhantes às do G5Tx. Avaliação microscópica: em andamento Conclusão: O período 
adequado para maturação do enxerto foi de cinco dias, de acordo com a avaliação macroscópica, entretanto, o estudo à microscopia de luz deverá complementar esta 
análise para o estabelecimento deste período. 
 Participantes: Tupac Ramón Torrico Takara, Edna Frasson de Souza Montero, Paulo de Oliveira Gomes, Mônica Cecília Bochetti Manna, Carlos Eduardo 

Saldanha de Almeida, Yuri Anna Han 
 

 Título: Efeito de antioxidante do ácido ascórbico e do alopurinol na disfunção autonômica de jejuno de ratos 
submetidos a preservação hipotérmica para transplantes 

 Autores:  Fraga, M.M; Taha, M.O.; Fagundes, D.J.; Jurkiewicz, A.; Caricati-Neto, A. 
 Bolsista: Melissa Mariti Fraga   
 Orientador:  Murched Omar Taha - Unifesp -  Cirurgia / Técnica Operatória e Cirurgia Experimental 
 Resumo: 
Objetivos: Estudos experimentais sugerem que preservação hipotérmica utilizada em transplantes de órgãos induz a disfunção de nervos autonômicos entéricos (Taha 
et al., Transpl. Proc. 34, 2002) e antioxidantes atenuam a lesão por isquemia (Eckhard et al., Intern. J. Vit. Nut. Res. 67, 1997). Neste trabalho, investigamos se a 
preservação com ácido ascórbico ou alopurinol poderiam atenuar a disfunção autonômica em jejunos de ratos submetidos à preservação hipotérmica.   
Métodos:  Segmentos de jejuno (2cm) isolados de ratos Wistar (12-16 semanas de idade) foram preservados a 4 OC em solução de Ringer-Lactato sem (AA-) ou com 
(AA+), ácido ascórbico (100 mg/mL), e sem (ALO-) ou com (ALO+), alopurinol (100 mg/mL). Após preservação por 12 (P12), 18 (P18) and 24 (P24) horas, segmentos 
de jejuno foram montados em paralelo em banho de órgão isolados contendo 10 mL de solução de Tyrode (37 OC) para o estudo de contrações neurogênicas induzidas 
por estimulação elétrica (ES; 10-30 Hz, 1ms, 60V) ou da ativação por nicotina (Nicotine, NIC) e colinoceptores muscarinicos (Carbacol, CCh). Nessa contrações, os 
efeitos de antagonistas nicotínicos  (Hexametonium, HEX) e muscarínicos (Atropina, ATR) foram estudados.  
Resultados: Contrações por EE, NIC and CCh foram maiores na presença do AA do que em sua ausência em P12, P18 and P24. Em P18 (n=14), contrações por EE 
30Hz foram 107% maiores em AA+ (0.93±0.14g) do que em AA- (0.45±0.12g), por NIC 10–3 M foram  170% maiores em AA+ (0.73±0.08g) do que em AA- (0.27±0.10g) 
e, por CCh 10–3 M foram 880% maiores em AA+ (1.47±0.36g) do que em AA- (0.15±0.09g). Pré-incubação por  30min com HEX ou ATR 10–6M antagonizaram as 
contrações por EE, NIC e CCh, com efeitos similares em AA+ e AA-, assim como em preparações P12, P18 e P24. Em P12, P18 e P24, contrações induzidas por EE, 
NIC e CCh também foram maiores em ALO+ do que em ALO-. Em P18 (n=10), contrações por EE 30Hz foram 210% maiores em ALO+ (0.31±0.06g) do que em ALO- 
(0.10±0.02g). Contrações  por NIC 10–3 M foram 367% maiores em ALO+ (0.42±0.11g) do que em ALO- (0.09±0.05g) e  contrações por  CCh 10–3 M foram  141% 
maiores em ALO+ (1.47±0.25g) do que em ALO- (0.61±0.27g). Pré-incubação por  30min com  HEX ou  ATR 10–6M antagonizaram  as contrações por EE, NIC e  CCh, 
com efeitos similares em  ALO+ e  ALO-, assim como em  P12, P18 e  P24.  
Conclusão:  Esses resultados sugerem que o ácido ascórbico e o alopurinol atenuam a disfunção autonômica em jejuno de ratos submetidos à preservação hipotérmica.  
 Participantes: Melissa Mariti Fraga, Murched Omar Taha, Djalma José Fagundes, Aron Jurkiewicz, Afonso Caricati Neto 
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 Título: Estudo do Desenvolvimento dos Enxertos Singênicos de Intestino Fetal de Camundongos. Avaliação 
morfológica do Enxerto 

 Autores:  Resende, V.C.L.; Montero, E.F.S.; Simões, M.J. 
 Bolsista: Vanessa Contato Lopes Resende   
 Orientador:  Edna Frassom de Souza Montero - Unifesp -  Cirurgia / Técnica Operatória e Cirurgia Experimental 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A utilização de tecido fetal como fonte doadora em transplantes baseia-se nas premissas de que o tecido fetal tem menor poder imunogênico e a 
cicatrização ocorre com a regeneração dos tecidos originais sem a formação de fibrose. Isso nos motivou a pesquisar o comportamento desses tecidos quando usados 
como fonte doadora para transplante. No projeto anterior, PIBIC 2001 -“Caracterização morfológica e evolutiva da rejeição alogênica no transplante intestinal fetal em 
camundongos”, foi feita a avaliação dos enxertos alogênicos fetais, o que permitiu observar a progressão e a classificação, do processo da rejeição aguda de acordo 
com Auber et al. 
Entretanto, na presença de rejeição aguda não foi possível estabelecer e classificar o desenvolvimento do enxerto. O experimento atual visou dar continuidade no estudo 
do comportamento dos enxertos fetais, avaliando o desenvolvimento do enxerto na ausência de rejeição, utilizando o mesmo modelo com enxertos singênicos. 
OBJETIVO: O objetivo deste trabalho, portando, foi avaliar o desenvolvimento morfológico dos enxertos na ausência de rejeição, permitindo uma comparação dos 
resultados com os dados anteriores.  
MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizando o mesmo modelo experimental usado por Auber et al - 1998, fetos de duas camundongas C57BL no 18o dia de prenhez para ser 
a fonte dos enxertos intestinais. Foram anestesiadas com Cetamina (70mg.kg-1) e Xilazina (10mg.kg-1) e foi removido o feto doador do enxerto. O intestino a ser 
implantado era preparado com a remoção de todo o mesentério e seccionado em segmentos de 1cm de comprimento.  Os enxertos eram imediatamente transplantados 
no espaço entre o músculo reto do abdome e o peritônio do camundongo C57BL, adulto e macho.  
Os receptores foram distribuídos em 3 grupos, de acordo com o dia do sacrifício, 2º, 5º e 7º PO, quando, sob anestesia, os enxertos eram removidos.  
Estes enxertos foram fixados em formol tamponado 10%, inclusos em parafina, cortados e corados com hematoxilina e eosina para avaliação histológica, de acordo com 
a classificação de Auber et al. 
RESULTADOS: A avaliação histológica desses enxertos nos mostra enxertos em vários estágios de desenvolvimento no mesmo dia de pós-operatório, onde encontramos 
enxertos com criptas abundantes, grande produção de muco, muitas vilosidades e a camada muscular bem desenvolvida (os 4 critérios observados para avaliação do 
índice de desenvolvimento do enxerto); enquanto outros, do mesmo dia têm um baixo índice de desenvolvimento, com atrofia de vilosidades, criptas e camada muscular 
e ausência de secreção mucosa.  
CONCLUSÃO: Os dados mostram que os enxertos singênicos implantados de forma avascular em camundongos possibilita a avaliação do desenvolvimento, sendo um 
bom modelo experimental para estudo do comportamento desses enxertos. Analisando os resultados deste experimento com os dados do ano anterior notamos que 
enxertos alogênicos antes de sofrer rejeição têm um desenvolvimento que pode ser comparado com o ocorrido nos enxertos singênicos. Observamos que até o 5º PO 
os enxertos alogênicos e singênicos têm comportamento semelhante, apesar de já observarmos células inflamatórias invadindo o primeiro, mas sem deterioração do 
mesmo. A partir do 5º PO, estabelece-se nos alogênicos o processo de rejeição com destruição do enxerto, enquanto que nos enxertos singênicos observamos o tecido 
ainda íntegro e sem indícios de deterioração. 
 Participantes: Vanessa Contato Lopes Resende, Edna Frasson de Souza Montero, Manuel de Jesus Simões 
 

 Título: ESTUDO EXPERIMENTAL DA PROTEÍNA MORFOGENÉTICA ÓSSEA EM COELHOS 
 Autores:  Yomura, M.V.H.; Jesus-Garcia Fo, R.; Seixas, M.T.; Korukian, M.; Garcia, C.F.; Quaresma, L.M.A.; Godoy, F.C. 
 Bolsista: Marjorie Vivian Hiraki Yomura   
 Orientador:  Reynaldo Jesus Garcia Filho - Unifesp -  Ortopedia e Traumatologia / Ortopedia e Traumatologia 
 Resumo: 
Os substitutos ósseos tem se tornado cada vez mais necessários no dia a dia do Ortopedista. As falhas ósseas podem ser preenchidas por osso autólogo , osso homólogo 
ou por substitutos artificiais do osso. O osso autólogo é sem dúvida o melhor tipo de substituto, mas sua utilização nem sempre é possível devido às limitações pr´prias 
do fornecimento dessa modalidade de osso. A utilização do osso homólogo é sem dúvida mais fácil no que se refere a sua disponibilidade, no entanto apresenta algujmas 
vezes, dificuldade para consolidação. Em vista disso, a possibilidade de se utilizar fatores estimulantes do crescimento ósseo, tem trazido um otimismo na utilização 
dessas substâncias. 
Este trabalho tem por objetivo estudar os fatores de crescimento ósseo, entre eles A BMP ( Bone Morphogenetic Protein ou Proteína Morfogenética do Osso), para 
funcionar como elemento indutivo da consolidação óssea. 
Sob anestesia geral, em coelhos da raça New Zeland, pesando entre 2,5 e 3 Kg, é realizada uma falha óssea de aproximadamente 4cm na ulna do animal, que é 
preenchida por um segmento ósseo, armazenado num banco de ossos, de 2,5 cm e pelo BMP misturado ao osso orgânico microgranular envolvido por uma membrana 
de colágeno. No lado contralateral, é realizado o mesmo procedimento, porém a falha é preenchida somente por um segmento ósseo, do banco de ossos, e por osso 
orgânico microgranular envolvido por uma membrana de colágeno. 
A comprovação de que a BMP possa funcionar como um elemento de estímulo ósseo pode ser aplicada na prática clínica, com a utilização desta mesma técnica na 
substituição de defeitos criados por grandes perdas ósseas decorrentes de acidentes, fratura exposta, malformações congênitas e principalmente nas cirurgias dos 
tumores ósseos. 
 Participantes: Marjorie Vivian Hiraki Yomura, Reynaldo Jesus Garcia Filho, Maria Teresa de Seixas Alves, Marcos Korukian, Caroline F. Garcia, Lourdes M. A. 

Quaresma, Fabiola C. Godoy 
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 Título: Gel canalicular oclusivo temporário 
 Autores:  Guimaraes, P.A.M.P.; Machado, L.S.G 
 Bolsista: Paulo Afonso Monteiro Pacheco Guimarães   
 Orientador:  Paulo Schor - Unifesp -  Oftalmologia / Oftalmologia 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: Em alguns tipos de cirurgia de miopia são realizados procedimentos de delaminação e aplicação de laser. Tais procedimentos geralmente apresentam, 
pela secção da inervação corneana superficial, alguns efeitos colaterais: hipoestesia e redução do lacrimejamento reflexo, com sintomas de olho seco, sensação de 
corpo estranho, hiperemia, ardor acompanhado de lacrimejamento, além de sinais de ceratite ponteada até eventual sofrimento tecidual. Estes efeitos são de média 
duração e de intensidade variável, aparecendo durante o primeiro mês pós-operatório e podendo permanecer até o terceiro mês pós-operatório. Atualmente existem as 
seguintes alternativas de tratamento:  aumento do líquido exógeno (colírios) que, pela presença de conservantes, pode causar problemas do uso freqüente - redução da 
drenagem com plugs importados de silicone ou de colágeno que são de alto custo, permanentes e podem tocar na área operada. Já foram testadas alternativas como 
plugs feitos de catgut 2.0 com resultados satisfatórios à curto prazo. A meia vida desses compostos biodegradáveis depende do fluxo de lágrima que passa por eles, e 
da anatomia local onde são implantados. Não dispomos de um modelo experimental de teste para novos materiais eventualmente mais vantajosos e modernos que os 
anteriormente utilizados. 
OBJETIVOS: Esse estudo pretende desenvolver um gel canalicular oclusivo temporário e injetável, que não toca na área operada, de meia-vida programada, de baixo 
custo, de fabricação local, que possa ter adição de conservante e/ou outras substâncias ativas. Para tanto, deve ser inicialmente moldado um modelo das vias lacrimais, 
com semelhança anatômica e funcional, para permitir o teste e avaliação desses e demais produtos. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A fim de montar um modelo experimental de vias lacrimais foi feito um levantamento de dados  como  dimensões do canal lacrimal em suas 
diferentes porções e quantificação de drenagem diária do filme lacrimal. Para a elaboração foram utilizados: cânulas de polietileno e de vidro de diâmetros variados, 
colas , suporte para frasco de soro, frascos de soro fisiológico 0,9% de 125, 250 e 500mL, equipos de soro, seringas e agulhas diversas. A primeira porção tem 5mm de 
comprimento e 0,38mm de diâmetro interno, onde se encaixa uma agulha 30G. À esta, conecta-se um equipo ligado a um frasco de soro fisiológico de 500mL, 
mimetizando a produção da lágrima. A segunda porção, após a curvatura de 94º, segue com o mesmo diâmetro por 7mm, quando se liga a um canalículo de 0,86mm de 
diâmetro interno (terceira porção) que corre por 12mmm até desaguar na quarta porção, na qual a via lacrimal superior se encontra à inferior (formando um ângulo de 
32º entre eles)  e formam a partir daí uma via única. Esta, produzida a partir de uma peça plástica pré-existente, se estende perpendicularmente ao eixo canalicular. Na 
parte inferior da quarta porção temos a origem da quinta porção, em tubo de vidro de 1,15mm de diâmetro e 18mm de comprimento. Pela extremidade distal deste que 
se dá o escoamento das gotículas, captadas por um frasco. O volume total é de 0,25mL. A partir deste modelo, iniciou-se o estudo de oclusão canalicular temporário 
com um gel. O material escolhido para a oclusão foi Metilcelulose 2%, utilizado em procedimentos oftalmológicos, e que possui propriedades conhecidas e pretendidas 
pelo estudo. 
RESULTADOS: A taxa de drenagem diária obtida de 16mL a cada 24 horas se deu à 217mm de coluna de água. Após a infusão de 0,05mL de Metilcelulose 2%, foi 
desenhada uma curva de drenagem/dia. A obstrução se mostrou efetiva: o volume de drenagem foi reduzido a 56% (9mL/dia). Tal redução se manteve durante os dez 
primeiros dias pós-obstrução. Após o décimo dia observou-se variação de fluxo pelo sistema, oscilando entre 2,2 e 6,4 mL/dia. O acompanhamento foi realizado durante 
trinta dias. 
CONCLUSÕES: O modelo dá a oportunidade da realização de diversos testes e estudos de comportamento da drenagem da via lacrimal. A partir deste, podemos 
identificar o tempo de diluição de diferentes componentes viscosos com propriedades que respeitem nossas necessidades, e assim  traçar curvas para cada componente 
testado, futuramente  utilizados na prática clínica. Inicialmente, era esperada a redução do fluxo diário após a obstrução,  e, a retomada gradativa do fluxo de drenagem 
diário normal. A obstrução com 0,05mL de Metilcelulose a 2% mostrou-se eficaz durante os dez primeiros dias. No entanto, durante os vinte dias seguintes, duas hipóteses 
podem justificar o comportamento registrado: o gel se deslocou distalmente dificultando o fluxo; ou, a drenagem culminou com diminuição da coluna de água e 
consequente redução do fluxo. Para excluir tais fatores de confusão, devemos nos futuros experimentos, adicionar um corante ao gel e que manter a altura da coluna de 
água (elevação do frasco ou reposição de volume). Não é possível afirmar, por meio do modelo, se a redução a 56% da drenagem lacrimal diária é suficientemente capaz 
de diminuir os sintomas , ou ainda, se essa redução pode trazer algum incômodo ao paciente. Para tal investigação recomenda-se novos estudos. 
 Participantes: Paulo Afonso Monteiro Pacheco Guimarães, Luiz Samuel Gomes Machado 
 

 Título: Membranas de Quitosana em Processos de Regeneração Cutânea 
 Autores:  Nogueira, A.C.; Ferreira, L.M.; Enokihara, M.M.S.S.; Ihara, S.S.M.; Abreu, M.M.F.; Alcadipani, M.; Silva, D.B.; Horibe, E.K. 
 Bolsista: Alexandre Carvalho Nogueira   
 Orientador:  Lydia Masako Ferreira -  -  Cirurgia / Cirurgia Plástica 
 Resumo: 
A quitosana é um polissacarídeo de glucosamina e N-acetilglucosamina, substâncias encontradas principalmente em animais invertebrados (crustáceos e insetos) e 
também nas paredes celulares de microorganismos. O objetivo deste trabalho é analisar a utilização de membranas de quitosana no processo de regeneração cutânea 
em ratos. Para tanto foram utilizados 40 ratos Wistar- EPM, randomizados em 8 grupos, nos quais se faziam feridas operatórias circulares no dorso. Metade dos animais 
receberam tratamento com membranas de quitosana no local da lesão. A fim de se avaliar o efeito do tratamento proposto sobre a regeneração cutânea, foram obtidas 
fotos dos ratos em seus respectivos dias de sacrifício (4º, 7º, 21º e 30º dia), bem como foram feitas biópsias de pele nos animais sacrificados. As fotos foram analisadas 
com programa de computador próprio para se calcular a área de tecido regenerado em cada animal e as biópsias feitas foram analisadas microscopicamente em sua 
morfologia, composição de fibras de colágeno e fibras elásticas. Os dados aguardam avaliação estatística a fim de se determinar a relevância dos resultados do estudo. 
 Participantes: Alexandre Carvalho Nogueira, Lydia Masako Ferreira, Milvia Maria Simões e Silva Enokihara, Sílvia Saiuli Miki Ihara, Marcos Marcatto Felipe de 

Abreu, Marcus Alcadipani, Davidson Bezerra da Silva, Elaine Kawano Horibe 
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 Título: Padronização de um modelo experimental de Isquemia Crônica Crítica de Membros para Terapia 
Gênica 

 Autores:  Oliveira, L.M.Q.R.; Duran, C.C.G.; Han, S.W.; Baptista-Silva, J.C.C. 
 Bolsista: Leonardo Manoel Quicoli Rosa de Oliveira   
 Orientador:  José Carlos Costa Baptista-Silva -  -  Cirurgia / Cirurgia Vascular 
 Resumo: 
Recentes estudos sugerem o possível efeito terapêutico da transfecção de genes de fatores angiogênicos na isquemia crônica crítica de membros onde não há 
possibilidade de revascularização. Porém, há muita discussão na literatura a respeito do modelo ideal de isquemia para terapia gênica. Portanto, o objetivo deste trabalho 
é estabelecer um modelo experimental de isquemia crítica em ratos para a investigação desta nova modalidade de tratamento para isquemia crítica. Para isso, utilizaremos 
ratos Wistar, EPM-1, machos que serão anestesiados com 400mg/Kg de hidrato de cloral intraperitoneal. Uma vez anestesiado o animal, será realizada uma incisão 
longitudinal sobre a trajetória da artéria femoral, desde o ligamento inguinal até acima da linha interarticular do joelho, expondo assim artéria femoral esquerda. A artéria 
femoral esquerda será dissecada em toda a sua extensão, bem como os seus ramos (epigástrica inferior, femoral profunda, circunflexa lateral e epigátrica superficial). 
Então, as artérias poplítea e safena serão dissecadas distalmente e assim como todas as artérias citadas acima, serão ligadas. Finalmente, a artéria femoral esquerda 
será completamente retirada e será realizado o fechamento da incisão cirúrgica por planos. O controle da formação da angiogênese será feito pela arteriografia e pela 
contagem de vasos por microscopia. 
 Participantes: Leonardo Manoel Quicoli Rosa de Oliveira, Cinthya Cosme Gutierrez Duran, Sang Won Han, José Carlos Costa Baptista-Silva 
 

 Título: Perfusão Esplâncnica Durante Hemorragia não Controlada e reposição volêmica na Ruptura de Veia 
Cava Inferior em Suínos 

 Autores:  Cabrini, M.R.; Venerando, P.S.; Figueiredo, L.F.P.; Martins, J.L. 
 Bolsista: Marcelo Rodrigues Cabrini   
 Orientador:  Luiz Francisco Poli de Figueiredo - Unifesp -  Cirurgia / Técnica Operatória e Cirurgia Experimental 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: O trauma é um dos maiores problemas de saúde pública mundial. A lesão de grandes vasos abdominais está associada a elevadas taxas de morbi-
mortalidade. Coimbra et al (1994) e Asensio et al (2000) demonstraram através de estudos clínicos uma mortalidade de 33,3% em lesões da veia cava inferior. A reposição 
volêmica ao paciente traumatizado tem sido feita basicamente pela infusão de grandes quantidades de soluções salinas isotônicas. Vários estudos experimentais e um 
estudo clínico levantaram questões sobre a recomendação do A.T.L.S com relação à reposição volêmica nos casos em que o foco hemorrágico ainda não esteja 
definitivamente controlado, pelo risco de restaurando a pressão arterial e diluindo as proteínas da coagulação, promover perda sanguínea adicional e piora hemodinâmica. 
OBJETIVO: Criar um modelo experimental de choque hipovolêmico por trauma de veia cava inferior com hemorragia não controlada e comparar os efeitos hemodinâmicos 
da reposição volêmica com grandes volumes de soluções salinas isotônicas, pequenos volumes de soluções hipertônicas de NaCl a 7,5% e a não reposição volêmica. 
MÉTODOS: o estudo está sendo realizado com 30 porcos machos da raça Landrace (peso 20-25kg), anestesiados com isoflurane. Pela veia jugular externa é introduzido 
catéter de Swan Ganz para medida do débito cardíaco, das pressões arterial pulmonar e de oclusão da artéria pulmonar, e sangue venoso misto para gasometria arterial. 
Pela artéria carótida direita é introduzido catéter para medida contínua da pressão arterial média e coleta de sangue arterial para gasometria. Por via orogástrica é 
introduzido tonômetro a gás para medida do PCO2 da mucosa gástrica e cálculo do gradiente gastroarterial de CO2. Por laparotomia e colocado fluxômetro ultra-sônico 
ao redor da veia porta e por um ramo da veia esplênica introduzido catéter na veia porta para gasometria. A veia cava inferior, a 3 cm abaixo da veia renal esquerda e 
transfixada com fio de poliéster trançado siliconizado 4-0 para produzir uma lesão de 0.4cm quando da tração das extremidades do fio. Fechamento hermético da parede 
abdominal. Após as medidas basais os fios são tracionados e os animais distribuídos ao acaso em três grupos experimentais: CT (n=10): controles, sem reposição 
volêmica; RL (n=10): 33ml/kg de solução de Ringer lactato, infundidos durante 15 minutos; SH (n=10): 4ml/kg solução de NaCl a 7,5% em 6% Dextrana-70, injetados em 
4 minutos. CT e submetido a 40 minutos de hemorragia sem tratamento; RL e SH, a 20 minutos de hemorragia seguidos de 20 minutos de tratamento. Segue-se 
observação e coleta de dados por 40 minutos. Depois realiza-se abertura da cavidade, rápido clampeamento da veia cava, retirada de todos os coágulos, pesagem das 
compressas para quantificar a perda sanguínea intra-abdominal, sacrifício do animal e medida da lesão com paquímetro. 
RESULTADOS: Para a implementação e padronização do modelo foram realizados experimentos em 11 porcos. Os resultados hemodinâmicos principais da fase piloto 
estão apresentados abaixo:  
 - 0 min: PAM= 69±13 mmHg; DC= 3,0±0,8 l/min 
 - 5 min: PAM= 50±15 mmHg; DC= 2,2±1,1 l/min 
- 10 min: PAM= 44±17 mmHg; DC= 2,2±1,1 l/min 
- 15 min: PAM= 49±14 mmHg; DC= 2,1±1,0 l/min 
- 20 min: PAM= 50±14 mmHg; DC= 2,1±0,9 l/min 
- 25 min: PAM= 53±12 mmHg; DC= 2,4±1,4 l/min 
- 30 min: PAM= 52±12 mmHg; DC= 2,4±1,5 l/min 
- 35 min: PAM= 54±10 mmHg; DC= 2,4±1,8 l/min 
- 40 min: PAM= 55±13 mmHg; DC= 2,5±1,5 l/min 
Todos os animais apresentavam hemoperitônio e a lesão parcialmente tamponada pelas alças intestinais. O tamanho da lesão da cava foi de 3,5±0,5 mm. 
CONCLUSÃO: O modelo desenvolvido promoveu um quadro de choque hemorrágico moderado. Os efeitos sistêmicos e esplâncnicos da reposição volêmica serão agora 
avaliados nos animais completamente monitorizados para a fase definitiva do projeto.  
 Participantes: Marcelo Rodrigues Cabrini, Paulo Sérgio Venerando, Luiz Francisco Poli de Figueiredo, Jussara Lazarini Martins 
  



XI Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2003 
Cirurgia Experimental 
 

63 

 Título: QUÃO CONTINENTE SÃO OS ESTOMAS COLÔNICOS CATETERIZÁVEIS 
 Autores:  Vanderlinde, F.G.; Macedo Jr, M.; Vilela, M.; Furtado, G.; Hachul, M.; Garrone, G.; Liguori, R.; Koh, I.H.J.; Srougi, M. 
 Bolsista: Fabiano Garcia Vanderlinde   
 Orientador:  Antonio Macedo Júnior - Unifesp -  Cirurgia / Urologia 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A avaliação da continência de reservatórios colônicos como reservatórios urinários é baseado apenas na clínica. ´Nós desenvolvemos um modelo 
experimental para acessar a pressão máxima de ruptura, além de outros fatores que influenciam no mecanismo continente. 
MATERIAL E MÉTODOS: Nós isolamos 25cm de cólon de porcos e construímos cinco reservatórios cateterizáveis e cinco canais colônicos eferentes. Uma caixa cheia 
de água foi usada para submergir os espécimes cirúrgicos que foram conectados a um cateter ligado a um insuflador de CO2 e um cateter ligado a um aparelho de 
urodinâmico para obter a pressão luminal. O ponto de ruptura foi visual ao se visualizar bolhas na água. Inicialmente a pressão de ruptura do cólon sem nenhum 
mecanismo eferente foi medido em dois espécimes e o ponto de ruptura com mecanismo eferente sem válvula e com mecanismo valvulado (um, dois ou três pontos 
cirúrgicos) foi medido e outros espécimes. 
RESULTADOS: A pressão de ruptura do cólon foi de 110 cmH2O pela borda mesentérica perto dos vasos. A pressão de perda com mecanismo eferente mas sem válvula 
foi de 7cmH2O para o reservatório e de 3 cmH2O para o cólon. A máxima pressão de perda com mecanismo eferente valvulado foi de 74cmH2O para o reservatório e 
de 80cmH2O para o cólon, mas o ponto de ruptura ocorreu não no estoma mas na linha de sutura. Os resultados foram os mesmos para um, dois ou três pontos de 
sutura. 
CONCLUSÕES: Este modelo experimental sugere que o mecanismo valvulado dos reservatórios urinários e estomas colônicos é eficiente. O mesmo experimento 
conduzido após a cicatrização das linhas de sutura pode aumentar a pressão de ruptura ainda mais. 
 Participantes: Fabiano Garcia Vanderlinde, Antônio Macedo Júnior, Marcelo Vilela, Geovane Furtado, Maurício Hachul, Gilmar Garrone, Riberto Liguori, Ivan 

Hong Jun Koh, Miguel Srougi 
 

 Título: Retalho TRAM monopediculado autonomizado submetido à nicotina, em ratos 
 Autores:  Kobayashi, L.A.; Regatieri, C.V.S.; Ferreira, L.M.; Gomes, H.F.C. 
 Bolsista: Ludmila Aimi Kobayashi   
 Orientador:  Lydia Masako Ferreira - Unifesp -  Cirurgia / Cirurgia Plástica 
 Resumo: 
Introdução: O câncer de mama é a neoplasia mais freqüente entre as mulheres e, apesar dos grandes avanços no seu tratamento, a mastectomia é freqüentemente a 
melhor opção terapêutica. O retalho musculocutâneo transverso do músculo reto do abdome (“TRAM Flap”) é uma das melhores alternativas para a reconstrução da 
mama e consiste-se em um segmento horizontal de pele, tela subcutânea e músculo reto do abdome, permanecendo nutrido pelos vasos epigástricos profundos. Uma 
das suas complicações mais temidas é a necrose parcial do retalho, sendo o tabagismo um fator de risco importante. As técnicas de autonomização determinam uma 
isquemia tecidual programada e intencional, determinando um estímulo ao aumento da sua vascularização. 
 
Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a autonomização do retalho TRAM monopediculado em ratos submetidos à nicotina. 
 
Material e Método: Vinte ratos machos linhagem Wistar EPM foram randomicamente distribuídos em dois grupos. O Grupo Nicotina (GN) recebeu nicotina (1,2 mg/kg/dia) 
e o Grupo Controle (GC) apenas solução salina, injetada via subcutânea durante 7 dias consecutivos no período pré–operatório. Foram submetidos ao procedimento de 
autonomização, seccionando-se as artérias epigástricas profundas caudais. Após receberem nicotina (GN) e solução salina (GC) por mais 7 dias, foram submetidos ao 
segundo tempo cirúrgico, sendo realizado o retalho musculocutâneo transverso do músculo reto do abdome monopediculado cranialmente à direita. A administração de 
nicotina (GN) e solução fisiológica (GC) foi feita nos dias subseqüentes até o quinto dia pós-operatório, quando se verificou a porcentagem da área de necrose por meio 
do método “gabarito de papel” (SASAKI e PANG, 1980). 
 
Resultados: Os resultados foram expressos em porcentagem (%) de necrose. O Grupo Controle apresentou média ± desvio padrão de necrose de 5,09 ± 5,65; enquanto 
que o Grupo Nicotina apresentou média ± desvio padrão 18,46 ± 15,20. Aplicando-se o teste t de Student para amostras independentes (com a correção para variâncias 
desiguais), obteve-se nível descritivo de 0,002; mostrando haver porcentagem de necrose significativamente maior entre os ratos do Grupo Nicotina. 
 
Conclusão: A autonomização do retalho TRAM monopediculado não reverteu os efeitos deletérios da nicotina. 
 Participantes: Ludmila Aimi Kobayashi, Caio Vinicius Saito Regatieri, Lydia Masako Ferreira, Heitor Francisco de Carvalho Gomes 
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 Título: Técnica para determinação de uma curva de atividade para mieloperoxidase 
 Autores:  Nani, F.S.; Duran, C.C.G.; Souza-Moraes, M.R.; David-Filho, R.; Ulian, M.; Gabriel-Júnior, A.; Baptista-Silva, J.C.C. 
 Bolsista: Fernando Souza Nani   
 Orientador:  José Carlos Costa Baptista-Silva - Unifesp -  Cirurgia / Cirurgia Vascular 
 Resumo: 
Desde a publicação de Bradley em 1982, que descreveu o uso de uma enzima específica encontrada no interior dos neutrófilos, a mieloperoxidase (MPO) como método 
seguro para comprovar a presença dos mesmos, outros autores-MULLANE, KRAEMER, SMITH (1985) usaram a medida de atividade da mesma como marcador da 
presença de neutrófilos em tecido cardíaco. Descreveram um método comparativo que através de uma curva, conseguiram transformar dosagem de MPO em 
celularidade. Nosso objetivo foi oferecer uma técnica razoavelmente simples e de baixo custo afim de medir a atividade de MPO nos diversos tecidos. Colhemos o sangue 
de 14 ratos Wistar EPM-1 em tubos de ensaio com heparina. Os granulócitos foram separados em um becker plástico de 50ml contendo uma camada de filtro de 
sedimentação celular constituído por 08 volumes de metilcelulose 2% (Sigma) e 05 volumes de sódio hypaque 34% (Sanofi Winthrop). O sangue total foi adicionado, 
cuidadosamente, de modo a não misturá-lo com o filtro. Após 20 minutos em temperatura ambiente, transferimos 50% da camada de plasma, rico em leucócitos e 
plaquetas, para um tubo de ensaio plástico, centrifugado a 1000 rotações por minuto (rpm), em temperatura ambiente, por 10 minutos; o sobrenadante, rico em plaquetas, 
foi desprezado e o botão celular (que por ser rico em leucócitos tem maior densidade e deposita-se no fundo do tubo) foi ressuspenso cuidadosamente em PBS pH 7,2 
e centrifugado a 1000 rpm por 10 minutos por 02 vezes. O sobrenadante foi desprezado, o botão celular foi misturado com 02ml de solução hemolisante (NH4CL: 8,29G/L  
+ KHCO3: 1,0G/L – Merck S. A.), previamente resfriada e colocado a 4º C durante 05 minutos. Novamente o tubo foi centrifugado a 1000 rpm por 10 minutos em 
temperatura ambiente; desprezou-se o sobrenadante, correspondente as hemácias lisadas, e ressuspendemos o depositado em 01ml de PBS resultando em uma solução 
rica em leucócitos. Esta solução foi analisada numa câmara de Newbauer para contagem dos leucócitos. Encontramos uma concentração de 7,5 X 106 células/ml. Para 
a confecção da curva diluímos a solução seqüencialmente em um tampão (tampão fosfato 0,05 mol pH6,0) composta de 8,9g de NaH2PO4.H2O + 6,9g de 7 X Na2HPO4.2 
X H2O (Merck) foi então utilizado 50ml de cada diluição nas quais foi adicionado 450ml de TMB (3,4,5 – trimethoxybenzoic Acid 8 – diethylamino – octyl ester) - “liquid 
substrate for Elisa” - (Dako). A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 650nm e resultou em uma curva de referência. Com isso, quantificamos a atividade da 
mieloperoxidase correspondente a determinada quantidade de neutrófilos. 
 Tabela  – valor das diluições com as médias de MPO na faixa que utilizamos no estudo. 
diluição 1:5 1:10 1:50 1:102 1:500 1:103 1:5000 1:104 
mieloperoxidase 0,420 0,214 0,061 0,045 0,033 0,029 0,027 0,025 
 Assim, a técnica empregada foi de facíl realização e reprodutibilidade. Os custos são viáveis até para pequenos laboratórios. 
 Participantes: Fernando Souza Nani, Cinthya Cosme Gutierrez Duran, Marcelo Rodrigo de Souza-Moraes, Roberto David-Filho, Marcela Ulian, Alexandre 

Gabriel-Junior, José Carlos Costa Baptista-Silva 
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 Título: A importância do QVV (Qualidade de Vida e Voz) e sua relação com o grau de alteração vocal em 
pacientes que utilizam ou não a voz profissionalmente. 

 Autores:  Figueiredo, L.C.; Mello, K.F.; Padovani, M.; Azevedo, R.R. 
 Bolsista: Luciane Carrillo de Figueiredo   
 Orientador:  Renata Rangel Azevedo - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A avaliação de voz compreende uma série de procedimentos com o objetivo de conhecer o comportamento vocal de um indivíduo, identificando os 
prováveis fatores causais,desencadeantes e mantenedores da disfonia, descrevendo as características de perfil vocal do indivíduo, os hábitos adequados e inadequados 
à saúde vocal, os ajustes do trato vocal empregados na produção da voz e a relação entre corpo-voz-personalidade (Behlau, 2001). Para uma avaliação fonoaudiológica 
vocal clínica completa são considerados itens essenciais como: anamnese, análise perceptivo-auditva, análise acústica da onda sonora e análise da psicodinâmica vocal. 
Apesar dessas análises serem de grande importância, nenhuma delas indica a real dimensão do comprometimento do indivíduo no que diz respeito à qualidade de vida. 
Embora esta seja de difícil definição, os pacientes com problemas de voz freqüentemente referem limitações, dificuldades ou até mesmo impedimentos, tanto de natureza 
física quanto emocional, social ou profissional devido à disfonia. O QVV é um teste simples e rápido que caracteriza por escores, a qualidade de vida e voz de pacientes 
disfônicos, sendo composto de 10 itens de dois domínios: sócioemocional e físico. Ele pode ser utilizado para medir a sensibilidade do impacto vocal em pacientes com 
diversas ocupações e em diferentes graus de disfonia.  
    Assim sendo, tivemos por objetivo neste trabalho correlacionar os dados obtidos do QVV com o grau de alteração vocal (1, 2, 3 ou 4) e a profissão do paciente em 
indivíduos que utilizam ou não a voz profissionalmente. O trabalho envolve uma amostra de 60 prontuários de pacientes atendidos no Ambulatório de Voz do Hospital 
São Paulo com diagnósticos médico e fonoaudiológico definidos, com idade variando de 17 a 80 anos, de ambos os sexos. Na rotina do Ambulatório, todos os pacientes 
respondem ao QVV na avaliação, realizam a fonoterapia e novamente respondem ao QVV na alta. Foram utilizadas as respostas do QVV aplicados na avaliação e 
comparadas com o grau de alteração vocal e uso ou não da voz na profissão, sendo posteriormente realizada análise estatística. 
RESULTADOS E CONCLUSÃO: Foram analisados até o momento os prontuários de 35 pacientes. Utilizamos o Programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 
versão 10.0 e adotamos o nível de significância de 5% (0,050) para análise estatística. Ao compararmos o QVV dos grupos de uso profissional da voz e não uso, a 
relação foi não-significante (p=0,240), ou seja, o QVV mostrou-se sensível para ambos os grupos da análise do impacto vocal, sem distingui-los. O mesmo ocorreu 
quando comparamos o QVV com o grau de alteração vocal e a relação entre eles não foi estatisticamente significante (p=0,507), ou seja, os indivíduos com graus 1 e 2 
de disfonia mostram-se tão sensíveis quanto ao impacto vocal quanto aos indivíduos com alteração vocal de graus 3 e 4, mostrando a sensibilidade do QVV na 
identificação do impacto vocal tanto em disfonias de grau leve quanto em disfonias de grau extremo. 
 Participantes: Luciane Carrillo de Figueiredo, Karina Ferreira Mello, Marina Padovani, Renata Rangel Azevedo 
 

 Título: A inspeção acústica da fala disfluente. 
 Autores:  Nishihira, S.N.; Andrade, M.V.S.; Moraes, M.C.; Osborn, E.; Schiefer, A.M. 
 Bolsista: Sarah Nayumi Nishihira   
 Orientador:  Ellen Osborn - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Os falantes de uma língua possuem um elaborado sistema de controle temporal, que governa tanto a duração específica de cada elemento da fala, como o encadeamento 
entre eles. Esse controle depende da maturação neurológica, das características anátomo-fisiológicas dos articuladores da fala e do código língüístico. Os fatores 
temporais devem ser respeitados para que a própria unidade da fala, a sílaba, seja passível de análise (Behlau e Russo, 1993). Além disso, as medidas acústicas de 
duração (tempo de um segmento acústico) são suscetíveis a diversos fatores, como por exemplo: a duração intrínseca (duração específica de cada segmento de fala), 
a posição do acento que o segmento ocupa e fronteira sintática que o segmento ocupa. Os objetivos do presente estudo são: estudar através de medidas acústicas a 
fala disfluente de um sujeito do sexo feminino, com 19 anos na data da gravação e compará-la com a de um sujeito fluente, com 21 anos na data da gravação. As 
medidas acústicas de duração foram realizadas para as situações de fala espontânea e repetição. As situações de fala foram gravadas em ambiente acusticamente 
tratado, com um aparelho de mini-disc, sendo posteriormente regravadas em CD-ROM no Estúdio de Rádio e TV da PUC-SP. A fala espontânea correspondia à 
recontagem de uma história chamada o “Urubu e as Pombas”, contada uma vez pela avaliadora/pesquisadora aos sujeitos e recontada na seqüência por estes, três 
vezes. A fala, a partir de repetição,  foi obtida com base em um corpus formado por palavras e logatomas, dissílabos paroxítonos, com estrutura silábica C1V1.C2V2, 
nos quais C1 e C2 correspondiam à consoante alvo, V1 a cada uma das 7 vogais orais do Português Brasileiro, e V2 sempre a /a/. As palavras e logatomas foram 
inseridas na frase-veículo “A ____ tá qui.”, enunciadas pela avaliadora/pesquisadora e repetidas pelo sujeito, três vezes, sendo a ordem das mesmas aleatorizadas antes 
de cada repetição. O fonema escolhido para análise foi um oclusivo, pois os oclusivos possuem um tempo de duração menor que os fricativos, e o /k,g/ são os fonemas 
mais fortes entre eles, situando-se em uma freqüência intermedária. A análise da duração da oclusiva surda/K/, foi feita em duas partes: do final da vogal precedente até 
o estouro da oclusiva (TEMPO DE OCLUSÃO), do estouro da oclusiva até o início da vogal seguinte (VOT ou VOICE ONSET TIME). Com isso, obteve-se também a 
duração total do /k/. Na fala espontânea, a oclusiva surda /k/ foi medida dentro das palavras “casa” e “que”; Na fala a partir de repetição, a oclusiva surda /k/ foi medida 
antes das vogais orais /a, e, i/. As medidas acústicas de duração foram realizadas com base em critérios formulados a partir da forma da onda e do espectrograma do 
sinal de fala digitalizado, sendo o aspecto visual o principal critério para o corte entre os segmentos acústicos, e o auditivo usado apenas para confirmação. Para este 
estudo, utilizamos o programa de análise acústica PRAAT, versão 4.01, o qual pode ser livremente obtido no endereço www.praat.org. Para a fala do sujeito disfluente, 
encontramos uma média de duração da oclusiva /K/ surda de 676ms e uma média de VOT de 65ms. Para a fala do sujeito fluente encontramos uma média de duração 
da oclusiva /K/ surda de 140ms e uma média de VOT de 44ms. Resultados preliminares indicam diferenças aparentemente significantes entre as medidas de duração 
do sujeito disfluente e fluente. 
 Participantes: Sarah Nayumi Nishihira, Marcela Vasconcellos Santos Andrade, Miriam Carvalho de Moraes, Ellen Osborn, Ana Maria Schiefer 
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 Título: A Leitura Funcional da Fala em Deficientes Auditivos 
 Autores:  Bonino, D.V.; Gurgel, S.; Andrade, M.V.S.; Chiari, B.M. 
 Bolsista: Deborah Valli Bonino   
 Orientador:  Brasília Maria Chiari - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
A Leitura Funcional da Fala pode ser definida como uma habilidade que possibilita ao indivíduo compreender a linguagem pela observação atenta ao falante, considerando 
ou não o uso funcional da sua audição residual (Hardy, 1970).  
 Na comunicação verbal, a Leitura da Fala proporciona informação suplementar importante para o sinal auditivo. Para muitos indivíduos deficientes auditivos profundos, 
a leitura da fala é o modo mais importante de comunicação. Nesses indivíduos, a audição residual é tão pobre que mesmo que a fala seja maximamente amplificada e 
filtrada, não há inteligibilidade da fala sem leitura labial. Para muitos deficientes auditivos profundos, a fala amplificada pode prover apenas uma informação adicional 
para a leitura da fala (Bosman & Smoorenburg, 1997). 
 O objetivo do presente estudo é verificar o desempenho comunicativo de indivíduos deficientes auditivos antes e após treinamento da habilidade de leitura funcional da 
fala. 
 O Programa de Treinamento da Leitura Funcional da Fala teve início com a seleção de indivíduos deficientes auditivos atendidos no Ambulatório de Distúrbios da 
Comunicação Humana do Hospital São Paulo no ano de 2003. 
  Para estabelecer o nível da habilidade de Leitura Funcional da Fala de cada indivíduo, aplicamos o Teste de Leitura da Fala proposto por Tedesco (1993). O teste é 
composto por instruções de aplicação, protocolo de identificação e teste de leitura da fala dividido em 3 partes - perguntas, frases e palavras - com crescente grau de 
dificuldade em função da familiaridade e extensão das estruturas gramaticais utilizadas em cada uma delas. 
 Em seguida, foram realizadas 10 sessões de treinamento da Leitura da Fala, seguindo uma ordem crescente de dificuldade conforme o desempenho e evolução do 
paciente. A primeira etapa incluiu situações controladas de conversação, nas quais foram utilizadas frases referentes aos dados pessoais e informações com alto grau 
de redundância. Nesta etapa, foi utilizado o registro gráfico como facilitador. Na segunda etapa foram realizadas situações fechadas de conversação segundo critérios 
morfossintáticos e semânticos pré-estabelecidos. Nesta etapa foram utilizadas figuras e o registro gráfico de palavras na execução das atividades. Por fim, na terceira 
etapa, foram realizadas situações abertas de conversação, visando o estabelecimento do processo discursivo. 
  As metas do treinamento foram definidas de acordo com os interesses e experiências oferecidos pelos pacientes durante as sessões. Cumpridas as sessões de 
treinamento, os pacientes foram reavaliados. 
  Os dados foram analisados quantitativamente, com a reaplicação do Teste de Leitura da Fala, e qualitativamente, através dos depoimentos dos pacientes e familiares. 
  A amostra inicial do estudo é composta por 3 (três) indivíduos deficientes auditivos. Destes 2 (dois) são do sexo masculino, com idade de 49 e 55 anos e com perda 
auditiva pós-lingual; e 1 (um) é do sexo feminino, com 28 anos e perda auditiva adquirida no início das aquisições lingüísticas. 
  Resultados e Conclusão: Analisando o desempenho dos indivíduos antes e após o Treinamento de Leitura da Fala, pôde-se observar uma maior quantidade de respostas 
corretas na reavaliação de todos. Nesta situação, não houve necessidade de realizar muitas repetições dos estímulos apresentados, como ocorrido no momento da 
avaliação. Tanto os pacientes como os familiares relataram uma maior autonomia, independência e segurança que resultaram na reinserção no meio social. 
 Participantes: Deborah Valli Bonino, Sabrina Gurgel, Marcela Vasconcellos Santos Andrade, Brasília Maria Chiari 
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 Título: A Linguagem oral e a dimensão cognitiva em escolares de nove anos de idade 
 Autores:  Ribeiro, A.F.; Andrade, A.N; Andrade, A.P; Patatas, O.H.G; Caporali, P.F; Dias, T.L.L.; Guedes, Z.C.F. 
 Bolsista: Ariella Fornachari Ribeiro   
 Orientador:  Zelita Caldeira Ferreira Guedes - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Introdução: Desde os primeiros tempos, o processo educacional tem sido estabelecido no contato professor-aluno no sentido de permitir que o conhecimento seja 
transmitido de geração a geração. Para Vygotsky (1997) o desenvolvimento da criança se dá entre o funcionamento mental e cognitivo e as interações sociais no meio 
educacional escolar. 
A intervenção do adulto no processo de aprendizagem da criança promove uma reação de compreensão ativa e de resposta na mesma, que depende em parte, do nível 
de conhecimento sobre a capacidade cognitiva que os educadores têm de seus educandos e da forma como eles a estimulam. 
Para muitos autores o aprendizado escolar tem um papel importante no desenvolvimento de conceitos, da consciência e dos demais processos mentais. A Linguagem 
costuma mediar essa situação e daí a necessidade de se reconhecer o quanto a criança compreende a metodologia utilizada e qual o recurso que mais favorece essa 
mediação. 
Para Bruner (1998) a inteligência está diretamente ligada à competência. Esta direciona a mudança do meio, objetivando a definição de novos projetos. A escola é o 
espaço onde se desenvolve parte da educação, local em que os preceitos sociais e culturais são transmitidos, mas que também pode comportar mudanças e adaptações. 
A necessidade do domínio de um língua deve-se entre outros fatores à perpetuação da comunicação e da possibilidade de que o savoir-faire motor, perceptivo, conceptual, 
social e lingüístico se estabeleça. 
Portanto, torna-se evidente que se procure indícios de como as crianças progridem no processo da aquisição da linguagem , reconhecendo as formas gráficas mais 
favoráveis (escritas ou pictográficas) para o sucesso desta empreitada. 
A utilização da forma escrita e de desenhos é respaldada pelos trabalhos de Préneron (2001) que os utiliza para avaliar crianças com dificuldades escolares e de 
linguagem. 
Letras e desenhos têm naturezas diferentes e podem ser interpretados com mais ou menos facilidade, contribuindo ou não para o processo de aprendizagem. 
 
Objetivo: Esse trabalho teve como objetivo  reconhecer se as crianças de escolas com características distintas apresentam predomínio da compreensão por um ou outro 
instrumento, evidenciando qual o melhor método de utilização em atividades escolares. 
 
Material e Método: A amostra contou com dezesseis crianças de ambos os sexos, na faixa etária de nove anos a nove anos e onze meses matriculadas na terceira série 
do ensino fundamental de quatro diferentes instituições de ensino. 
As crianças foram selecionadas aleatoriamente pelo orientador/educador  responsável de cada instituição e não deveriam apresentar dificuldades de aprendizado. Essas 
foram convidadas a lerem um texto escrito e, em um segundo momento, a interpretar uma história muda em quadrinhos e posteriormente narrá-los. Além disso, foi 
aplicado um questionário a cada coordenador pedagógico a fim de se obter informações sobre os métodos de ensino de cada instituição para complementar e especificar 
a análise. 
 
Resultado: embora o trabalho ainda não tenha sido submetido à análise estatística, os resultados preliminares revelam que existe uma diferença no processo de 
aquiseção da linguagem entre as crianças das diferentes intituições de ensino. 
 Participantes: Ariella Fornachari Ribeiro, Adriana Neves de Andrade, Ana Paula de Andrade, Olivia Helena Gomes Patatas, Priscila Faissola Caporali, Thaiana 

Lice Lopes Dias, Zelita Caldeira Ferreira Guedes 
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 Título: A produção gráfica em crianças em processo de alfabetização. 
 Autores:  Pereira, M.P.; Bommarito, S.; Moreira, V.P.; Jung, P.S.; Bragnolo, S. 
 Bolsista: Melissa Marques Pereira   
 Orientador:  Silvana Bommarito - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Introdução: O processo de apropriação da linguagem escrita não é simples, pois a criança tem 5 a 6 anos para trilhar este processo, conseguir compreendê-lo e utilizá-
lo adequadamente (Mobilon, 1997). 
A criança ao perceber que pode escrever livremente comete inúmeras alterações como aglutinação, omissão, hesitação, repetição, retornos... e nesse esforço aprende 
fragmentos tanto do código quanto do fluxo da experiência de trabalho, conforme refere Smolka, 1996. Tanto crianças que estão na fase silábica quanto alfabética de 
aprendizagem podem apresentar estas alterações. Sabemos que a escrita de palavras e a de orações não implicam no mesmo grau de dificuldade, nesta última, a 
criança pode retroceder ao nível da sua escrita conforme referem Ferreiro & Palácio, 1982. 
No desenvolvimento normal das crianças em processo de alfabetização é esperado que ocorra alterações quanto a forma e uso da linguagem escrita. No entanto, a 
persistência dessas alterações ou fixação das mesmas pode acarretar em uma alteração do processo de desenvolvimento levando, por vezes, a instalação de um 
distúrbio de leitura escrita.  
 
Objetivo: Caracterizar a produção gráfica quanto à seqüência lógico temporal dos fatos e alterações ortográficas de crianças em processo de alfabetização. 
 
Metodologia: A amostra foi composta por um total de 56 crianças, 28 do sexo feminino e 28 do sexo masculino, sendo 50% de escola pública e 50% de escola particular, 
da região do ABC Paulista, divididas igualmente entre as faixas etárias de 6 e 7 anos. Foi solicitado a cada criança que escrevesse um texto a partir de um desenho livre 
realizado previamente por elas e um texto dirigido em forma de ditado. 
A produção do texto foi analisada e categorizada quanto à adequação ou inadequação das seqüências lógico temporais e o ditado foi analisado quanto às alterações 
ortográficas adaptado de Zorzi, 1987 e Cagliari, 1989.  
Os resultados foram analisados segundo seus valores relativos (%) e absolutos (N). 
 
Resultados: As crianças de 6 anos de escola particular apresentaram, principalmente, a escrita alfabética (42,86%), seguida de silábica-alfabética com 28,57%. As 
crianças da mesma idade de escola pública apresentaram como principal produção gráfica, a escrita sem valor sonoro (64,28%), seguida da silábica com 14,29%. 
Os desempenhos das crianças de 7 anos de escola pública e particular foram similares com relação a forma de escrita, 86% das crianças de escola pública apresentaram 
escrita alfabética e 100% na escola particular. 
Na caracterização da emissão gráfica dirigida encontrou-se prevalência de alterações decorrentes da possibilidade de representações múltiplas (N=53) para ambas as 
escolas, omissões de letras com maiores valores absolutos na escola pública (N= 138) e escola particular (N=35).  
Na escola particular houve maior freqüência de alterações decorrentes de letras parecidas em sua grafia, enquanto que na escola pública houve maior freqüência de 
alterações decorrentes de trocas formais de letras. 
Quanto às seqüências lógico temporais, realizaram o texto espontâneo de forma adequada 85,70% das crianças de escola particular e 57% das crianças de escola 
pública.  
 
Conclusão: As crianças de escola particular em relação as crianças de escola pública apresentaram melhores desempenhos no desenvolvimento da produção gráfica 
dirigida e no uso de seqüência lógico temporal em escrita espontânea, apesar de ambas escolas seguirem os parâmetros curriculares nacional para o primeiro ciclo do 
ensino fundamental. Isto sugere que os métodos de abordagem de alfabetização, fatores ambientais e socioculturais influenciam o processo de aprendizagem da leitura 
e escrita. 
 Participantes: Melissa Marques Pereira, Silvana Bommarito, Viviane Pressi Moreira, Patricia dos Santos Jung, Samara Braganolo 
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 Título: A relação entre fissura lábio-palatina, alterações fonéticas e alterações ortodônticas em indivíduos 
pós-cirúrgicos de 5 a 12 anos de idade 

 Autores:  Pinheiro, L.T.; Monteiro, E.C.S. 
 Bolsista: Larissa Thomaz Pinheiro   
 Orientador:  Marilena Manno Vieira - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Título:A relação entre fissura lábio-palatina, alterações fonéticas e alterações ortodônticas em indivíduos pós-cirúrgicos de 5 a 12 anos de idade. 
 O termo fissura lábio palatina pode ser definido como sendo qualquer desvio que possa ocorrer na formação do lábio superior, maxila e eventualmente em outras regiões 
da face, concretizada em uma ampla variedade de deformidades congênita. A etiologia é multifatorial caracterizada por fatores genéticos e fatores não genéticos 
(ambientais). 
 O diagnóstico se faz utilizando um sistema de classificação das fissuras lábio-palatais. A que foi empregada neste estudo é a que foi proposta por Spina em 1979 na 
qual utiliza como ponto de referência principal o forame incisivo. A classificação é feita em fissura unilateral pré-forame incisivo completa, fissura bilateral pré-forame 
incisivo completa, fissura unilateral transforame incisivo, fissura bilateral transforame incisivo, fissura pós-forame incisivo completa e incompleta. 
 Algumas alterações ortodônticas encontradas nesta patologia são providas de deformações ósseas e estão ligadas ao desequilíbrio muscular. As anomalias dentárias 
de forma, número e de posição, particularmente na área da fissura podem comprometer não só a estética como também as funções de mastigação, respiração, deglutição 
e fonação. 
 As causas mais freqüentes das alterações de fala dos indivíduos portadores de fissura lábio-palatina são as insuficiências ou incompetências velofaríngeas, alterações 
dentárias e as perdas auditivas. 
 Os distúrbios articulatórios mais freqüentemente encontrados nos fissurados lábio-palatinos são: ronco nasal, sigmatismo nasal, golpe de glote, fricativa faríngea, 
emissão dorso-médio-palatal, compensação mandibular, alterações de ponto e modo articulatório e mímica facial (Altman,1997). As alterações de ponto se devem muitas 
vezes a problemas anatômicos e oclusais.  
 O estudo proposto tem como objetivo verificar se existe relação entre os tipos de fissuras lábio-palatinas (Spina,1979) com as alterações fonéticas e ortodônticas em 
crianças pós-cirúrgicas de 5 á 12 anos de idade e se há uma padronização entre as diferentes trocas fonéticas com os tipos de fissuras encontradas. 
 Para o referente estudo foi aplicado um protocolo de avaliação formulado pelas pesquisadoras o qual consta de duas partes. A primeira parte está relacionada com a 
identificação do indivíduo, que será coletada através de prontuários ou com o responsável. 
 Na segunda parte foram coletados dados observados na avaliação como: classificação das fissuras de acordo com Spina (1997), época da cirurgia, classificação das 
mau oclusões propostas por Angel (1907) e outras classificações (sobressaliência, sobremordida) e as classificações dos sons da fala segundo a Associação Fonética 
Internacional. 
 A avaliação ortodôntica foi realizada com a utilização de materiais apropriados e descartáveis como luvas e espátulas. Para avaliação de fala foi utilizado um álbum 
contendo 25 figuras as quais foram nomeadas pela criança e gravadas em fita K7 com gravador portátil.  
 No final do protocolo coube o termo Observação para possíveis anotações adjacentes.  
 A amostra constitui-se de quinze crianças de ambos sexos portadoras de fissura lábio-palatina com idade variável entre 5 e 12 anos. A referente amostra foi coletada 
nos ambulatórios de avaliação/terapia fonoaudiológica e cirurgia plástica do Hospital São Paulo. A coleta foi realizada com autorização dos responsáveis pelos 
ambulatórios citados acima. 
 Os achados mostraram que todos os indivíduos da amostra tiveram alterações tanto ortodônticas quanto articulatórias para todos os tipos de fissuras. Na fissura 
transforame unilateral à esquerda foi encontrado tanto classe III em ambos os lados (direito e esquerdo) como somente à direita ou à esquerda; sobremordida em topo 
e aberta (do lado da fissura); sobressaliência em topo (somente anterior, em ambos os lados e somente do lado oposto à fissura). Na fissura transforame incisivo bilateral 
foi observado classe II e classe III concomitantemente, sobremordida profunda e aberta anterior e sobressaliência normal ou cruzada à direita ou à esquerda. Na fissura 
pré-forame incisivo bilateral completa foi observado classe II à direita e à esquerda; sobremordida profunda bilateral, sobressaliência normal e na fissura pós-forame 
incisivo completa foi encontrado classe III à direita e à esquerda; sobremordida e sobressaliência em topo e normal. E as principais alterações articulatórias encontradas 
nas fissuras foram golpe de glote, ronco nasal, fricativa nasal e faríngea, emissão em dorso médio palatal, omissão de arquifonema {R e L} e omissão de /l e r/ em 
encontro consonantal. Nas alterações ortodônticas do tipo classe III (direita e esquerda) foi observada troca de fonema lábio dental /f/ por bilabial [p],ceceio anterior e 
lateral. E golpe de glote para os fonemas bilabiais e fonema posterior /k/. Na classe II bilateral foi observado produção de dorso médio palatal.  
 Na co-ocorrência de classe II e classe III foi encontrada produção de dorso médio palatal, fricativa nasal, golpe de glote tanto para fonemas plosivos quanto fricativos.  
 Participantes: Larissa Thomaz Pinheiro, Elaine Cristina Silva Monteiro 
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 Título: Alteração de linguagem em crianças com fendas lábio-palatinas 
 Autores:  Bento, A.C.P.; Ferreira, C.P.; Guedes, Z.C.F. 
 Bolsista: Ana Carolina Paiva Bento   
 Orientador:  Zelita Caldeira Ferreira Guedes - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Introdução: 
Para Guedes (1998) uma das mais comuns deformidades congênitas craniofaciais é a fissura palatina que pode estar ou não associada à fissura labial. Segundo Morris 
e Greulich (1968) há um destes casos para cada 750 nascimentos. 
O desenvolvimento de linguagem nas crianças com fenda lábio-palatina é similar ao de crianças normais no que diz respeito aos mecanismos lingüísticos. No entanto, 
fatores ambientais, culturais e emocionais podem influir de forma positiva ou negativa neste desenvolvimento. Alguns fatores que atuam diretamente na aquisição da 
linguagem são: as hospitalizações freqüentes, a superproteção ou a falta de estimulação por parte dos familiares e problemas de orelha média, sendo importante para o 
desenvolvimento da comunicação e da linguagem a quantidade e a qualidade dos padrões lingüísticos recebidos pelas crianças. 
Para Altmann (1997) nas crianças com fenda lábio-palatina a aquisição da linguagem ocorre de forma típica em 70% dos casos, e somente em 30% ocorre um retardo. 
Os retardos de linguagem quando ocorrem são de grau leve e moderado, sendo que nos casos severos, na maioria das vezes, a fenda lábio-palatina faz parte de uma 
síndrome ou vem acompanhada de outras alterações maiores. 
 
Objetivo: 
Realizamos este trabalho com intuito de analisar e comparar as informações sobre alteração de linguagem de crianças portadoras de fenda lábio-palatina. As informações 
foram coletadas através de questionários enviados aos pais, professores e terapeutas, visando uma avaliação do desenvolvimento da linguagem nas crianças e como 
estes reconhecem as dificuldades dos portadores de fenda lábio-palatina. 
 
Material e Método: 
Os questionários elaborados aos pais professores e terapeutas continham perguntas com relação à fala inteligível, interação com outras crianças, interferência da fenda 
lábio-palatina no desempenho escolar, participação na sala de aula e desempenho escolar, sendo que as três primeiras questões tinham como alternativas de respostas 
sim e não; a quarta questão tinha como alternativas ativa, não-ativa e não sei; e a última teve como alternativas excelente, bom, regular e ruim. 
Foram analisadas oito crianças de ambos os sexos, sendo quatro do sexo masculino e quatro do sexo feminino, entre 2 e 12 anos em terapia no ambulatório da Disciplina 
de Distúrbios da Comunicação Humana da UNIFESP-EPM. 
 
Resultados: 
Pudemos constatar que as informações entre pais, professores e terapeutas não condizem, demonstrando que não há consenso entre eles, sobre o desenvolvimento 
das crianças. Os professores acreditam que 75% delas interagem com outras pessoas, 37,5% tem interferência da fissura lábio-palatina no desempenho escolar e 75% 
destas crianças participam de forma ativa na sala de aula. Os pais, ao contrário, pareceram sempre otimizar a condição das mesmas, já que para estes 100% das 
crianças tem fala inteligível e 100% delas interagem com outras pessoas. Os terapeutas, por sua vez, ofereceram opiniões mais fidedignas, mesmo sem conhecer o 
desenvolvimento escolar das crianças, uma vez que para estes 50% das crianças com fissura lábio-palatina tem fala inteligível e nenhum deles acredita que a fissura 
lábio-palatina interfere no desempenho escolar. 
 Participantes: Ana Carolina Paiva Bento, Cíntia Preto Ferreira, Zelita Caldeira Ferreira Guedes 
 

 Título: Análise Acústica do Choro de Bebês 
 Autores:  Moraes, M.C.; Azevedo, R.R. 
 Bolsista: Miriam Carvalho de Moraes   
 Orientador:  Renata Azevedo - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Um dos mais esperados eventos do nascimento é o choro do bebê, fato que fisiologicamente demonstra a desobstrução das vias aéreas e representa um sinal de 
sobrevivência. Tal ação caracteriza um novo padrão respiratório. (Behlau, 2001) 
Por outro lado, o choro é o modo mais poderoso, e por vezes único, pelo qual os bebês podem expressar suas necessidades.  (Papalia & Olds, 2000) 
Ao contrário do que muitos pensam, o bebê possui uma emissão sonora muito rica, sendo sua qualidade vocal geralmente caracterizada por delgada, resultado de um 
trato vocal encurtado e da reduzida possibilidade de ressonância. (Behlau, 2001) 
O choro pressupõe o funcionamento das vias respiratórias e dos músculos laríngeos e supralaríngeos. O Sistema Nervoso Central controla a capacidade, estabilidade e 
coordenação de movimentos destes músculos, sendo esta a razão pela qual o choro fornece informações sobre o funcionamento do SNC. (Michelsson et.al., 1999) 
Ainda segundo Michelsson (1999), os primeiros estudos sistemáticos nesta área começaram por volta de 1960, entretanto, ainda hoje são poucos os trabalhos realizados 
na área e poucos no Brasil. 
Além disso, de acordo com Wermke (2002), por muito tempo os pediatras vem procurando por métodos não invasivos para medir o funcionamento do SNC. 
Sendo assim, o objetivo deste estudo é caracterizar o choro de crianças através da análise perceptivo-auditiva e acústica, diagnosticadas nos primeiros dias de vida com 
alterações neurológicas por médicos, pediatras/neonatologistas, e comparar o resultado com o choro de crianças sem intercorrência pré, peri ou pós natais na mesma 
faixa etária.  
Nossa amostra é composta por 30 crianças dividas em dois grupos: o primeiro por recém-nascidos de ambos os sexos, com diagnóstico médico de alteração neurológica 
na faixa etária de 0 a 1 mês de vida; o segundo, grupo controle, é formado por crianças sem alterações pré, peri ou pós natais diagnosticadas pelo médico, de ambos os 
sexos e na faixa etária de 0 a 1 mês de vida. Todas  as crianças serão provenientes do  berçário do Hospital São Paulo. 
Serão gravados os choros destas crianças em ambiente hospitalar, com gravador de mini-disc. É importante ressaltar que este choro não será induzido, portanto, 
analisaremos o choro espontâneo, obsevado em momentos de troca de fraldas ou banho, por exemplo. 
A análise do choro inclui: análise acústica e análise perceptivo-auditiva. Na análise perceptivo-auditiva serão observardos a estabilidade da emissão, melodia, pitch 
(sensação de freqüência de acordo com a psicoacústica) e loudness (sensação de intensidade de acordo com a psicoacústica). Na análise acústica, será analisada a 
espectrografia dos choros em relação a distribuição de harmônicos, além de obtermos a freqüência fundamental e sua variação. Este tipo de análise será feito através 
do programa GRAM, versão 5.1.7.0. 
De acordo com a literatura pesquisada, o choro da maioria das crianças sem intercorrências apresenta uma freqüência fundamental entre 400 e 600Hz e uma curva 
melódica do tipo crescente-decrescente, enquanto nas crianças com alterações neurológicas teremos uma freqüência fundamental aumentada  e alterações do padrão 
melódico com brusca mudanças na fundamental. 
 Participantes: Miriam Carvalho de Moraes, Renata Rangel Azevedo 
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 Título: Análise comparativa das produções oral e escrita de escolares com e sem queixa de Distúrbio de 
Aprendizagem 

 Autores:  Miilher, L.P.; Ávila, C.R.B. 
 Bolsista: Liliane Perroud Miilher   
 Orientador:  Clara Regina Brandão de Ávila - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Introdução: 
A  linguagem escrita não é uma conquista desvinculada do desenvolvimento da linguagem oral. Ao contrário, ambas influenciam-se reciprocamente. Se de início 
encontramos um desnível, onde a linguagem oral propulsiona a escrita, ao final encontramos a última lapidando a primeira. Tal fato demonstra mais claramente a inter-
relação dinâmica que se estabelece entre esses dois momentos de um mesmo continuum (Santos e Navas, 2002). 
Esta vinculação também pode ser vista nos transtornos  da comunicação: alterações de linguagem oral são, muitas vezes, encontradas em indivíduos diagnosticados 
com transtornos de leitura e escrita (OMS, 1998). Apesar de conhecida, esta relação ainda não está bem definida ou descrita. 
 
Objetivo:  
Assim, o presente trabalho teve como meta analisar as características narrativas e lingüísticas comuns à produções oral e à escrita, de modo a contribuir com subsídios 
teóricos para a prática terapêutica. 
 
Material e método: 
Foram analisadas comparativamente a narrativa oral e escrita de escolares com e sem  queixa de dificuldade de aprendizado. Participaram deste estudo 30 escolares 
de ambos os sexos, sendo 15 sem e 15 com queixa de dificuldade de aprendizagem,  formulada por pais ou professores. Formaram, respectivamente, grupos I e II. 
Todos os escolares tinham entre 7 e 12 anos de  idade, e cursavam o ensino fundamental em escola pública. O projeto foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Unifesp (no 0404/03) 
Para a coleta do material lingüístico oral e escrito, inicialmente  cada criança narrou oralmente o conto popular “Chapeuzinho Vermelho”. Tal narração foi gravada em fita 
cassete com o mini gravador portátil TP-VS485, Aiwa. Após a narração oral, foi solicitado à criança que escrevesse a história que contou.  Posteriormente, a fita foi 
transcrita canonicamente. Para a análise, as narrativas orais e gráficas recolhidas foram separadas em enunciados (unidades organizadas que têm um verbo conjugado 
como centro). Os parâmetros de análise foram: número total de palavras (Scott e Windsor, 2000) , número total de substantivos, verbos e adjetivos (Kaderavek e  Sulzby, 
2000), número e tipo de marcadores temporais (Souza, 1996), número de enunciados completos e incompletos, número de episódios relatados, bem como a classificação 
destes (Ferreiro e cols,1996). 
A partir destas informações foram comparadas as produções orais e escritas de cada grupo e entre os dois grupos de escolares. 
 
Resultados e comentários: 
A comparação entre narrativa oral e escrita no grupo I  mostrou: maior número total de palavras, maior número de substantivos, verbos, adjetivos, enunciados - completos 
e incompletos e maior número total de episódios na narrativa escrita, diferentemente do que indica a literatura (Fuchs e Maxwell, 1988). Com relação ao parâmetro 
´´marcadores temporais´´, houve um maior uso destes na narrativa oral.  
No grupo II a comparação entre narrativa oral e escrita mostrou: maior número de itens na narrativa oral em relação a todos os critérios estudados. Como referido na 
literatura (Scott e Windsor, 2000). 
A comparação intergrupos da modalidade oral mostrou:  maior número total de palavras, menor número de enunciados incompletos, maior número de verbos no passado, 
marcadores temporais e número total de episódios do grupo I. Resultados compatíveis com os dados da literatura (Gerber, 1996; Kaderavek e Sulzby, 2000). O  grupo 
II mostrou, nesta mesma modalidade: maior número de enunciados completos, maior número de substantivos, verbos no presente e adjetivos, diferentemente do referido 
na literatura (Gerber, 1996; Kaderavek e Sulzby, 2000). A comparação intergrupos da modalidade escrita mostrou: maior número de itens em todos os parâmetros 
estudados (número de palavras, enunciados completos e incompletos, número de substantivos, verbos no presente e passado, número de adjetivos, episódios e 
marcadores temporais) do grupo I (Kaderavek e Sulzby, 2000; Scott e Windsor, 2000). 
 
Conclusões:  
O grupo I,  sem queixa de dificuldade de aprendizagem,  apresentou maior número de itens na narrativa escrita, enquanto o grupo II, com queixa de dificuldade de 
aprendizagem,  mostrou maior número de itens  na narrativa oral. 
A comparação entre as modalidades nos diferentes grupos mostrou: maior número total de palavras do grupo I na modalidade oral e maior número médio de todos os 
itens do grupo I na modalidade escrita.  
 Participantes: Liliane Perroud Miilher, Clara Regina Brandão de Ávila 
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 Título: Análise da psicodinâmica vocal em crianças disfônicas e  crianças sem alterações vocais 
 Autores:  Moraes, M.C.; Figueiredo, L.C.; Bonino, D.V.; Azevedo, R.R. 
 Bolsista: Miriam Carvalho de Moraes   
 Orientador:  Renata Azevedo - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
A voz conta uma série de dados inerentes a três dimensões do indivíduo: a biológica, psicológica e sócio-educacional. As informações contidas na dimensão biológica 
dizem respeito aos nossos dados físicos básicos, tais como sexo, a idade e condições gerais de saúde; as informações contidas na dimensão psicológica correspondem 
às características básicas da personalidade e do estado emocional do indivíduo durante o momento da emissão; já a dimensão sócio-educacional oferece dados sobre 
os grupos a que pertencemos, quer sejam sociais ou profissionais (Behlau & Pontes, 2001). 
Algumas pessoas têm uma boa imagem formada sobre sua voz e sobre o impacto que ela exerce sobre o ouvinte. Outros nunca pararam para pensar no assunto. Essa 
percepção auditiva é um tipo de habilidade natural do ser humano que pode e deve ser desenvolvida, para ser utilizada na relação terapêutica como instrumento da 
análise vocal. De qualquer forma, consciente ou não, influenciamos com nossas vozes e somos influenciados pelas vozes das pessoas com quem fazemos contato. 
A psicodinâmica vocal é exatamente esse processo de leitura de vozes onde auxiliamos o indivíduo a reconhecer os elementos de sua qualidade vocal que foram 
condicionados durante sua vida.  
Tivemos por objetivo neste trabalho avaliar a psicodinâmica vocal de crianças sem alterações vocais e crianças disfônicas, visando obter as impressões que as crianças 
têm sobre suas próprias vozes e as vozes de outros, comparando os resultados obtidos entre os dois grupos. Para tanto, a amostra será composta por dois grupos, 
sendo um grupo controle composto por 17 crianças sem alterações vocais e um grupo de 17 crianças com disfonias funcionais e organofuncionais, de ambos os sexos, 
na faixa etária de 6 a 13 anos, atendidas no Ambulatório de Terapia de Voz da Disciplina dos Distúrbios da Comunicação Humana do Hospital São Paulo. 
Será utilizado um Protocolo de Avaliação da Psicodinâmica Vocal de Crianças, elaborado pelas autoras, que conterá perguntas objetivas. O  protocolo terá dados 
referentes à identificação, impressão da criança sobre sua própria voz e sobre a voz dos outros. Será utilizada a gravação de vozes de personagens de desenhos infantis. 
O Protocolo de Avaliação da Psicodinâmica Vocal de Crianças será aplicado nos grupos controle e estudo. Cada criança deverá respondê-lo individualmente. 
Posteriormente serão analisados os protocolos, comparando-se o desempenho entre os grupos. Os dados coletados serão submetidos à análise estatística. 
 
RESULTADOS PARCIAIS: o trabalho de psicodinâmica vocal visa levar o indivíduo a reconhecer os elementos de sua qualidade vocal que foram sendo condicionados 
durante sua vida. No presente trabalho procuraremos avaliar a psicodinâmica vocal de crianças a fim de observar se as crianças disfônicas são menos conscientes em 
relação a voz do que as crianças sem alterações vocais, para, posteriormente, avaliarmos o impacto desta habilidade sobre a terapia de voz.  
Até o presente momento, foram avaliadas 7 crianças disfônicas do grupo estudo, sendo 1 menina e 6 meninos, na faixa etária de 6 a 13 anos. Analisando os resultados 
dos protocolos, observamos que em relação à impressão da criança sobre sua própria voz: 42,9% não são conscientes da sua qualidade vocal, ou seja não reconhecem 
sua disfonia; 85% souberam inferir sobre o pitch de suas vozes e a velocidade de fala adequadamente; 57,1% souberam classificar adequadamente o loudness de suas 
vozes.  
Em relação à impressão das crianças sobre as vozes dos personagens, os parâmetros vocais mais difíceis de serem inferidos foram os relacionados a pitch e loudness. 
Não foi observada dificuldade para classificação das vozes quanto ao sexo e faixa etária, sendo que as únicas vozes que geraram duvidas quanto ao sexo foram as 
vozes infantis, cujas freqüências fundamentais em ambos são similares. 
Quanto à análise dos aspectos emocionais, verificamos que as crianças disfônicas tiveram dificuldade em atribuir características pessoais e emocionais aos personagens 
a partir das vozes ouvidas, resultando assim em uma atribuição de personalidade ora simplista, ora equivocada. Assim para algumas vozes foi realizado um relato muito 
aquém do esperado e para outras as características principais não eram consideradas, por exemplo uma personagem que transmitia tristeza pela voz foi caracterizada 
como feliz. 
 
CONCLUSÃO: preliminarmente, concluímos com a análise destes resultados que as crianças disfônicas não reconheceram as alterações nos seus parâmetros vocais 
referentes a qualidade vocal, loudness, pitch e velocidade de fala e também apresentaram dificuldade em classificar os parâmetros vocais, aspectos físicos e emocionais 
dos personagens através de suas vozes. Entretanto ainda não foi realizada a avaliação do grupo controle, para a comparação entre o desempenho das crianças disfônicas 
e das crianças sem alteração vocal em relação à leitura das vozes dos personagens. 
 Participantes: Miriam Carvalho de Moraes, Luciane Carrillo de Figueiredo, Deborah Valli Bonino, Renata Rangel Azevedo 
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 Título: Análise da qualidade vocal, do comportamento dos harmônicos e dos parâmetros vocais (freqüência 
fundamental, Jitter, Shimmer e PHR) durante o ciclo menstrual 

 Autores:  Figueiredo, L.C.; Gonçalves, MIR. 
 Bolsista: Luciane Carrillo de Figueiredo   
 Orientador:  Maria Inês Rebelo Gonçalves - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
A voz feminina se desenvolve da infância até a menopausa, sob a influência da variação de estrógeno, progesterona e testosterona. Esses hormônios são fatores 
dominantes na determinação da mudança da voz durante toda a vida.  Durante o período pré-menstrual é comum a ocorrência de disfonia, e são poucas as mulheres 
que se dão conta dessa variação da voz dentro do ciclo menstrual. A alteração vocal aparece quatro a cinco dias antes do fluxo menstrual, sobrevindo a menstruação 
há um alívio dos sintomas entre 24 a 48 horas após o início do ciclo menstrual. As estudantes de Fonoaudiologia terão como instrumento de trabalho , a voz, sendo 
necessário que tenham pleno conhecimento do funcionamento de seu aparelho vocal e também para que possam orientar cantoras, atrizes, entre outras profissionais 
da voz, já que essas são particularmente afetadas pela síndrome pré-menstrual vocal. 
 O objetivo deste trabalho foi verificar se há mudanças na qualidade vocal, no comportamento dos harmônicos e nos parâmentros: frequência fundamental (f0), Jitter, 
Shimmer e proporção harmônico-ruído (PHR), no primeiro dia de menstruação e no décimo terceiro dia pós-menstruação, além de investigar o grau de conscientização 
da mulher sobre a variação da voz durante o ciclo menstrual. Para isso, a amostra coletada foi de 30 estudantes de Fonoaudiologia, na faixa etária de 18 a 25 anos, não 
fumantes, com ciclo menstrual regular e sem o uso de contraceptivo oral. As vozes foram gravadas no primeiro dia de menstruação e no décimo terceiro dia pós-
menstruação (ovulação), para posterior comparação. Foi utilizado para análise espectrográfica o Programa SoundScope (GW Instruments). Foi também aplicado um 
questionário com perguntas objetivas.  
 
RESULTADOS:  Adotamos o nível de significância de 5%, para a aplicação dos testes estatísticos. Aplicamos o Teste t de Student para Dados Pareados para avaliarmos 
as diferenças entre os momentos de menstruação e ovulação. Observou-se durante o período menstrual:  
Avaliação perceptivo auditiva: voz rouco-soprosa de grau leve a moderado, instável, sem a  presença de quebra de sonoridade, pitch e loudness adequados e ressonância 
equilibrada. 
Comportamento dos harmônicos: pior qualidade de definição dos harmônicos, maior quantidade de ruído entre os harmônicos e menor extensão dos harmônicos 
superiores (estatisticamente significante - p=0,010). 
Parâmetros vocais: f0 mais aguda (não significante – p=0,778), Jitter aumentado (não significante – p=0,441), Shimmer aumentado (siginificante – p=0,02) e PHR 
diminuída (significante – p=0,045). 
Questionário: 27% das mulheres referiram queixas vocais durante a menstruação. 
CONCLUSÃO:  No período menstrual há mudanças na qualidade vocal, no comportamento dos harmônicos e nos parâmetros vocais (f0, Jitter e Shimmer). Além disso, 
a maioria das estudantes de Fonoaudiolgia não percebem a variação da voz durante o ciclo menstrual. 
 Participantes: Luciane Carrillo de Figueiredo, Maria Inês Rebelo Gonçalves 
 

 Título: Análise de prontuários de pacientes que receberam doação de próteses auditivas pelo SUS e 
elaboração de um protocolo. 

 Autores:  Vieira, G.I.; Frias, V.A.C.; Iório, M.C.M. 
 Bolsista: Gislene Inoue Vieira   
 Orientador:  Maria Cecilia Martinelli Iório -  -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Introdução:A deficiência auditiva pode originar uma grande variedade de sintomas que afetam todos os aspectos da fala e da linguagem em graus variados, podendo 
abranger ainda outros aspectos como o emocional (Katz, 1999).  
O uso das próteses auditivas pode trazer inúmeros benefícios para o paciente, melhorando sua qualidade de vida. A comunicação, é fundamental em vários aspectos, 
pois é por meio dela que os indivíduos interagem, se integram e modificam o meio no qual estão inseridos. 
No Ambulatório da Disciplina de Distúrbios da Audição, Setor de Seleção e Adaptação de Próteses Auditivas, iniciou-se um programa de doação, adaptação e reabilitação 
credenciado pela Secretaria de Saúde do Estado. O uso de prótese permite que o paciente melhore seu nível de audição e conseqüentemente sua comunicação. 
Objetivos:Organizar e sistematizar os dados dos pacientes que receberam doações de próteses auditivas no período de 2000 a julho de 2002, facilitando o acesso às 
informações. Posteriormente, elaborar um protocolo. 
Metodologia:A população foi constituída por pacientes matriculados no ambulatório e que receberam próteses auditivas pelo SUS desde o início do programa até julho 
de 2002 ou aguardam doações. 
Inicialmente foi realizado o levantamento de dados dos prontuários, seguido de informatização dos mesmos. Para informatizar o sistema, utilizou-se o programa ACESS-
2000, que contém em seu banco de dados informações relevantes sobre o paciente, organizadas em três diferentes tabelas: identificação, exames e aparelhos. 
A partir dos resultados da análise percentual realizada, juntamente com a revisão bibliográfica, elaborou-se um protocolo para doação de próteses. O protocolo é 
composto por 29 itens divididos em cinco grandes aspectos: aspectos gerais, sócio/econômico/culturais, pessoais; audiológicos e problemas associados. Dentro desses 
aspectos existem itens muito importantes para a protetização, como por exemplo, a idade, o tipo, grau e configuração da perda, motivação do paciente, entre outros. 
Resultados:Nesse banco de dados constam 84 pacientes beneficiados, até julho de 2002, sendo 30 do sexo feminino e 54 do sexo masculino. Para facilitar o estudo 
dividimos a casuística em quatro faixas etárias de acordo com o critério do SUS: de zero à 12 anos, de 12 à 20 anos, de 20 à 65 anos e maiores de 65 anos. 
A idade dos pacientes atendidos no ambulatório é bastante variada, porém houve maior concentração de crianças de zero à 12 anos (57,14%) e de indivíduos maiores 
que 65 anos (17,72%). O número expressivo de crianças protetizadas pode ser justificado pela premissa de que a intervenção realizada o mais precocemente possível, 
evita maiores prejuízos no desenvolvimento da linguagem 
Dos 84 pacientes protetizados, 91,07% apresentavam perda auditiva do tipo neurossensorial, cerca de 45,23% eram de grau profundo e 60,7% foram adaptados de 
forma binaural. Houve prevalência de curvas timpanométricas com configuração do tipo A (67%). 
No período analisado foram doados mais de 135 aparelhos: 75% eram limitação por compressão e 25% WDRC. Não foi doado nenhum aparelho com amplificação linear 
e corte de picos. 
O tempo médio de espera desde de que o paciente chegou ao setor até sua adaptação foi de aproximadamente seis meses, dependendo do caso. 
Conclusão:Por meio desse trabalho, foi possível organizar e sistematizar os dados dos 84 pacientes que receberam doações de próteses, bem como elaborar um 
protocolo que atendesse às necessidades dos profissionais envolvidos no processo de seleção e adaptação de próteses, possibilitando um acesso rápido e prático às 
informações. 
 Participantes: Gislene Inoue Vieira, Vivian Alvina de Camargo Frias, Maria Cecília Martinelli Iório 
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 Título: Análise ortográfica da escrita sob ditado de palavras organizadas segundo características 
psicolingüísticas. 

 Autores:  Rodrigues, A.N. 
 Bolsista: Adriana Nossa Rodrigues   
 Orientador:  Clara Regina Brandão de Avilla - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Introdução: Pesquisas atuais analisam erros ortográficos, nos diferentes níveis de escolaridade (Zorzi, 1977, Ávila e col., 2001). A escrita sob ditado é um dos meios de 
avaliação ortográfica. É importante escolher as palavras que serão utilizadas para evidenciar as dificuldades no domínio do código escrito. Para que esta escolha garanta 
a seleção de palavras adequadas e a obtenção de uma lista balanceada, é necessário que se considerem alguns critérios baseados nas características psicolingüísticas 
das palavras como tamanho, regularidade ortográfica da escrita e freqüência de aparecimento (familiaridade).  A elaboração de um instrumento de avaliação ortográfica 
também exige que se conheça, a partir destas características, o que em cada faixa de escolaridade o aluno aprendeu.  
 
Objetivo: Identificar o tipo e a freqüência de erros ortográficos na escrita sob ditado de palavras com diferentes características psicolingüísticas, apresentados por crianças 
de 2.ª, 3.ª e 4.ª séries do Ensino Fundamental, de modo a contribuir com o conhecimento fonoaudiológico sobre o aprendizado da leitura e da escrita. 
 
Material e Método: Para identificar o tipo de erro ortográfico segundo a característica psicolingüística elaborou-se uma lista de palavras balanceada segundo a 
regularidade ortográfica, extensão e freqüência de aparecimento (Pinheiro, 1995). Participaram desta pesquisa, 45 estudantes de ambos os sexos, alunos regularmente 
matriculados em uma escola da rede Pública Estadual. Eram todos alunos do ensino Fundamental e cursavam a 2ª, 3ª e 4ª séries (Comitê de Ética: 0264/03). Inicialmente, 
para a elaboração da lista solicitou-se a professores das séries especificadas que indicassem, dos livros acadêmicos utilizados, palavras de alta e baixa freqüência de 
aparecimento. Desta lista selecionaram-se palavras segundo características de extensão e regularidade ortográfica. Estas foram organizadas em uma segunda lista e 
ditadas, pela mesma examinadora, para alunos de 4 salas da 2.ª série, 3 salas da 3.ª série e 3 salas da 4a. série da mesma escola. 
Para a obtenção da amostra de material escrito, primeiramente foram retirados os ditados que não apresentavam todas as palavras. Dos demais, foram selecionados 15 
de cada série. Analisaram-se os erros por palavras, seguindo os critérios de Zorzi (1997) e Ávila e col. (2001).  
 
Resultados: A análise do desempenho das diferentes séries mostrou que o tipo de erro mais freqüentemente apresentado foi o decorrente das representações múltiplas 
(Zorzi, 1997). Assim, a  amostra da 2.ª série apresentou 34% de erros por representação múltipla, a da 3.ª  apresentou 50% e a da 4.ª série 36%. O segundo tipo de erro 
mais freqüente foi o de acentuação ortográfica sendo que os desempenhos da amostra da 2a., 3a. e 4a. série foram de respectivamente  22%,  26% e 25% do total de 
erros encontrados nas diferentes palavras.  
Além disso, verificou-se que determinaram o aparecimento de maior número de grafias incorretas as palavras que possuiam as características psicolingüísticas: grande 
extensão (62% - 2.ª série, 50% - 3.ª série e 48% - 4.ª série), irregularidade ortográfica (83%, 72% e 68%) e baixa freqüência de aparecimento (66%, 52% e 50%) em 
oposição às de pequena extensão (28%, 18% e 18%), regularidade (48%, 36% e 35%) e alta freqüência (30%, 24% e 22%). Desta forma, a combinação das 
características: grande extensão, irregularidade ortográfica da escrita e baixa freqüência de aparecimento apresentou maior número de palavras grafadas incorretamente 
(98%, 87% e 89%) em oposição à combinação: pequena extensão, regularidade e alta freqüência (7%, 5% e 1%). 
 
Conclusão: Houve predomínio de erros, em todas as séries, do tipo representações múltiplas e ausência de acentos. 
A maior dificuldade encontrada relacionou-se com a escrita de palavras que continham características psicolingüísticas de grande extensão, irregularidade ortográfica e 
baixa freqüência de aparecimento. 
 Participantes: Adriana Nossa Rodrigues 
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 Título: Avaliação da Percepção Auditiva em criança surda: um estudo de caso. 
 Autores:  Arashiro, P.M. 
 Bolsista: Priscila Midori Arashiro   
 Orientador:  Alda Cristina Lopes de Carvalho Borges - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Audição 
 Resumo: 
Introdução: Os limiares audiométricos de crianças deficientes auditivas não predizem sua habilidade de percepção da fala (Erber, 1974). O papel da percepção auditiva 
na aquisição e desenvolvimento de linguagem de uma criança é de fundamental importância. Portanto, para que uma criança surda consiga perceber os sons ambientais 
e principalmente a fala é necessário que ela esteja devidamente protetizada além ser submetida a um treinamento auditivo específico. Sabemos que o sistema nervoso 
tem a capacidade de ser modificado pela experenciação e este é o ponto central da (re)habilitação e das estratégias terapêuticas (Kraus, 1989). Segundo Boothroyd 
(1995), as evidências do contexto lingüístico e situacional são também aspectos que influenciam a percepção da fala. 
A percepção auditiva é indispensável para que uma pessoa consiga compreender o que ouve e se expressar de uma maneira adequada, ou seja, controlar a qualidade 
de sua produção. A habilidade de percepção de fala do ser humano pode ser aprimorada através de habilidades ensinadas e estas podem ser generalizadas para 
situações do dia-a-dia (Pisoni et al, 1982 e Kuhl et al, 1992), ou seja, o sistema nervoso apresenta a plasticidade necessária para a identificação perceptual de novos 
contrastes, os quais são transferidos para outros ambientes acústicos. 
 
Objetivo: Aplicar um novo instrumento de treinamento auditivo numa criança surda a fim de maximizar sua percepção auditiva, avaliando a eficiência do mesmo através 
da aplicação da versão brasileira do teste MTS em 2 momentos, pré e pós-treinamento. 
 
Método: Foi selecionada uma criança deficiente auditiva, de 4 anos de idade, portadora de perda auditiva de grau severo na freqüência de 250Hz e profundo nas demais 
freqüências, protetizada bilateralmente, que freqüenta o Setor de (re)habilitação do Ambulatório da Disciplina dos Distúrbios da Audição. Inicialmente a criança será 
submetida à versão brasileira do teste MTS (Monosyllables, Trochees, Spondees, proposto por Erber e Alencewicz, 1976) , adaptada por Borges em 1988, para que sua 
percepção auditiva seja avaliada. Este teste tem como objetivo avaliar a percepção de fala e a habilidade na utilização de traços supra-segmentares da mesma, em 
crianças surdas. 
O instrumento de treinamento utilizado foi elaborado por Moreira, Metzger e Borges (2003) e tem como modelo o próprio teste MTS. Foram selecionados 16 vocábulos 
familiares a crianças surdas, sendo 4 monossílabos, 4 dissílabos, 4 trissílabos e 4 polissílabos. As palavras utilizadas são apresentadas a seguir: mão, pão, cruz, flor, 
barco, bolo, carro, peixe, pipoca, cenoura, banana, sorvete, abacaxi, telefone, melancia, e passarinho. O treinamento constou de 30 sessões de terapia e foi realizado 
durante os 15 minutos iniciais de cada terapia. As palavras a serem trabalhadas eram introduzidas paulatinamente nas terapias, obedecendo sempre uma ordem 
crescente de dificuldade e levando em consideração o ritmo de desempenho da criança. 
Após o treinamento haverá uma 2ª avaliação da percepção auditiva através do teste MTS. O resultado da melhora do desempenho da criança surda será obtido através 
da comparação da 2 ª aplicação do MTS com a 1ª. 
 
Resultado: Na 1ª avaliação do teste MTS: a criança não obedeceu às normas do teste pois ouviu apenas a 1ª lista e a metade da 2ª lista, recusando-se a continuar. Para 
um total de 36 estímulos apresentados reconheceu apenas 4 vocábulos e acertou somente 4 categorias, o que representa um total de 12 pontos. Portanto, seu 
desempenho para o Índice de Reconhecimento Vocal Ponderado (IRVP) foi de 16,6%, o que significa um resultado insuficiente de acordo com a classificação proposta 
por Borges (1988). 
Após o treinamento a criança foi submetida novamente ao teste MTS quando a criança respondeu às 3 listas. Para um total de 72 estímulos apresentados a criança 
reconheceu 24 palavras e acertou 10 categorias, o que representa um total de 58 pontos. Seu IRVP foi de 40,3%, o que mostra uma melhora no seu desempenho e uma 
mudança no resultado de sua classificação no teste MTS passando de insuficiente para regular. 
 
Conclusão: A utilização do novo instrumento de treinamento mostrou uma melhora marcante no desempenho da criança no que diz respeito à sua percepção auditiva. É 
necessário um estudo com um maior número de crianças, para a validação do novo instrumento a ser realizado em terapias para deficientes auditivos. 
 Participantes: Priscila Midori Arashiro 
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 Título: Caracterização de comportamentos lingüísticos aos quatro anos de idade em crianças nascidas 
prematuras 

 Autores:  Ishii, C.; Miranda, C.S.; Isotani, S.M.; Perissinoto, J. 
 Bolsista: Cintia Ishii   
 Orientador:  Jacy Perissinoto - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
O desenvolvimento das habilidades de linguagem é considerado, por vários autores, como indício da evolução cognitiva e social do indivíduo. A prematuridade tem sido 
referida como um indicador de risco para o desenvolvimento infantil e, embora alguns autores relatam a ocorrência de recuperação no desenvolvimento das crianças por 
volta dos 24 meses de idade, outros estudos têm demonstrado que, após esta idade, mantém-se a discrepância do desempenho de linguagem e coordenação motora 
de crianças prematuras e nascidas a termo. 
Assim, na vigilância da evolução da criança prematura, é necessária a identificação de eventuais sinais de desvio no desenvolvimento da linguagem e sua caracterização 
detalhada, como referência para intervenção conseqüente. 
O objetivo do trabalho é a descrição de comportamentos lingüísticos de Recepção e Emissão oral em crianças prematuras aos 4 anos de idade. 
Para isso, selecionamos os protocolos de avaliação fonoaudiológica, colhidos entre 1997 a 2001, na Casa do Prematuro da Unifesp/EPM, de 36 crianças: 14 (38,39%) 
meninas e 22 (61,11%) meninos. 
Foram utilizados os protocolos referentes ao TEPSI - Teste de Desenvolvimento Psicomotor de 2 a 5 anos (Hausser e Marchant, 1992; traduzido por Isotani, Perissinoto, 
Silva e Pedromônico, 1999), que avalia as áreas de Coordenação, Linguagem e Motricidade e detecta alterações, através da classificação do desenvolvimento em 
Normal, Risco e Atraso. 
Para este estudo utilizamos apenas os 24 comportamentos referentes à sub-área Linguagem. Os comportamentos foram reordenados como de Recepção (50%) ou de 
Emissão (50%), e identificados como de maior e menor ocorrência em cada grupo. Para maior ocorrência, consideramos respostas que obtiveram porcentagem entre 
100% e 75%, e para menor ocorrência, porcentagem abaixo de 15%. 
A partir dos dados coletados, o resultado do Tepsi Total foi classificado como: 38,89% Normal, 36,11% Risco e 25% Atraso. Classificando a amostra de acordo com o 
sexo, obtivemos: Meninas - 42,86% Normal, 21,43% Risco e 35,71 Atraso; Meninos – 36,36% Normal, 45,45% Risco e 18,18% Atraso. 
A classificação obtida na sub-área Linguagem foi classificada como: 38,89% Normal, 41,67% Risco e 19,44% Atraso. Na divisão conforme o sexo, observamos 42,86% 
Normal, 35,71% Risco e 21,43% Atraso no grupo Meninas e 36,36% Normal, 45,45% Risco e 18,18% Atraso em Meninos. 
Os comportamentos de Recepção de maior ocorrência no grupo Normal foram: reconhece utilidade de objetos, identifica seu sexo, coerência de respostas a situações, 
compreende preposições (6/6 Meninas e 8/8 Meninos), discrimina peso (6/6 Meninas e 7/8 Meninos), raciocina por analogias opostas (6/6 Meninas e 7/8 Meninos) e 
reconhece absurdo (5/6 Meninas e 6/8 Meninos), além do acréscimo de aponta cores (5/6) no grupo Meninas e reconhece grande e pequeno (8/8) em Meninos. O 
comportamento de menor ocorrência foi o mesmo em ambos os sexos: reconhece comprido e curto (0/6 Meninas e 2/8 Meninos). 
Os comportamentos de Emissão neste grupo, os de maior ocorrência foram: verbaliza seu nome e sobrenome, conhece o nome dos pais  (6/6 Meninas e 7/8 Meninos), 
descreve cenas (6/6 Meninas e 6/8 Meninos), nomeia objetos (5/6 Meninas e 8/8 Meninos) e verbaliza ações (5/6 Meninas e 7/8 Meninos). Além destes, inclui nomeia 
cores (5/6) no grupo Meninas; nomeia animais (8/8) e define palavras (7/8) em Meninos. A nomeação de características de objetos não ocorreu em nenhum subgrupo. 
No grupo Risco, verificamos que os comportamentos de Recepção de maior ocorrência foram: reconhece a utilidade dos objetos, identifica seu sexo, compreende 
preposições e discrimina peso (5/5 Meninas e 10/10 Meninos), reconhece grande e pequeno (5/5 Meninas e 9/10 Meninos), coerência de respostas a situações (4/5 
Meninas e 8/10 Meninos), raciocina por analogias opostas (4/5 Meninas e 10/10 Meninos) e reconhece absurdos (4/5 Meninas e 10/10 Meninos). Os de menor ocorrência 
foram: reconhece mais e menos, reconhece comprido e curto e aponta figuras geométricas (0/5 Meninas e 1/10 Meninos). 
Os comportamentos de Emissão de maior ocorrência foram: conhece o nome dos pais (5/5 Meninas e 9/10 Meninos), nomeia animais (4/5 Meninas e 9/10 Meninos) e 
verbaliza ações (4/5 Meninas e 9/10 Meninos). No grupo Meninas, também incluímos verbaliza seu nome e sobrenome (5/5), define palavras (5/5) e nomeia objetos (4/5), 
e no grupo Meninos, acrescentamos descreve cenas (8/10). 
No grupo Atraso, os comportamentos de Recepção de maior ocorrência foram: identifica seu sexo (3/3 Meninas e 4/4 Meninos) e compreende preposições (3/3 Meninas 
e 3/4 Meninos). No grupo Meninos, incluimos reconhece grande e pequeno (4/4). Os comportamentos aponta cores e figuras geométricas não ocorreram em nenhum 
dos subgrupos. Também não ocorreram reconhece mais e menos e comprido e curto no grupo Meninas e coerência de respostas em Meninos. 
A partir do exposto acima, observamos que as crianças pertencentes ao grupo Normal e Risco tiveram desempenho diferencial das que pertencem ao grupo Atraso pelo 
número de comportamentos de maior e menor ocorrência, tanto na classificação geral como na divisão de comportamentos de Recepção e Emissão. 
 Participantes: Cintia Ishii, Cláudia Shizue Miranda, Selma Mie Isotani, Jacy Perissinoto 
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 Título: Caracterização e Verificação da Eficácia do Processo Terapêutico em Grupo para Disartria 
 Autores:  Miranda, C.S.; Soares, E.C.S.; Ortiz, K.Z. 
 Bolsista: Cláudia Shizue Miranda   
 Orientador:  Karin Zazo Ortiz - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
A disartria é uma desordem da fala decorrente de lesão do Sistema Nervoso Central ou Periférico, que provoca alterações das 5 bases motoras da fala. Existem vários 
tipos de disartria e a reabilitação pode ser influenciada por diversos fatores, sendo variável e dependente da causa, tipo e severidade. O grande objetivo da terapia é 
propiciar a melhora da inteligibilidade de fala possibilitando uma comunicação mais clara e eficaz. 
O estudo da eficácia do tratamento é um objetivo para diversos clínicos e pesquisadores, que visam a obtenção de uma maior evolução do paciente em terapia e 
conseqüentemente da sua qualidade de vida, e o tratamento em grupo é recomendado por vários autores devido aos seus diversos benefícios. 
Assim, o objetivo desse trabalho foi caracterizar e verificar a eficácia do processo terapêutico fonoaudiológico em pacientes com o diagnóstico de disartria reabilitados 
em grupo. 
Este trabalho foi desenvolvido no Ambulatório de Distúrbios Neurológicos Adquiridos da Fala e da Linguagem da Disciplina de Distúrbios da Comunicação Humana. Para 
isto, foram selecionados, aleatoriamente, 8 sujeitos com diagnóstico de disartria sem alterações de linguagem, cognição ou outras alterações de fala decorrentes de 
lesão neurológica, e desconsiderados o tipo de disartria, tempo de lesão, etiologia, idade e sexo do indivíduo. A participação deles foi voluntária e esta pesquisa recebeu 
aprovação do Comitê de Ética, protocolo 1051/02. 
Após a avaliação, esses pacientes foram submetidos a 24 sessões de terapia e, ao final, foram reavaliados utilizando-se o mesmo instrumento para comparação e 
obtenção de dados quantitativos em relação à evolução no processo terapêutico. 
Foram propostas 24 sessões de terapia com o intuito de verificar se a reabilitação em grupo, com duração de apenas uma hora semanal acrescida da realização em 
casa de exercícios diários, poderia ser efetiva e proporcionar melhora da inteligibilidade de fala de pacientes portadores de diferentes tipos de disartria.  
A cada sessão eram propostos exercícios para as 5 bases comprometidas e os pacientes recebiam uma lista de exercícios diários para realização em casa. Estas listas 
foram padronizadas e havia um espaço para marcação da realização ou não dos exercícios, bem como do tempo diário despendido para esta realização. Por este motivo, 
chamamos este material de checklist. Foi enfatizada a importância da freqüência de realização dos exercícios em casa, uma vez que os pacientes compareciam às 
sessões de terapia apenas uma vez por semana e, sabe-se que para que a melhora da disartria seja evidenciada, o processo de reabilitação deve ser intensivo, pois o 
tratamento fonoaudiológico adequado pode compensar os distúrbios disártricos, mas, para isso, em geral, é de consenso na literatura, a importância dos exercícios 
motores serem realizados de forma intensiva para garantir a eficácia do tratamento. 
Além do checklist, elaboramos um questionário subjetivo e individual para avaliar a percepção do sujeito em relação a sua emissão oral após o processo terapêutico.  
Para a avaliação objetiva, comparamos os dados obtidos através do protocolo fechado utilizado na avaliação e reavaliação dos pacientes. Realizamos também o controle 
de variáveis que pudessem interferir na evolução do paciente, como freqüência, utilização do material, sistematicidade do uso, realização e tempo de realização dos 
exercícios em casa.  
Pela análise dos resultados verificamos que houve um alto índice de aderência ao processo terapêutico considerando-se a freqüência de comparecimento às sessões 
de terapia e a utilização do material para realização dos exercícios, além da freqüência e duração desta realização, o que sugere que os pacientes compreenderam a 
importância da participação ativa no processo terapêutico para promover uma melhora da inteligibilidade de fala.  
Também houve um alto índice de percepção de melhora por base motora e da comunicação em ambiente familiar e não-familiar.  
A melhora em cada uma das bases pode ser evidenciada e confirmada pela comparação entre a avaliação e reavaliação dos pacientes, havendo uma melhora mais 
evidente nas bases articulatória, fonatória, respiratória e de prosódia e uma concordância entre a percepção de melhora e a melhora efetiva nas bases de respiração, 
fonação e prosódia.  
A utilização do material foi fundamental no processo terapêutico, pois garantiu que os pacientes se lembrassem de todos os exercícios propostos e que as terapeutas 
controlassem a realização deles em casa. Além disso, esse controle possibilitou a concretização de um processo de reabilitação intensivo, que foi de grande relevância 
para os resultados finais obtidos. 
A partir da análise do exposto, podemos inferir que há eficácia na terapia fonoaudiológica em grupo para pacientes disártricos, mesmo que esta seja realizada apenas 
durante 1 hora semanal, desde que seja acrescida da realização diária e sistemática de exercícios pelos pacientes em casa. 
 Participantes: Cláudia Shizue Miranda, Ellen Cristina Siqueira Soares, Karin Zazo Ortiz 
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 Título: Desenvolvimento da Narrativa Oral Infantil 
 Autores:  Freitas, V.R. 
 Bolsista: Valeria Roma de Freitas   
 Orientador:  Jacy Perissinoto - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
A linguagem é um instrumento do pensamento, que utilizamos e desenvolvemos ao longo de toda a vida para organizar idéias, nomear, classificar e dar significado para 
tudo o que vemos, ouvimos e sentimos, compreender e se fazer ser compreendido. A narrativa exerce uma função desencadeadora na aquisição da linguagem pela 
criança pois encerra um processo cognitivo-social na medida em que instrumentaliza o ser humano a se situar como indivíduo e como ser social (Bruner, 1997). As 
narrativas produzidas pelas crianças sofrem alterações qualitativas e quantitativas ao longo do seu desenvolvimento que são reflexo do domínio da linguagem. 
O objetivo deste trabalho  é caracterizar a narrativa oral de 4 indivíduos com idades entre 2a10m e 7a2m e discutir a importância do desenvolvimento da narrativa como 
indicador das habilidades lingüísticas que a criança apresenta. 
Há vários estudos que visam expor o desenvolvimento da narrativa oral como indicador das habilidades lingüísticas das crianças. Existe variação da caracterização da 
narrativa do ponto de vista estrutural. A seqüência temporal e a relação causal entre os fatos definem a narrativa segundo Labov (1967). A literatura consultada como 
apoio neste trabalho adotou como critério para caracterização das narrativas a relação temporal/causal e o aumento da complexidade na sua elaboração no decorrer do 
desenvolvimento das crianças. 
Estudos apontam que aos 2 anos as narrativas infantis são melhores estruturadas quando dirigidas por perguntas e na presença de estímulos físicos (livros, objetos) 
referentes àquilo que se quer narrar (Perroni, 1992; Kaderavek e Sulzby, 2000). Entre os 3 e 4 anos a narrativa torna-se mais complexa e extensa. As crianças utilizam-
se de fragmentos de situações vividas e de histórias ouvidas que envolvem uma situação problema para elaborar suas narrativas. A presença de estímulo visual 
(seqüências de figuras) propicia a elaboração de narrativas estruturadas e mais completas a partir dos 4 anos (Perroni, 1992; Berman e Slobin, 1994; Shapiro e Hudson, 
1997; Kaderavek e Sulzby, 2000;). Aos 5 anos a criança fixa a idéia de que tudo aquilo que se faz é interpretado também pela forma como o fato foi narrado e não apenas 
pelo ato em si (Perroni, 1992). A qualidade das narrativas produzidas aumenta conforme aumenta a escolarização da criança e ela adquire recursos lingüísticos que lhes 
proporcionam novas e diferentes formas de estruturar suas idéias (Hudson e Shapiro, 1991; Cain, 1996; Cain e Oakhill, 1996). 
A amostra da pesquisa foi composta por 3 indivíduos do sexo feminino e 1 indivíduo do sexo masculino, com idades entre 2a10m e 7a2m e que freqüentam instituições 
de ensino. O material utilizado foi a seqüência de figuras “O Urso” (Baron-Cohen e col., 1986), a qual foi organizada cronologicamente pelas crianças. Depois de organizá-
las as crianças elaboraram oralmente uma história sobre a seqüência, que foi gravada em K7 e transcrita. As narrativas produzidas foram analisadas qualitativamente.  
A análise das narrativas produzidas mostra que estas são compatíveis com os dados da literatura pesquisada. 
A literatura aponta que a criança no início da aquisição do esquema narrativo estrutura suas narrativas respondendo perguntas feitas pelos adultos no chamado “jogo do 
contar”. Isso é observado na narrativa da criança mais nova da amostra, com 2a10m. As narrativas produzidas pelas crianças de 6a4m, 6a10m e 7a2m são mais 
complexas e melhor estruturadas. Elas apresentam uma situação-problema e a resolução desta situação, atribuindo estados mentais para a personagem. 
A partir dos dados acima expostos pode-se observar a significância de diferentes fatores no desenvolvimento da narrativa oral infantil: o apoio visual mostrou-se um 
recurso importante principalmente no início deste processo, a exposição freqüente a textos, oral e graficamente, permite que a criança inclua o estilo e a organização 
lingüística de textos conhecidos, e é fundamental na aquisição de um esquema narrativo, a escolarização proporciona nas narrativas orais a presença de características 
da linguagem escrita cuja aquisição é facilitada com o domínio do discurso narrativo. Crianças cujo universo é cercado de livros e de leitura, primeiramente feita por um 
adulto e depois por ela própria, apresentam um desenvolvimento do discurso narrativo que facilitará sua aquisição da escrita e leitura funcionais. 
 Participantes: Valeria Roma de Freitas 
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 Título: Desordem de Linguagem e Processamento Auditivo em Crianças com Transtorno Global do 
Desenvolvimento em Processo Terapêutico 

 Autores:  Soares, E.C.S.; Miranda, C.S.; Pereira, L.D.; Tamanaha, A.C.; Perissinoto, J. 
 Bolsista: Ellen Cristina Siqueira Soares   
 Orientador:  Jacy Perissinoto - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Dentre as diversas manifestações clínicas presentes, estudos têm demonstrado que a transmissão cerebral das informações auditivas nestes indivíduos é lenta, o que 
poderia explicar os desvios nas habilidades de comunicação e de inserção social, bem como as falhas no desempenho cognitivo (Damasio e Maurer,1978; Wolkind e 
Santin, 1985; Wong e Wong1991). 
O objetivo deste estudo foi verificar os avanços terapêuticos nas áreas de comunicação expressiva e receptiva, socialização e cognitiva em portadores de Transtornos 
Globais do Desenvolvimento. 
Como objetivo complementar, temos a avaliação das habilidades auditivas através do Processamento Auditivo Central.   
A amostra foi constituída por 5 crianças, do sexo masculino, na faixa etária de 3 a 10 anos de idade, todos diagnosticados, por equipe multidisciplinar, como portadores 
de TGD, sendo 3 com diagnóstico de Autismo Infantil e 2 com Síndrome de Asperger, e atendidas no Laboratório de Investigação Fonoaudiológica – TGD da Disciplina 
dos Distúrbios da Comunicação Humana do Departamento  de Fonoaudiologia da UNIFESP (Comitê de Ética 0516/03).    
Para análise das habilidades de comunicação, socialização e cognição foi utilizado a Lista de Comportamentos para Evolução no Tratamento do Autismo (ATEC) proposto 
por Rimland & Edelson (2000), constituída por comportamentos de diversas áreas do desenvolvimento e que permite ao profissional avaliar o desempenho das crianças 
no início do tratamento e posteriormente, comparar os avanços em cada área. 
As habilidades auditivas foram analisadas através da Lista de Checagem de Problemas Auditivos (LCPA), proposta por Fisher (1976), constituída por comportamentos 
relacionados ao desempenho auditivo; e da avaliação audiológica básica, complementada pelo Processamento Auditivo. 
Todos os procedimentos de avaliação, com exceção da avaliação audiológica básica e do processamento auditivo foram aplicados em dois momentos distintos: início e 
após a intervenção fonoaudiológica. Os comportamentos foram analisados a partir da observação de filmagem dos sujeitos em interação com o fonoaudiólogo. 
Na comparação quantitativa de resultados do ATEC,  pôde-se verificar que os 5 sujeitos apresentaram  evolução em todas as sub-áreas, havendo decréscimo em todas 
elas e, conseqüentemente, na pontuação final. As pontuações finais apresentadas foram: sujeito 1: 66/20, sujeito 2: 91/31, sujeito 3: 77/36, sujeito 4: 94/41 e sujeito 
5:78/24. 
Em relação à co-ocorrência de comportamentos descritos no ATEC e na LCPA, no 1º momento, os sujeitos  2, 3, 4 e 5 apresentaram desatenção auditiva, dificuldade de 
compreensão oral que podem estar relacionados com o fato de não apresentarem repostas significativas e resposta para o próprio nome. Os sujeitos 1, 2, 3, 4 e 5 
apresentaram dificuldade na narração de informação auditiva e visual que se relaciona com alteração na habilidade normal de conversação e utilização de frases. Os 
sujeitos 1, 3, 4 e 5 apresentaram distração diante de sons competitivos e diminuição de atenção em curtos períodos de tempo o que pode estar relacionado com o fato 
de ignorarem outras pessoas, apresentarem pouca ou nenhuma atenção quando dirigidos e não estarem atentos ao perigo. No 2.º momento, os sujeitos 1, 2 e 5 
melhoraram em relação à narração de informação e os sujeitos 1 e 3 melhoraram em relação a atenção em curtos períodos de tempo e na atenção diante de sons 
competitivos; os sujeitos 2 e 3, no aspecto de desatenção auditiva e os sujeitos 2, 4 e 5, na compreensão oral. 
No 1.º momento de observação, constatamos que os sujeitos 2, 3 e 4 eram desatentos, e este comportamento pode ser relacionado com a inabilidade de linguagem, 
cognição e sociabilização, encontrados em itens como: não responde ao “não” e “pare”, não pode seguir alguns comandos, não responde significativamente às questões, 
não mantém conversação relativamente boa, ignora outras pessoas, apresenta pouca ou nenhuma atenção quando dirigido e não está atento ao perigo. Os 3 sujeitos 
apresentaram melhora nestes aspectos, restando alterações em relação à habilidade de responder de forma significativa para as questões, à manutenção de conversação 
relativamente boa e à atenção ao perigo apenas no sujeito 3. 
Na LCPA, todos os sujeitos apresentavam alguma queixa no 1.º momento. Posteriormente, os sujeitos 1 e 2 supriram 100% dessas dificuldades e os outros 3 
apresentaram melhora em cerca de 23% a 52% dos achados auditivos.  
Em relação a avaliação audiológica básica, verificamos que todos os sujeitos apresentaram-se dentro dos padrões de normalidade, porém observamos alterações em 
algumas provas da avaliação do processamento auditivo. 
Concluímos que, nestes casos, há co-ocorrência de sinais de inabilidades de processamento auditivo e nas áreas de comunicação, sociabilização e comportamento 
sensorial e cognitivo, especialmente em relação a informações verbais e que, após a intervenção fonoaudiológica, esses sinais de inabilidades foram reduzidos. 
 Participantes: Ellen Cristina Siqueira Soares, Cláudia Shizue Miranda, Liliane Desgualdo Pereira, Ana Carina Tamanaha, Jacy Perissinoto 
 

 Título: Estudo das Funções Neurovegetativas e Aspectos Cognitivos em Crianças Portadoras de Seqüência 
de Möebius 

 Autores:  Pecorari, A. 
 Bolsista: Andresa Pecorari   
 Orientador:  Zelita Caldeira Ferreira Guedes - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Os objetivos deste trabalho são aprofundar o conhecimento sobre as funções neurovegetativas (respiração, sucção e deglutição) e os aspectos cognitivos (por exemplo: 
memória, aquisição de conceitos e o estabelecimento das relações entre fatos e conceitos) e reconhecer a consonância entre a Literatura e a visão dos responsáveis/pais 
dos pacientes portadores de Seqüência de Möebius. Esta Paralisia Facial Congênita dos VI e VII nervos cranianos pode ser uni ou bilateral e se caracteriza pela paralisia 
da musculatura da mímica facial. Estas crianças são atendidas no Ambulatório de Distúrbios da Comunicação Humana do Departamento de Fonoaudiologia da UNIFESP-
EPM. O procedimento utilizado foi uma entrevista com os responsáveis/pais, utilizando-se um questionário formado por 18 perguntas contendo os tópicos: respiração, 
sucção, deglutição e cognição. Numa primeira sessão, foi possível entrevistar os responsáveis/pais dos pacientes e, em uma segunda sessão, foram observados os 
portadores de Seqüência de Möebius, quanto aos mesmos itens. Ao analisar as informações dos responsáveis/pais frente às características da Síndrome, foi possível 
perceber uma visão distorcida perante as funções neurovegetativas, fato não observável quanto aos aspectos cognitivos. Embora na Literatura haja dados  sobre algum 
grau de deficiência mental, em nossos pacientes isto não foi constatado. Houve apenas a evidência das alterações de expressões e das deformidades físicas (conferidas 
pela Síndrome). Desta forma, pode-se concluir, que quanto às funções neurovegetativas há discrepância entre a literatura e a visão dos responsáveis/pais, no entanto, 
no campo da cognição, tal discrepância é amenizada. Sendo assim, para que seja possível traçar, se necessário, uma melhor conduta fonoaudiológica é importante que 
os familiares relacionados a estes pacientes reconheçam as características e limitações encontradas na Seqüência de Möebius. 
 Participantes: Andresa Pecorari 
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 Título: Estudo Fonológico e da Percepção Auditiva em crianças com ensurdecimento de consoantes 
 Autores:  Magalhães, A.T.M.; Paolucci, J.F.; Ávila, C.R.B. 
 Bolsista: Ana Tereza de Matos Magalhães   
 Orientador:  Clara Regina Brandão de Avila - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Introdução: Uma das mais freqüentes alterações de fala na clínica fonoaudiólogica é o ensurdecimento de sons consonantais caracterizado, fonologicamente, pela 
substituição dos fonemas plosivos e fricativos sonoros, por seus correspondentes surdos. Esta alteração pode se manifestar isoladamente ou aparecer associada a 
outros tipos de comprometimento fonético-fonológico (Panhoca, 1995). 
Na literatura são poucos os estudos que abordam os aspectos clínicos desta alteração de fala, assim como os que pesquisam os fatores que determinam seu 
aparecimento e desenvolvimento. Assim, adquirindo um caráter de alteração, torna-se evidente a necessidade de se realizarem investigações que levem à ampliação do 
conhecimento sobre seus fatores determinantes, seus processos de desenvolvimento e a presença ou não de alterações associadas, de modo a possibilitar a criação de 
intervenções terapêuticas que sejam mais específicas e mais eficazes.   
A grande fase da aquisição e desenvolvimento fonológico situa-se aproximadamente entre 1,6 e 4 anos. Os processos fonológicos constituem-se em mudanças 
sistemáticas que afetam uma classe de sons ou uma seqüência de sons. São descrições de padrões que ocorrem regularmente na fala da criança e que operam para 
simplificar os alvos adultos (Lowe,1996). No desenvolvimento normal, a eliminação destes processos ocorre naturalmente. Porém, o que se pode afirmar é que o 
ensurdecimento não é um processo fonológico observado normalmente no desenvolvimento de fala (Wertzner, 2000) e que crianças com alteração fonológica necessitam, 
muitas vezes, de intervenção terapêutica que as auxiliem na eliminação dos processos inapropriados para a idade.  
Na clínica a análise fonológica mostra que o ensurdecimento raramente se manifesta sozinho.  
 Em relação à presença ou não de alterações associadas ao ensurdecimento, um aspecto que se deve considerar é a integridade do sistema auditivo. Para entender o 
fenômeno é primordial conhecer as capacidades perceptivo-auditivas de indivíduos que ensurdecem na fala. Schochat (1996) salientou que a diferenciação do Tempo 
de Início de Sonorização é uma das pistas para a identificação dos sons plosivos surdos e sonoros afirmando em todo o seu trabalho que a percepção para o 
processamento da fala envolve, de forma importante, o processamento da audição.  
 
Objetivo: O objetivo do trabalho é ampliar o conhecimento sobre o processo de ensurdecimento de fonemas a partir da análise das demais características da fala e 
percepção auditiva de crianças que apresentam essa alteração. 
 
Método: Foram avaliadas, até o momento, 10 crianças, na faixa etária entre 4 e 6 anos, encaminhadas para avaliação fonoaudiológica no Hospital São Paulo - UNIFESP, 
por apresentarem queixas relacionadas com linguagem e fala (Comitê de Ética nº 0785/02). Todas apresentaram ensurdecimento de fonemas. A amostra foi submetida 
à investigação do Processamento Auditivo (PA), por meio de Triagem Simplificada do PA (Pereira, 1997) e à Avaliação Fonológica por meio do ABFW - Teste de 
linguagem infantil na área de Fonologia (Wertzner, 2000). As respostas foram transcritas em folha de registro, gravadas em vídeo e Portable Minidisk Recorder MZ-R37 
e analisadas posteriormente, segundo os parâmetros indicados nos testes. 
Método Estatístico: Foram analisadas as freqüências de ocorrência de cada processo fonológico, separadamente, e identificada a porcentagem de crianças que falharam 
na Triagem Auditiva. 
 
Resultados e comentários parciais: Na Avaliação Fonológica, a análise dos processos fonológicos revelou: 1). na prova de Imitação: o processo de ensurdecimento de 
plosivas e fricativas foi produtivo em 100% da amostra; simplificação de encontro consonantal em 100%; simplificação de consoante final e simplificação de líquidas em 
50% e posteriorização de palatal em 30%. 2). na prova de Nomeação: o processo de ensurdecimento de plosivas e fricativas foi produtivo em 100% da amostra; 
simplificação de encontro consonantal em 100%; simplificação de consoante final em 70%; simplificação de líquidas em 50% ; posteriorização de palatal em 20% e 
frontalização para palatal em 10%. 3). Na Triagem Simplificada do PA (Pereira, 1997), 50% da amostra falhou.  
Portanto, a análise fonológica da fala da amostra evidenciou numericamente que o ensurdecimento não se manifestou sozinho, como indica a literatura. Outros processos 
fonológicos associados foram observados em maior ou menor freqüência de aparecimento.  
A alta freqüência de falhas na triagem do PA sugere a necessidade de avaliação da percepção auditiva nestes casos.  
 
Conclusão: Outros processos fonológicos foram encontrados associados ao ensurdecimento. Metade da amostra falhou na triagem do PA. 
 Participantes: Ana Tereza de Matos Magalhães, Juliana Faleiros Paolucci, Clara Regina Brandão de Ávila 
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 Título: FATORES DE RISCO AUDITIVO EM INDIVÍDUOS GAGOS. 
 Autores:  Arcuri, C.F.; Ishii, C.; Pereira, L.D.; Schiefer, A.M. 
 Bolsista: Cláudia Fassin Arcuri   
 Orientador:  Ana Maria Schiefer - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
A melhora da fala gaguejada sob condições auditivas específicas, como por exemplo, sob uso de mascaramento e de feedback auditivo atrasado, promoveu uma série 
de pesquisas na área da gagueira, visando identificar os indicadores auditivos envolvidos (Curry e Gregory, 1969; Bloodstein, 1989, Andrade e Schochat, 1999; Schiefer, 
Barbosa e Pereira, 1999). Entretanto, após anos de pesquisas a natureza dos processos auditivos envolvidos ainda é obscura. 
 
 A partir dessas premissas, o propósito deste estudo é verificar a presença de indicadores auditivos de risco em uma população de gagos. 
 
 Para tanto, selecionamos protocolos de avaliação fonoaudiológica de indivíduos diagnosticados como gagos no Ambulatório de Avaliação e Diagnóstico Fonoaudiológico 
da Disciplina dos Distúrbios da Comunicação Humana da UNIFESP – EPM, no período de 1996 a 2002. Como critérios de seleção utilizamos os protocolos que continham 
anamnese, avaliação específica da gagueira proposta por Riley (1994), avaliação audiológica básica e do processamento auditivo. Foram considerados apenas aqueles 
com avaliação audiológica normal. 
 
 A amostra coletada constituiu-se de 49 protocolos de indivíduos gagos, de ambos os sexos, com faixa etária entre 7 e 43 anos. Estes foram distribuídos em: 42 (85%) 
do sexo masculino, 07 (14%) do sexo feminino, 23 (46.9%) da faixa etária de 7 a 12 anos, 13 (26.5%) de 13 a 20 anos, 12 (24.4%) de 21 a 40 anos e 01 (2%) de 41 a 
65 anos. Entre eles, 5 (10,20 %) apresentavam gagueira de grau muito leve, 21 (42,86%) de grau leve, 16 (32,65%) de grau moderado, 2 (4,08%) de grau severo e 5 
(10,20%) de grau muito severo. 
 
Para caracterização dos antecedentes auditivos de risco, neste estudo, utilizamos a Lista de Checagem de Problemas Auditivos proposta por Fisher  (1980), que visa 
detectar riscos de natureza auditiva em transtornos da comunicação. Esta é composta por inúmeras questões que tem por finalidade coletar informações a respeito da 
história do indivíduo e seus comportamentos: otites, perda auditiva, alterações de linguagem e da articulação, problemas de aprendizagem e atenção, dificuldades de 
compreensão e na associação das informações visuais e auditivas, dificuldade de compreensão dos sons da fala, distração com sons externos, memória e dificuldade 
de organização.  
 
Por meio da inspeção do protocolo de anamnese coletamos as informações sobre os antecedentes auditivos de risco sugerido por Fisher e, procuramos buscar 
associações entre estes e a população estudada. 
 
Os resultados obtidos mostram a presença de indicadores auditivos de risco em 47 (95,92%) indivíduos da população estudada. Destes, 40 (81,6%)  apresentaram uma 
grande incidência de “dificuldade de discriminação dos sons da fala”. 
 
 Além disso, verificamos a presença de um maior número de fatores auditivos em indivíduos do sexo masculino.Embora a casuística estudada constituiu-se de mais 
homens do que de mulheres, numa relação de 6 para 1, a análise desses resultados mostrou uma relação estatisticamente significante para a presença de ´´história de 
otite´´. Santos (1996), em seu estudo, detectou que indivíduos do sexo masculino são mais propensos a infecções de orelha. 
 
 Quanto às faixas etárias, observamos relação estatisticamente significante entre  a “dificuldade em organizar seqüências” e as faixas etárias da terceira infância (6 a 12 
anos) e jovens adultos (21 a 40 anos), assim como de “história de otite” e as faixas etárias terceira infância (6 a 12 anos) e adolescência (13 a 20 anos). 
 
Os fatores de risco auditivo propostos por Fisher, na realidade fazem parte dos componentes etiológicos orgânicos e desenvolvimentais da gagueira sugeridos por Peters 
e Guittar (1991). A análise dos resultados confirmou a influência destes no desenvolvimento da gagueira.  
 
Deste modo, consideramos de extrema importância a detecção de fatores de riscos auditivos para  melhor compreensão da natureza dos processos auditivos envolvidos 
na gagueira, assim como, contribuir para uma intervenção clínica mais precisa e eficaz. 
 Participantes: Cláudia Fassin Arcuri, Cintia Ishii, Liliane Desgualdo Pereira, Ana Maria Schiefer 
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 Título: Fonoaudiologia e Creche: Uma proposta de educação para a saúde 
 Autores:  Cruz, V.M.S.; Neto, I.C.O.; Paolucci, J.F.; Lemos, S.M.A. 
 Bolsista: Vanessa Macedo Santa Cruz   
 Orientador:  Stela Maris Aguiar Lemos - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
A creche exerce um papel pedagógico e educativo no desenvolvimento integral do indivíduo, é de suma importância que o fonoaudiólogo faça parte da equipe, tanto no 
planejamento de estratégias que proporcionem um ambiente adequado para o desenvolvimento do processo de comunicação, quanto na discussão intersetorial com os 
demais membros da equipe. 
Os objetivos deste trabalho são participar do planejamento e execução das ações didático-pedagógicas, visando prevenir distúrbios da comunicação e esclarecer o papel 
do fonoaudiólogo na equipe de uma creche; e avaliar o impacto da participação do fonoaudiólogo no planejamento e na execução de ações didático-pedagógicas, na 
atuação dos educadores na creche. 
Este trabalho consta de oito etapas: 
-Primeira etapa: caracterização dos recursos físicos, materiais e humanos e dos problemas e necessidades da creche; 
-Segunda etapa: levantamento bibliográfico e elaboração de um questionário constituído por duas partes, a primeira com dezoito questões objetivas a respeito do 
desenvolvimento da audição, fala e linguagem e a segunda com duas questões subjetivas sobre o conhecimento do papel do fonoaudiólogo na creche; 
-Terceira etapa: Aplicação do questionário nas educadoras da creche e a análise dos resultados; 
-Quarta etapa: participação nas reuniões didático-pedagógicas da creche e no planejamento e execução de estratégias; 
-Quinta etapa: reaplicação de questionário e análise dos resultados; 
-Sexta etapa: análise comparativa da primeira e segunda aplicação do questionário; 
-Sétima etapa: avaliação do projeto junto à equipe da creche e apresentação dos resultados do projeto; 
-Oitava etapa: elaboração e publicação de um artigo nos meios científicos. 
O presente projeto de pesquisa encontra-se na quarta etapa.  
Os resultados obtidos até o momento dizem respeito à caracterização da creche na qual pôde-se observar que se localiza em um bairro de classe média, atendendo 97 
crianças na faixa etária de 0-4 anos, sendo 57% dos funcionários educadores e possuindo um planejamento que valoriza e contempla as situações comunicativas. 
Em relação à primeira aplicação dos questionários, a análise dos resultados revelou: 
Maior número de erros (65%) na questão que aborda as habilidades necessárias da criança para o reconhecimento e compreensão da linguagem oral; 
Maior número de acertos (100%) na questão que aborda a importância da leitura de histórias para o desenvolvimento da linguagem da criança. 
Em relação à segunda parte do questionário análise dos resultados revelou que 100% dos entrevistados consideram importante a atuação do fonoaudiólogo na creche. 
No que diz respeito às atividades que devem ser desenvolvidas por este profissional, foram citadas: terapia (10%), avaliação (25%), orientação aos pais e professores 
(35%) e outras atividades (30%). 
A partir do presente estudo, concluímos que os educadores da creche têm conhecimento do desenvolvimento de linguagem infantil, e os profissionais que responderam 
a este questionário relacionam o papel do fonoaudiólogo na creche à orientação e terapia, não reconhecendo sua importância no planejamento das ações didático-
pedagógicas na creche. 
 Participantes: Vanessa Macedo Santa Cruz, Isabella Christina Oliveira Neto, Juliana Faleiros Paolucci, Stela Maris Aguiar Lemos 
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 Título: Incidência de tosse e disfonias induzidas por inibidor da enzima conversora de angiotensina 
 Autores:  Suguino, S.T.; Cavalcante, R.R.; Belfort, E.C.C.; Pontes, P.A.L. 
 Bolsista: Silvio Takashi Suguino   
 Orientador:  Paulo Augusto de Lima Pontes - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Otorrinolaringologia Pediátrica 
 Resumo: 
Introdução: 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma afecção com poucos sinais clínicos, que pode causar danos a longo prazo nos pacientes com tal doença. O desenvolvimento 
de fármacos que interferem no sistema renina angiotensina abre novas perspectivas para o tratamento dessa doença. 
O Benazepril e o Captopril  são os mais conhecidos inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA). Tais fármacos agem inibindo a peptidil-dipeptidase que irá 
converter a angiotensina I em angiotensina II, que possui grande atividade vasoconstrictora. 
Embora a toxicidade dos inibidores de ECA seja baixa, podem ocorrer efeitos adversos como tosse (9-22%), cefaléia (3,2%) e tontura (1,6%) (Clin. Otolaryngol. 1995, 
20, 189-191). 
A tosse costuma ser seca e irritante, ocorrendo a qualquer hora do dia, mas predominantemente à noite. Os acessos em geral são de curta duração porém podem se 
repetir várias vezes em intervalos irregulares. Essa, quando ocorre, prejudica a vida do paciente (sendo a maior causa de abandono do tratamento) bem como é um 
comportamento agressivo à laringe, podendo provocar modificações nas pregas vocais levando a mudanças na qualidade vocal. Outros sintomas também podem ocorrer, 
como sensação de pigarro ou secreção na garganta e levar o paciente a executar movimentos visando a “limpeza” da garganta, com pigarrear constante e prejuízo da 
laringe.                       
 
 Objetivo: 
Pesquisar a tosse e disfonia induzida pelo inibidor de ECA em pacientes que estão sob uso desse medicamento por mais de um mês. 
 
 Método: 
Casuística: será formado por um grupo de 200 (duzentos) pacientes a saber: pacientes que usam inibidores da ECA e apresentam tosse, pacientes que utilizam inibidores 
da ECA e não tem tosse e os que usam apenas diuréticos e que serão utilizados como grupo controle. 
  Critérios de inclusão: 
    Uso de inibidores da ECA 
    Adultos entre 20 e 60 anos de idade 
  Critérios de exclusão: 
    Tabagista 
    Etilista 
    Portadores de outras afecções que não a hipertensão arterial 
    Uso de outros medicamentos além dos inibidores da ECA ou diuréticos 
O trabalho está sendo desenvolvido nas diversas unidades da UNIFESP que atendem pacientes com HAS e foi dividido em três etapas. A primeira etapa, já concluída, 
consistia na elaboração de um questionário com perguntas sobre: a medicação em uso atualmente, presença ou não de tosse, correlatos como pigarro, sensação de 
presença de catarro ou desconforto na garganta e disfonia anterior e posterior ao início do tratamento bem como condições ambientais, moradia, antecedentes mórbidos 
e referentes ao uso de drogas, tabagismo e alcoolismo. A segunda etapa, ainda em desenvolvimento, é a aplicação individual dos questionários, cabendo ao entrevistador 
fazer e explicar as perguntas aos entrevistados. A última etapa é o processamento e a análise dos dados obtidos. Para isso os pacientes serão distribuídos em três 
grupos, sendo o grupo I: pacientes que fazem uso de iECA sem tosse; grupo II: pacientes que fazem uso de iECA com tosse; o grupo III: pacientes que utilizam apenas 
diuréticos.                 
 
 Resultados e Comentários: 
Até o presente momento foram realizadas 231 entrevistas com pacientes hipertensos, porém dessas entrevistas apenas 69 puderam ser utilizadas. 
Das 162 entrevistas que foram excluídas, 35 (21,6%) foram excluídas pela idade dos pacientes, 69 (42,6%) foram inutilizadas pois os pacientes usavam outras 
medicações, que não os inibidores da ECA ou diuréticos; 39 (24,2%) foram inutilizados, pois os pacientes eram tabagistas; 12 (7,1%) foram desprezados visto que os 
pacientes consumiam bebidas alcóolicas; 7 (4,1%) foram desprezados por outras causas dentre as quais podemos citar: presença de Doença do Refluxo Gastro-
Esofágico e disfonias anteriores ao tratamento. 
Das 69 entrevistas que puderam ser utilizadas dividimos elas nos três grupos.  
 Grupo I: 
 Este grupo possui uma amostra de 41 pacientes (59,42%) destes 5 (12,2%) apresentaram disfonia. 
 Grupo II: 
 Este grupo possui uma amostra de 9 pacientes (13,04%) e destes 8 (88,89%) apresentaram disfonia. 
 Grupo III: 
 Este grupo possui uma amostra de 19 pacientes (27,54%) e destes 4 (21,05%) apresentou disfonia. 
Dentre as queixas de disfonia a mais citada foi a perda da intensidade da voz (65,36%). 
A incidência de disfonia no grupo II foi 7,28 vezes maior que a do grupo I e 4,22 vezes maior que a do grupo III. 
 
 Conclusão: 
Ao analisar os dados obtidos pode se levantar a hipótese de que os pacientes que estão sob o uso dos inibidores da ECA e que apresentam tosse realmente estão 
apresentando quadros de disfonia, porém os dados obtidos até agora se mostraram estatisticamente insignificantes para se chegar a uma conclusão. Assim, nota-se a 
necessidade de continuar o projeto a fim de que possamos colher mais dados. 
Considerando o indicativo de que a diferença irá se manter, podemos concluir que o trabalho poderá ser finalizado antes de alcançar a casuística inicialmente proposta 
de 200 pacientes. 
 Participantes: Silvio Takashi Suguino, Ricardo Rodrigues Cavalcante, Elaini Cristina Carloni Belfort, Paulo Augusto de Lima Pontes 
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 Título: Lateralização Temporal Binaural Antes e Após Atividade Mental Estressante 
 Autores:  Souza, D.V. 
 Bolsista: Daniela Viana de Souza   
 Orientador:  Liliane Desgualdo Pereira - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Audição 
 Resumo: 
Introdução: a audição, juntamente com os outros sentidos, possibilita a interação do indivíduo com o meio e permite o desenvolvimento mental, ou seja, de representações 
internas que podem ser entendidas como imagens. Acredita-se que atividades mentais excessivas possam estressar o sistema nervoso e por conseqüência trazer 
prejuízos no processamento da informação recebida auditivamente. Existem vários processos auditivos centrais que podem ser avaliados, tais como: discriminação da 
direção da fonte sonora, discriminação de sons em seqüência, resolução temporal, discriminação de sons coexistentes no tempo apresentados numa mesma orelha e/ou 
um para cada orelha.O estudo da lateralização sonora por meio da medida da diferença de tempo interaural que possibilita a localização sonora à orelha direita ou 
esquerda, contribui para a avaliação do processo auditivo central denominado resolução temporal binaural (TEDESCO, 2002). 
Denomina-se lateralização à direita ou à esquerda para a identificação da fonte sonora imaginária correspondente à sensação de som do lado da orelha em que ele foi 
apresentado primeiro. Àqueles sons apresentados simultaneamente em ambas orelhas, isto é, sem diferença de tempo de chegada em cada orelha, provocam uma 
sensação de som (fonte sonora imaginária) no meio da cabeça e à identificação desta fonte sonora imaginária no centro da cabeça, dá-se o nome de centralização, e 
para os lados, de lateralização. 
Uma atividade mental excessiva pode levar a cansaço, fadiga, desatenção do indivíduo. Esses comportamentos podem enviesar as respostas no teste de lateralização 
verbal de um indivíduo com suspeita de transtorno do processamento auditivo. Conhecer se esses fatores interferem nesse teste torna-se fundamental para que ele seja 
utilizado no diagnóstico audiológico. 
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é caracterizar o processo auditivo de resolução temporal binaural por meio da diferença mínima de tempo interaural obtida através 
do teste de lateralização temporal verbal em indivíduos universitários antes e após atividade mental excessiva.  
Método: Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNIFESP sob o no 0948/02. Foram selecionados 22 indivíduos, alunas e especializandas, do 
curso de fonoaudiologia do sexo feminino com faixa etária entre 20 e 30 anos, que exercessem atividade assistencial contínua, por um período mínimo de seis horas e 
apresentassem limiares auditivos normais. Avaliamos, então, a habilidade de lateralização sonora por meio da diferença mínima interaural de tempo, em microssegundos. 
Para tanto foi utilizado o teste de lateralização verbal estudado por TEDESCO, 2002, no qual medimos a diferença interaural mínima de tempo na técnica ascendente e 
descendente de apresentação do tempo de atraso interaural. O estímulo foi apresentado via gravação em disco laser utilizando discman, fones de ouvido e níveis de 
intensidade confortáveis para cada indivíduo. O teste foi realizado em campo. A forma de resposta usada para indicar o local da sensação sonora foi a de falar onde se 
localizava a fonte sonora imaginária (direita, esquerda ou centro). Os limiares de lateralização foram obtidos em dois momentos: no início da jornada de trabalho, ou seja, 
pela manhã, e após um dia de trabalho, ou seja, à tarde. 
Resultados: Houve efeito do cansaço no processamento da informação recebida pela orelha esquerda na técnica descendente, sendo necessário nesta técnica um 
intervalo de tempo maior para que o indivíduo fosse capaz de lateralizar a informação recebida. O efeito do cansaço não foi observado nas respostas dadas na técnica 
ascendente. Para a lateralizaçao –LL- à orelha direita  não observamos o efeito do cansaço no processamento da informação tanto no tempo de apresentação ascendente, 
cansado e descansado quanto descendente, cansado e descansado. No entanto, observamos que as respostas de LL à direita foram obtidas com intervalos de tempo 
maiores do que respostas de LL à orelha esquerda.  
Conclusão: Para a LL à orelha direita houve necessidade de um tempo maior para lateralizar a informação recebida e não ocorreu o efeito do estar cansado. Isso não 
ocorreu com as respostas de LL à orelha esquerda em que observamos um aumento do limiar de lateralização no tempo de apresentação descendente quando o 
indivíduo estava cansado. Por isso indicamos que, para a realização deste teste o indivíduo esteja descansado. 
 Participantes: Daniela Viana de Souza 
 

 Título: O CONHECIMENTO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOBRE A GAGUEIRA 
 Autores:  Andrade, M.V.S.; Gurgel, S.; Schiefer, A.M. 
 Bolsista: Marcela Vasconcelos Santos Andrade   
 Orientador:  Ana Maria Schifer - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Ainda hoje, apesar dos inúmeros estudos a respeito da gagueira, não foi plenamente possível definí-la e compreendê-la de forma objetiva, predominando uma conotação 
pejorativa sobre esta patologia. 
As tentativas de explicações e interpretações subjetivas sobre a gagueira acabam por reduzí-la muitas vezes ao seu sintoma de fala, sendo o indivíduo gago discriminado 
e visto como alguém incapaz de estabelecer vínculos simétricos com os indivíduos fluentes. 
A associação da gagueira a estereótipos impregnados de preconceito tornou-se uma situação divulgada comumente pelos meios de comunicação, em virtude do 
conhecimento de senso comum sobre tal patologia. 
O objetivo do presente estudo é verificar o conhecimento de estudantes universitários sobre a gagueira. 
Foi aplicado um questionário, elaborado pelas autoras, composto por 12 perguntas fechadas sobre a gagueira envolvendo os seguintes aspectos: definição e causa da 
gagueira, possibilidades de tratamento, dificuldades e limitações associadas, perfil do gago e prevalência quanto ao sexo. A amostra foi composta por 100 estudantes 
da Universidade Federal de São Paulo dos 5 cursos de graduação (Biomedicina, Enfermagem, Fonoaudiologia, Medicina e Tecnologia Oftálmica). O critério de seleção 
dos indivíduos foi aleatório. Os dados colhidos foram submetidos a uma análise estatística apropriada. 
Resultados preliminares mostram que para 92,75% dos alunos a gagueira pode ser definida como um transtorno de comunicação caracterizado por alteração na fluência 
da fala. 75,36% acredita que o transtorno é decorrente da associação de fatores orgânico-constitucionais, desenvolvimentais e ambientais. 39,13% acredita que a 
gagueira tem cura e 27,54% refere que a mesma só é possível em alguns casos. A maioria (94,20%) refere que a gagueira pode ser minimizada através de terapia 
fonoaudiológica. 82,61% dos alunos acredita que há um preconceito em relação a gagueira. Para 46,38% o gago pode ser descrito como uma pessoa introvertida, 
insegura, ansiosa ou frustrada, entretanto, para 44,93% o gago é uma pessoa normal. 75,36% acredita que a gagueira interfere no desenvolvimento da personalidade 
do indivíduo e 98,55% refere que o mesmo não apresenta limitações intelectuais. 84,05% acredita que o gago pode apresentar dificuldades no rendimento escolar, 
profissional e de comunicação social e 79,71% acreditam que a dificuldade de relacionamento social está associada apenas ao estabelecimento do contato inicial. 79,71% 
refere que o convivio com o gago nao torna uma individuo disfluente. Para 57,97% a gagueira predomina em individuos do sexo masculino. 
 Participantes: Marcela Vasconcellos Santos Andrade, Sabrina Gurgel, Ana Maria Schiefer 
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 Título: O DESEMPENHO DE CRIANÇAS DE 3 ANOS NA PROVA DE DEFINIÇÃO DO TESTE DE 
TRIAGEM DE DESENVOLVIMENTO DE DENVER II 

 Autores:  Gurgel, S.; Pedromônico, M.R.M. 
 Bolsista: Sabrina Gurgel   
 Orientador:  Marcia Regina Marcondes Pedromonico - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Segundo Bee, (1996) no desenvolvimento lingüístico normal, a primeira palavra aparece tipicamente aos 12 ou 13 meses de idade. Entre os 18 e 24 meses, a maioria 
das crianças aprende novas palavras e as generalizam para outra situações. Aos 24 meses, frases com duas palavras de diferentes significados aparecem como forma 
de a criança comunicar estados internos. Entre 27 e 36 meses a maioria das crianças aprende rapidamente muitas inflexões e palavras funcionais e passam a usar 
plurais, tempos passados, verbos auxiliares e preposições além de criarem frases negativas e fazerem perguntas com verbo auxiliar na ordem correta. 
Bax, Hart e Jenkins (1989) relataram que os distúrbios de fala e linguagem são os problemas mais comuns que afetam as crianças em idades pré-escolares. A desordem 
mais encontrada nestas crianças é o atraso de fala que, segundo Rescorla (1989), é caracterizada como ausência ou redução do número de palavras. Capovilla & 
Capovilla (1997) referem que alguns estudos demonstram que metade das crianças identificadas como tendo atraso específico de linguagem expressiva entre 24 e 30 
meses tendiam a apresentar um severo atraso de fala entre 3 e 4 anos de idade. Os autores afirmam ainda que, devido ao fato da aquisição do vocabulário requerer o 
uso de informações contextuais para fazer inferências sobre o significado de palavras desconhecidas, a extensão do vocabulário é uma medida da habilidade intelectual. 
OBJETIVO: O objetivo do presente estudo é analisar o desempenho lingüístico de crianças no terceiro ano de vida na tarefa de definição. 
MATERIAL E MÉTODO: a) Casuística:  Foram levantados 521 protocolos pertencentes ao Setor de Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes da UNIFESP. 
Destes, foram selecionados 79 protocolos referentes as crianças de ambos os sexos da faixa etária de 36 a 48 meses. Deste total, foram incluídos 36 protocolos que 
apresentavam a descrição do desempenho lingüístico das crianças na prova. Do total da amostra, 22 (61,11%) eram do sexo feminino e 14 (38,89%) eram do sexo 
masculino. A prova de definição do teste é composta por 8 palavras (banana, bola, casa, cortina, mesa, muro, rio e teto) que, após a solicitação do avaliador, devem ser 
definidas pela criança. 
b) Instrumento: Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver II (Frankenburg et al, 1992)  
c) Procedimentos: O desempenho lingüístico de cada criança para cada uma das palavras da prova foi descrito em planilhas. A análise classificou qual recurso lingüístico 
foi utilizado pela criança para definir cada um dos itens, segundo as seguintes categorias: função, atributos perceptuais (cor, forma, tamanho, consistência, material) 
localização espacial, analogia, grupo semântico, ações associadas, descrição, qualificação e uso de gestos. Foi verificado ainda, a extensão média de enunciados na 
definição de cada item e o tempo verbal utilizado. 
RESULTADOS:  
Do total de 204 definições analisadas, 83 (40,69%) utilizaram a função para definir as palavras apresentadas. O uso de gestos esteve presente em 26 (12,75%) definições 
seguido pelas ações associadas a palavras e analogias presentes em 21 (10,29%) e 16 (7,84%) definições respectivamente. As características descritivas foram utilizadas 
em 13 (6,37%) definições, os atributos perceptuais em 11 (5,39%), a localização em 8 (3,92%), a categorização por grupo semântico em 4 (1,96%) e a qualificação em 
2 (0,98%). O uso de mais de uma categoria esteve presente em 20 definições (9,80%). A extensão média de enunciados presentes nas sentenças utilizadas para definir 
as palavras foi de 4,00 (±2,69 DP). Dentre as 204 definições analisadas, 175 (85,78%) utilizaram verbos regulares em suas sentenças. Destes 102 (58,29%) encontram-
se no presente do indicativo, 45 (25,71%) no infinitivo, 1 (0,57%) no pretérito perfeito e 1 (0,57%) no gerúndio. 26 (14,86%) utilizaram tanto o presente do indicativo como 
o infinitivo em suas definições. 
 Participantes: Sabrina Gurgel, Márcia Regina Marcondes Pedromônico 
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 Título: Ordenação temporal de sons verbais  em seqüências simples e complexas 
 Autores:  Andrade, M.V.S.; Pereira, L.D. 
 Bolsista: Marcela Vasconcelos Santos Andrade   
 Orientador:  Liliane Desgualdo Pereira - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Justificativa: O termo Processamento Auditivo se refere aos processos envolvidos na detecção e interpretação dos eventos sonoros (Pereira & Cavadas, 1998) cujo 
desenvolvimento depende da integridade do sistema auditivo ao nascimento e da experienciação acústica no meio ambiente. Um dos processos envolvido no 
Processamento Auditivo é a memória que permite arquivarmos as informações para que possamos recuperá-las depois. A memória é fundamental no aprendizado da 
comunicação humana, portanto deve ser compreendida. Muitos aspectos teóricos e teórico-práticos deste processo ainda precisam ser estudados, visando o diagnóstico 
dos Distúrbios do Processamento Auditivo. Objetivos: Caracterizar e buscar associações entre a habilidade de  ordenação temporal  envolvida nos testes de Memória 
para sons verbais em seqüência (TMSV), teste dicótico de dissílabos alternados-SSW e a  queixa de dificuldade de memória em uma população de sujeitos com 
desordens do Processamento Auditivo. Material e Método: a) Ética: estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa desta Instituição (CEP: 0539/03). b) Coleta de 
Dados: Selecionamos 111 protocolos de pacientes atendidos no período: janeiro de 2002 a março de 2003 – período de 15 meses –, no Ambulatório do Processamento 
Auditivo, que apresentavam algum tipo de alteração qualitativa e/ou quantitativa no Teste SSW e/ou algum tipo de identificação incorreta no Teste de Memória para Sons 
Verbais em Seqüência. Para cada protocolo selecionado foram criadas fichas de registro contendo: nome, idade, sexo, dados de anamnese quanto à dificuldade de 
memória para nomes, e/ou lugares, e/ou situações; resultados do teste SSW e resultados do TMSV(4) quanto ao número de itens identificados corretamente bem como 
as sílabas corretas e as possíveis trocas ou omissões ou alterações da ordem de apresentação. c) Descrição dos Testes comportamentais estudados: Teste SSW – 
consta de 40 itens de 4 palavras cada um, perfazendo um total de 160 palavras. Cada palavra composta é apresentada a uma orelha havendo uma superposição parcial, 
isto é, a última palavra de uma palavra composta e a primeira da outra palavra composta são enviadas simultaneamente a orelhas opostas. Este procedimento permite 
avaliar as habilidades auditivas de figura-fundo e memória auditiva por meio da tarefa de integração binaural. TMSV - teste de memória para sons verbais em seqüência 
é constituído de 4 sílabas apresentadas em diferentes seqüências. O indivíduo deve repetir cada uma das 3 seqüências propostas na ordem exata da apresentação. 
Este procedimento permite avaliar a habilidade auditiva denominada ordenação temporal. O mecanismo de memória implícito para a realização do mesmo é denominado 
Memória de Trabalho. d) Correlacionamos os tipos de erros qualitativos e quantitativos do teste SSW com o TMSV e correlacionamos os tipos de erros de cada um dos 
testes com as queixas de dificuldade de memória. Os dados estão sendo submetidos a uma análise estatística apropriada, com nível de significância de 0,05 ou 5%. 
Resultados: A idade média dos 111 sujeitos é de 12 anos, 35 são do sexo feminino e 76 do sexo masculino. 41% da população mostrou queixa de memória, 8% TMSV 
alterado, 35% algum tipo de identificação incorreta no TMSV e 93% alteração no teste SSW. Verificamos que: 1) 12,5% dos indivíduos com disfunção caracterizada como 
Perda Gradual de Memória apresentaram queixa de dificuldade de memória e pelo menos uma identificação incorreta no TMSV; 2) 25% dos indivíduos com disfunção 
caracterizada como Organização apresentaram queixa de dificuldade de memória e identificação incorreta no TMSV; 3) 18% dos indivíduos com disfunção caracterizada 
como Tipo A apresentaram queixa de dificuldade de memória e pelo menos uma identificação incorreta no TMSV; 4) 12% dos indivíduos com disfunção caracterizada 
como Decodificação apresentaram queixa de dificuldade de memória e pelo menos uma identificação incorreta no TMSV; 5) dos 103 sujeitos com alteração no teste 
SSW, mostrando inabilidade de figura-fundo  para sons verbais, 42% referiram queixa de dificuldade de memória; 6) dos 39 sujeitos com pelo menos uma identificação 
incorreta no TMSV, 41% referiram queixa de dificuldade de memória; 7) 30% dos sujeitos com alteração no teste SSW mostrando inabilidade de figura-fundo para sons 
verbais, apresentaram pelo menos uma identificação incorreta no TMSV. Comentários: Sabe-se que inabilidades são consideradas como dificuldades de memória  do 
sistema de memória de longo prazo. A avaliação do processamento auditivo estaria envolvendo aspectos de memória de curto e longo prazo. Por meio do teste SSW 
pode-se identificar problemas de memória destas duas naturezas. Neste trabalho, apesar dos testes mostrarem inabilidades auditivas e portanto dificuldades no processo 
de memória, nem sempre houve associação com a queixa de memória explicitada pela mãe ou indivíduo. 
 Participantes: Marcela Vasconcellos Santos Andrade, Liliane Desgualdo Pereira 
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 Título: ORIENTAÇÕES DE SAÚDE VOCAL PARA PACIENTES EM LISTA DE ESPERA PARA TERAPIA 
DE VOZ 

 Autores:  Bonino, D.V.; Padovani, M.; Azevedo, R.R. 
 Bolsista: Deborah Valli Bonino   
 Orientador:  Renata Azevedo - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Higiene é um termo amplo, relacionado a procedimentos necessários a conservação da saúde. Higiene Vocal são normas básicas que auxiliam na preservação da saúde 
vocal e prevenção do aparecimento de alterações laríngeas. Tais normas devem ser seguidas por todos, particularmente por aqueles que utilizam mais a voz ou que 
apresentam tendências a alterações (BEHLAU & PONTES, 1999) 
As normas de higiene vocal são simples de serem seguidas devendo, pottanto, ser respeitadas, para que se evite o estabelecimento ou piora da voz.  
As alterações no comportamento vocal são determinantes na instalação e evolução das disfonias funcionais e organofuncionais. Assim, as orientações de Higiene Vocal 
são fundamentais para a reabilitação vocal. 
Devido a grande demanda de pacientes em serviços públicos de saúde, o que ocasiona uma longa fila de espera, consideramos importante um programa de orientações 
para que estes pacientes possam iniciar seu tratamento o quanto antes, evitando desta forma o grande número de evasões. 
O objetivo do presente estudo é propor um programa de orientação de Higiene Vocal para pacientes disfônicos em fila de espera para terapia fonoaudiológica. 
Nossa amostra é composta por 68 pacientes avaliados no Ambulatório de Distúrbios Vocais da UNIFESP-HSP entre 2001 a 2002, da lista de espera para terapia 
fonoaudiológica, com diagnóstico de disfonia funcional e orgânofuncional. Estes pacientes são de ambos os sexos, sendo a maioria do sexo feminino, com idade entre 
18 e 68 anos. Todos os pacientes relataram em suas avaliações a ocorrência de diversos tipos de abusos vocais e hábitos prejudiciais à produção vocal. 
O programa de orientação inicia-se com a divisão dos pacientes em grupos de 15 pessoas. Cada grupo participará de 4 palestras, realizadas a cada 15 dias, nestes 
encontros serão abordados os temas: anatomia e fisiologia vocal e hábitos que beneficiam/ prejudicam a produção vocal. 
Na primeira palestra, os pacientes terão suas vozes gravadas para análise de alguns parâmetros acústicos e análise perceptivo-auditiva. Também responderão aos 
questionários: Perfil de Comportamento Vocal (VILLELA & BEHLAU, 1988) para investigaremos os abusos e hábitos prejudiciais à produção vocal; e Qualidade de Vida 
e Voz (QVV), para verificarmos o impacto da disfonia na qualidade de vida.  
Analisando os dados desta coleta observaremos a qualidade vocal dos indivíduos neste primeiro momento e outros parâmetros vocais. Através da análise do Perfil de   
comportamento Vocal analisaremos quais os hábitos de maior ocorrência em cada grupo avaliado e através do Questionário de Qualidade de Vida e Voz (QVV) o impacto 
da disfonia na qualidade de vida em cada grupo.  
Após a última palestra, as gravações serão novamente realizadas, e os questionários, reaplicados. Então nesta segunda coleta faremos a comparação entre as gravações 
e analisaremos se ocorreram mudanças nos parâmetros vocais gravados. Observaremos se houve diminuição da ocorrência dos hábitos e abusos prejudiciais a produção 
vocal após a participação do paciente no programa de orientações atravez do Perfil de Comportamento Vocal. Também observaremos se houve mudança do impacto 
da disfonia na vida do paciente com o Questionário de Qualidade de Vida e Voz (QVV)    
Esperamos, com este programa, estabelecer um vínculo com os pacientes da lista de espera para terapia fonoaudiológica a fim de garantir sua adesão ao tratamento 
posterior e oferecer orientações para melhorar sua saúde vocal ou evitar o agravamento das disfonias.  
 Participantes: Deborah Valli Bonino, Marina Padovani, Renata Rangel Azevedo 
 

 Título: Projeto de Oficinas de Leitura e Escrita 
 Autores:  Toledo, M.P.E.R.; Rodrigues, A.N. 
 Bolsista: Maria Paula Eugenio Rubim de Toledo   
 Orientador:  Zelita Caldeira Ferreira Guedes - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Human 
 Resumo: 
O processo de comunicação realiza-se à medida que a interação criança-meio se aprofunda e que a linguagem se desenvolve. Através da comunicação, o homem 
transmite e interpreta sentimentos e pensamentos, assim como interage com outros indivíduos, numa troca de informações e experiências que o enriquece cada vez 
mais (Pacheco & Caraça, 1984). 
Os fonoaudiólogos, por sua formação, compreendem as diferenças entre o desenvolvimento normal da linguagem e seus desvios, de acordo com as diversas faixas 
etárias, assim como a influência das diferenças socioculturais na aquisição da linguagem. Esse conhecimento básico, combinado com suas habilidades em utilizar 
abordagens de avaliação e intervenção, é particularmente útil em contextos educacionais (Santos & Navas, 2002). 
Sabe-se que no Brasil ainda se lê muito pouco. Os adultos, em geral, lêem pouco, e entre os professores são poucos os que adquiriram o hábito de leitura como atividade 
recreativa. Conseqüentemente, também são poucas as crianças que, em casa ou na escola, recebem estímulos que as conduzam ao prazer da leitura. 
A oficina é um projeto de prevenção que visa estimular o interesse do escolar pela leitura e escrita, a fim de que o mesmo adentre prazerosamente nesse universo tão 
amplo e rico. Nela a criança terá acesso a diferentes materiais escritos, de forma lúdica e funcional. 
A proposta é implantar essas oficinas em escolas, acompanhando diariamente o professor responsável no primeiro ano de funcionamento e realizando encontros 
quinzenais nos anos subseqüentes. 
Oferecemos este projeto a Secretaria de Educação   uma cidade localizada no litoral norte do estado de São Paulo, a 200km da capital, com população de 57.000 
habitantes. 
A cidade conta com uma rede de 19 escolas municipais de Ensino Fundamental, somando 6631 alunos de primeira a quarta série - sendo que 1461 cursam a primeira. 
Selecionamos uma escola na região central como projeto piloto 
Tomamos como prioridade os alunos da primeira série do Ensino Fundamental, a fim de prevenir dificuldades já estabelecidas nas séries posteriores, pois, segundo 
Braga (1988), os problemas prevalentes na segunda e terceira séries referem-se a dificuldades de alfabetização e ortografia. O cronograma proposto se estende por 
quatro meses, de Julho a Novembro, contando com encontros quinzenais com cada grupo de alunos, somando oito encontros. Esses grupos serão compostos por sete 
alunos em média. 
Através da estimulação do hábito de ler e escrever esperamos enriquecer a linguagem da criança, diminuindo assim o índice de dificuldades escolares. 
O bom resultado obtido nesta primeira experiência nos permitirá ampliar tal programa às demais escolas da rede municipal. 
 Participantes: Maria Paula Eugenio Rubim de Toledo, Adriana Nossa Rodrigues 
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 Título: Próteses Auditivas e seus Benefícios: Aplicação de um Questionário de Auto-Avaliação em Adultos 
Protetizados no Hospital São Paulo. 

 Autores:  Frias, V.A.C.; Vieira, G.I.; Iório, M.C.M. 
 Bolsista: Vivian Alvina de Camargo Frias   
 Orientador:  Maria Cecilia Martinelli Iorio - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Introdução: A deficiência auditiva é um problema que afeta uma parcela significativa da população. Seu impacto pode afetar o desenvolvimento e funcionamento 
comunicativo, comprometendo a fala, linguagem e  aspectos psicossociais e cognitivos. 
A prótese auditiva é o único recurso disponível para os pacientes portadores de perdas auditivas não passíveis de tratamento médico ou cirúrgico. 
Atualmente há, na área da saúde, uma crescente conscientização da importância do ponto de vista do paciente na determinação do sucesso funcional do tratamento. 
Assim sendo, além dos dados da avaliação objetiva realizada em ambiente clínico, têm-se utilizado questionários de auto-avaliação que  avaliam o julgamento do paciente 
relativo ao seu desempenho em diferentes situações do cotidiano.  
Objetivo: O estudo teve como objetivo avaliar o uso de próteses auditivas e seus  benefícios em pacientes que as receberam por doações do SUS no Hospital São Paulo, 
por meio do Questionário Internacional de Auto-Avaliação do Uso e Benefício das Próteses Auditivas (QI-AASI). 
Metodologia: Foram avaliados 30 pacientes, maiores de 18 anos, usuários de próteses auditivas doadas pelo SUS há mais de quatro meses, sendo 18 do sexo feminino 
e 12 do sexo masculino, com idade média de 63 anos. Dezoito apresentavam adaptação binaural e 12 monoaural. O questionário QI-AASI, foi elaborado por Cox et al 
(2000) e traduzido e adaptado por Bevilaqua (2002). É composto por sete questões que abordam aspectos como: uso diário, benefício, satisfação e qualidade de vida 
(Fator um), limitação de atividades, restrições de participação e impacto da deficiência auditiva nos outros (Fator dois). Cada questão tem cinco possibilidades de 
respostas, graduadas com escore de um a cinco, da pior para melhor resposta. Um escore alto significa melhor aproveitamento. O escore máximo obtido seria 35.  
Resultados: Constatamos que 60,3% dos pacientes utilizavam  a prótese diariamente por um período maior que oito horas. O escore médio total  foi 27,26 que corresponde 
a 77% da pontuação máxima possível (melhor aproveitamento da prótese auditiva) sendo o escore médio  do fator um 16,53 (80%) e do fator dois 10,73 (66%).De modo 
geral os pacientes têm um bom aproveitamento com a adaptação das próteses sendo este maior  nas questões relativas ao fator um. No entanto, 50% dos pacientes 
possuíam alguma queixa ou dificuldade no uso e manuseio das próteses e 10% tiveram escore abaixo de 17, 5 (aproveitamento inferior a 50%). 
 A avaliadora solicitou ainda que os pacientes atribuíssem uma nota , de zero a 10, à prótese auditiva, sendo atribuída a nota máxima em mais de 50% dos casos. 
Conclusão: Os pacientes que responderam ao QI-AASI tiveram um aproveitamento de 77% com o uso de prótese auditiva. Verificou-se, assim, a importância de um 
acompanhamento dos pacientes protetizados, por meio de instrumentos de auto-avaliação que permitam conhecer melhor os pacientes, avaliando o uso e os benefícios 
das próteses, bem como trazendo melhorias tanto para o tratamento quanto ao programa de doações. 
A partir do conhecimento das principais dúvidas e necessidades dos pacientes pode-se realizar uma intervenção adequada e eficaz para cada caso. 
 Participantes: Vivian Alvina de Camargo Frias, Gislene Inoue Vieira, Maria Cecília Martinelli Iório 
 

 Título: Prova de atenção auditiva: desempenho de indivíduos escolares típicos 
 Autores:  Yokomizo, L.E.; Miilher, L.P.; Bordon, P.F.; Vilanova, L.C.P. 
 Bolsista: Lilian Eiko Yokomizo   
 Orientador:  Luiz Celso Vilanova - Unifesp -  Neurologia e Neurocirurgia / Neurologia 
 Resumo: 
Introdução: O ser humano tem como principal fonte das informações lingüísticas a audição; outras, como a motora, a visual, etc, desempenham um papel relevante. Tais 
informações colhidas do meio circundante, através do crivo da atenção, que é definida como a habilidade que o homem tem de perceber, selecionar e concentrar-se em 
estímulos de diferentes naturezas, nos permitem formar a linguagem interna, além de possibilitarem nossa aprendizagem. Desta forma, a atenção auditiva torna-se 
essencial à criança em seu processo de aprendizagem. Não foi encontrado na literatura métodos comportamentais que possibilitem uma quantificação e comparação 
dessa habilidade nos diferentes sujeitos.  
Objetivo: A partir da Prova de Atenção Auditiva elaborada por BORDON, MILHER e VILANOVA (2002) o presente estudo visa complementar a amostra do estudo 
anterior, validando tal teste e possibilitando a utilização deste na prática clínica.    
Método: Utilizou-se o CD elaborado no citado trabalho, contendo 30 seqüências de palavras mono e 20 seqüências de palavras dissílabas. O tempo total da gravação 
foi de 13 minutos e 27 segundos, as palavras monossílabas foram gravadas num tempo total de 6 minutos e 31 segundos e as dissílabas em 6 minutos e 56 segundos.  
Em uma sala silenciosa a criança era instruída a prestar atenção nas várias palavras tocadas no CD e levantar a mão sempre que ouvir a palavra ´´pé´´ (1o momento) e 
´´gato´´ (2o momento). Durante a apresentação dos estímulos, a criança permanecia com a figura da palavra chave em suas mãos. Participaram deste estudo 161 
escolares de ambos os sexos, cursando o Ensino Fundamental em escola particular. As variáveis estudadas foram: escolaridade, idade e extensão da palavra estímulo. 
Resultados: Não foram constatadas diferenças entre os sexos masculino e feminino; Houve uma pequena diferença entre os scores médios nas idades; Houve um maior 
número médio de acertos na seqüência de palavras dissílabas. 
Conclusões: A habilidade de atenção auditiva não difere entre os sexos. Há uma consolidação desta habilidade conforme o aumento da idade cronológica e escolaridade. 
 Participantes: Lilian Eiko Yokomizo, Liliane Perroud Miilher, Patrícia Ferreira Bordon, Luiz Celso Pereira Vilanova 
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 Título: Resolução Temporal Binaural em Músicos por Meio do Teste de Lateralização Verbal 
 Autores:  Cara, S.J.; Silva, E.M.O. 
 Bolsista: Safire Jäger de Cara   
 Orientador:  Marisa Frasson de Azevedo - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Introdução: O estudo da lateralização sonora por meio da medida da menor diferença de tempo interaural que possibilita a localização sonora à orelha Direita ou Esquerda 
contribui para a avaliação do processo auditivo central denominado resolução temporal binaural. (TEDESCO, 2002). Considerando que indivíduos com educação musical 
têm uma capacidade de identificação de freqüências superior àquela dos indivíduos não músicos por terem participado de educação musical foram levantadas as 
questões de qual a diferença mínima de tempo interaural que o indivíduo com educação musical lateraliza um som complexo, como o usado no teste de lateralização 
verbal; e quanto esse limiar difere dos obtidos em indivíduos sem a mesma educação musical.  
Sendo assim, este trabalho tem por objetivo caracterizar a habilidade de lateralização sonora por meio da medida de diferença mínima de tempo interaural em músicos 
procurando-se comparar  direcionamento da fonte imaginaria à direita ou à esquerda, sexo, instrumentistas ou coralistas, tempo de educação musical. 
 
Método: O trabalho foi aprovado pelo comitê de Ética em pesquisa da UNIFESP  sob número CEP nº 0869/02. Foram estudadas as respostas  ao teste de lateralizaçao 
sonora de 48 pessoas com educação musical, de ambos os sexos, sendo 26 instrumentistas e 22 cantores entre 18 e 60 anos. Este teste consiste em apresentar, 
diversas vezes a palavra dissílaba “paca”, por meio de fones e gravada em CD. O músico deverá localizar a direção imaginária da fonte  sonora,  verbalizando  se o som 
parece provir do lado  direito, esquerdo ou  centro da cabeça .O limiar de lateralizaçao-LL, ou seja,  o menor tempo que permitiu ao indivíduo situar a fonte imaginaria à 
direita e à esquerda  foi obtido utilizando-se duas técnicas ascendente, e descendente de apresentação desses intervalos de tempo interaurais. O estimulo sonoro é  
apresentado às duas orelhas mantendo-se  intervalos  de tempo (em microsegundos) entre elas, pré-fixados  que variam de 23  a 454 microsegundos de diferença de 
tempo de apresentação entre  o primeiro e segundo som. Utilizou-se para efeitos de comparação dos resultados uma  classificação para os intervalos interestímulos  
denominada de  desempenho ótimo para LL  em microsegundos entre 23  a 159; desempenho bom  para  LL  que se mostraram  entre  181  a 317  ;desempenho  regular 
, para LL de 340  a 454 . Através de um questionário, foram obtidos os seguintes dados dos participantes: tempo de educação musical, instrumento que tem habilidade, 
nível de escolaridade, sexo, idade, uso preferencial da mão (destro ou canhoto), antecedentes otológicos (dor de ouvido, perda da audição, zumbido, tontura) e 
antecedentes familiares. Os resultados do teste foram analisados e comparados quanto aos aspectos: orelha direita e esquerda; sexo; instrumentista e cantores;  tempo 
de iniciação musical (maior ou igual a 8 anos e  menor de 8 anos). O nível de significancia foi estabelecido em 0,05 ou 5%. 
Resultados: no estudo comparativo dos limiares de lateralização –LL entre orelha direita e esquerda houve diferença estatisticamente significante (p-valor 3,8%) quando  
foi usada a técnica descendente. Os valores da média LL estão dentro do intervalo classificado como ótimo, com exceção do valor da orelha direita descendente, 
classificado como bom. No estudo comparativo dos limiares de lateralização para sexo feminino e masculino, instrumentistas e cantores, tempo de iniciação musical 
maior ou igual a 8 anos e menor de 8 anos, as diferenças encontradas para LL não foram estatisticamente significantes  e os valores das médias estão dentro do intervalo 
classificado como ótimo, com exceção dos valores da orelha direita descendente, classificados como bom. 
Conclusão: o desempenho entre as orelhas no teste não foi simétrico, sendo que os limiares –LL obtidos mostrando  direcionamento à  orelha esquerda foram menores 
que os encontrados na direita, caracterizando, neste grupo, um processamento da fase (tempo de chegada do estimulo ) mais eficiente  na orelha esquerda. Verificou-
se também que a média do limiar de lateralização temporal em músicos é menor se comparada com as apresentadas em indivíduos sem treino musical estudados por 
TEDESCO (2002).  
 Participantes: Safire Jäger de Cara, Estela Miriam de Oliveira e Silva 
 

 Título: SENSAÇÃO DE INTENSIDADE E SATISFAÇÃO PARA SONS AMBIENTAIS: UM ESTUDO EM 
DEFICIENTES AUDITIVOS USUÁRIOS DE SISTEMAS DE AMPLIFICAÇÃO LINEARES E NÃO 
LINEARES 

 Autores:  Okada, M.M.C.P.; Mello, K.F.; Iório, M.C.M. 
 Bolsista: Melissa Mitsue Cunha Pires Okada   
 Orientador:  Maria Cecilia Martinelli Iorio - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Introdução – As células ciliadas externas são amplificadores cocleares, necessárias para a percepção dos sons fracos, enquanto que as células ciliadas internas 
(transdutores sensoriais) são ativadas diretamente para sons fortes. Assim, pacientes com lesão de células ciliadas externas apresentam perdas de grau leve a moderado.  
A protetização, nestes casos, busca normalizar o crescimento da sensação de intensidade.  
Dois tipos de sistemas de amplificação são utilizados na prática clínica: amplificação linear e não linear. Na amplificação linear, o ganho (amplificação) da prótese é 
constante para todas as intensidades do sinal de entrada até o limite de saída do aparelho enquanto que na amplificação não linear o ganho da prótese é variável 
conforme a intensidade do sinal sonoro de entrada. 
Objetivo – Avaliar e comparar a sensação de intensidade e satisfação de pacientes usuários de sistemas lineares e não lineares de amplificação, com perda auditiva de 
grau leve a moderadamente severo, relativas a doze sons ambientais sem e com prótese auditiva. 
Método – Foram avaliados 32 pacientes, sendo 14 usuários de AASI lineares e 18 usuários de AASI não lineares, com deficiência auditiva neurossensorial de grau leve 
a moderadamente severo. Estes classificaram a sensação de intensidade e respectivo grau de satisfação referentes a doze sons ambientais (de fraca, média e forte 
intensidade) sem e com prótese auditiva por meio do Protocolo PAL (Palmer et al., 1998, adaptado por Neves, 2000). O Teste de Igualdade de Duas Proporções foi 
aplicado para análise estatística. 
Resultados – Para os sons fracos houve predomínio dos níveis não audível e fraco tanto para os usuários de sistemas lineares e não lineares antes da prótese e 
predomínio dos níveis fraco e médio depois da prótese. Quanto à satisfação, esta foi referida como boa (sistemas lineares) e ruim (sistemas não lineares) antes da 
prótese e considerada  boa nos dois sistemas depois da prótese.  
Os sons médios foram classificados em sua maioria como fracos pelos usuários dos dois tipos de sistemas antes da prótese e como médios depois da prótese. A 
satisfação foi referida como ruim (sistemas não lineares) e ruim e boa pelos usuários de sistemas lineares antes da prótese. Depois da prótese a satisfação foi referida 
como boa em ambos os sistemas de amplificação.  
Os sons fortes foram igualmente referidos como fraco, médio e forte pelos usuários dos dois sistemas antes da prótese e como fortes depois da prótese. A satisfação 
variou de ruim a boa antes da prótese e depois da prótese foi considerada pelos usuários de sistemas lineares ruim e pelos usuários de sistemas não lineares ruim e 
boa. 
Conclusão – Há normalização da sensação de intensidade para os sons médios e fortes para os usuários dos dois sistemas de amplificação. Há tendência da satisfação 
ser considerada ruim para os sons ambientais de forte intensidade e boa para os sons ambientais de fraca e média intensidade. 
 Participantes: Melissa Mitsue Cunha Pires Okada, Karina Ferreira Mello, Maria Cecília Martinelli Iório 
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 Título: Teste de Dissílabos Alternados - SSW: Análise e Prevalência de Erros 
 Autores:  Gurgel, S.; Pereira, L.D. 
 Bolsista: Sabrina Gurgel   
 Orientador:  Liliane Desgualdo Pereira - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
O teste de Dissílabos Alternados - SSW em português brasileiro - é um procedimento proposto como uma forma de avaliar a integridade central, ou seja, verificar a 
presença de algum impedimento na função auditiva central. O teste apresenta características muito úteis que o tornaram um dos testes mais freqüentemente empregado 
na avaliação da função auditivo central (Borges, 1997). A análise envolve aspectos qualitativos e quantitativos que proporcionam informação complementar ou de suporte 
para indicar a extensão da disfunção auditiva (Katz e Ivey, 1999), bem como caracterizam dificuldades de linguagem associadas a esta disfunção. 
As informações oferecidas pelo teste permitem realizar uma análise do desempenho dos indivíduos sobre diferentes enfoques úteis a atuação clínica fonoaudiológica.  
OBJETIVO: 
O objetivo do presente estudo é analisar os erros cometidos no teste SSW pelos indivíduos atendidos no serviço de processamento auditivo da disciplina dos distúrbios 
da audição e estabelecer prevalência e os tipos de erros dos mesmos. 
MATERIAL E MÉTODO: 
Após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, foram levantados os protocolos de pacientes atendidos no período de janeiro de 2002 a março de 2003, pertencentes 
ao arquivo do Ambulatório de Processamento Auditivo, de responsabilidade da Profa. Dra. Liliane Desgualdo Pereira. Foram incluídos 58 protocolos cuja avaliação do 
processamento auditivo tenha sido realizada utilizando o teste SSW e cujo desempenho do paciente tenha sido registrado indicando omissão da(s) palavra(s), a ordem 
da repetição das palavras ou a descrição da(s) palavra(s) que substituiu a(s) palavra(s) original(is). Em seguida, foram colhidos os dados de identificação dos pacientes 
para a caracterização da amostra acompanhados do desempenho de cada indivíduo no Teste de Dissílabos Alternados (SSW). Os erros cometidos foram selecionados 
e organizados em planilhas em um total de 488 erros. A análise dos erros considerou a estrutura lingüística da alteração, organizando-os em grupos e estabelecendo-se 
a prevalência de erros da população atendida no ambulatório e possíveis variações em decorrência do sexo e da idade. 
RESULTADOS: 
Do total de indivíduos que compõem a amostra, 34 (58,63%) é do sexo masculino e 24 (41,38%) do sexo feminino. A média de idade dos pacientes é de 12,31 (± 7,62 
DP). A análise parcial dos erros mostra que do total de 488 erros levantados, 254 (52,05%) eram decorrentes de trocas fonéticas do item, 71 (14,55%) realizaram a 
repetição de um dos itens que compõem a sentença, 7 (1,43%) realizaram trocas semânticas e 156 (31,97%) realizaram trocas de menor ou nenhuma proximidade com 
os itens que formam as sentenças do teste. Entre as trocas semânticas, 6 (85,71%) mantiveram a extensão e tonicidade da palavras e 1 (14,29%) manteve apenas a 
extensão da palavra. Em relação às trocas fonéticas, 224 (88,19%) realizaram a substituição da palavra do teste por outra com significado. Quanto à estrutura das trocas 
fonéticas, 201 (79,13%) preservaram as mesmas vogais da palavra estímulo, 29 (11,42%) preservou a segunda vogal, 23 (9,06%) preservou a primeira vogal e 1 (0,39%) 
não manteve nenhuma das vogais. Na estrutura das trocas fonéticas também foi observado a preservação da segunda consoante em 138 (54,33%) erros, da primeira 
consoante em 51 (20,08%), das duas consoantes em 28 (11,02%) e de nenhuma em 37 (14,57%). 
CONCLUSÃO: 
Os erros que predominaram foram trocas fonéticas por palavras com significado e com manutenção das vogais e da 2ª consoante do estimulo original. Ainda, em menor 
proporção ocorreram trocas semânticas com manutenção da extensão e da tonicidade do estimulo original. 
Assim, no reconhecimento das palavras em escuta dicótica, teste SSW em português brasileiro versão utilizando troqueus, vimos que indivíduos que falham no 
reconhecimento das palavras estímulos falharam na identificação das consoantes destas palavras e não na identificação das vogais e nem da tonicidade que a constituem.  
 Participantes: Sabrina Gurgel, Liliane Desgualdo Pereira 
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 Título: Vocabulário receptivo de crianças recém-ingressas em escola municipal de educação infantil 
 Autores:  Metzger, A.L.T.; Capobianco, D.M.; Moreira, V.P.; Pedromônico, M.R.M. 
 Bolsista: Andrea Luiza Taumaturgo Metzger   
 Orientador:  Márcia Regina Marcondes Pedromônico - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
RESUMO 
Os distúrbios de fala e de linguagem encontram-se entre as queixas mais freqüentes de problemas da idade pré-escolar (Bax, Hart e Jenkins, 1980). Muitos autores vêm 
descrevendo que atrasos de linguagem em crianças pré-escolares tendem a persistir por vários anos, tendo uma forte associação com problemas 
psiquiátricos/comportamentais, constituindo-se num forte preditor de problemas de aprendizagem (Aram, Ekelman e Nation, 1984; Rescorla, 1989, Pedromônico et al, 
2002). Capovilla e Capovilla (1997) afirmaram que a extensão do vocabulário é uma importante medida da habilidade intelectual, visto que a sua aquisição requer o uso 
de informações contextuais, sobre as quais são feitas inferências plausíveis sobre o significado de palavras desconhecidas. Aceitando tal hipótese, de a extensão do 
vocabulário ser preditor intelectual e de habilidades acadêmicas, consideramos importante medi-la para prevenir e tratar as eventuais dificuldades antes da idade de 
alfabetização.    
OBJETIVO: avaliar o vocabulário receptivo de crianças recém-ingressas em escola de educação infantil, tendo como interesse central verificar associação entre a 
extensão do vocabulário e a idade e sexo da criança e a escolaridade materna.  
MÉTODO: 
Estudo descritivo- analítico de corte transversal.  
  Participantes: 
Das 199 crianças recém-ingressas na EMEI “Neusa Rossi” no Ciclo Inicial foram aleatoriamente selecionadas 102 (51,25%) para constituírem a amostra deste estudo. 
Destas, 7 foram excluídas em função de erro de aplicação e recusa da criança em terminar a prova. 
As características sócio-demográficas foram levantadas a partir de um questionário de identificação preenchido com o cuidador da criança. 
  Instrumento: 
Para a realização deste trabalho foi utilizado o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (TVIP), traduzido e adaptado para o português brasileiro por Capovilla e 
Capovilla (1997). 
  Procedimento: 
Foram construídas planilhas com a identificação da criança (idade e sexo), o número de vocábulos corretos e a escolaridade da mãe delas, para o cálculo de medidas 
descritivas (media, desvio padrão, mediana e porcentagens) que permitiram a construção de gráficos e prepararam o tratamento estatístico. Além disto, foram registradas 
as classificações de cada criança, tanto pela proposição de Capovilla e Capovilla (1997) quanto pela que foi estabelecida a partir das médias e desvios padrões do grupo 
aqui estudado. A análise estatística envolveu o Teste T de student para estudo das variáveis numéricas (número de palavras por idade e sexo). 
Finalmente, foi usada a regressão linear para estudar a associação entre a extensão do vocabulário e a escolaridade materna. 
RESULTADOS: 
Não foram evidenciadas diferenças entre a extensão do vocabulário de meninas e de meninos (p=0,21). O mesmo não ocorreu em relação à idade (p=0,01), visto que 
as crianças de 5 anos apresentaram vocabulário significantemente maior que as de 4 anos. 
Não foram encontradas diferenças significantes entre as médias de extensão do vocabulário de meninas e meninos nas idades de 4 e de 5 anos (p>0,20).  Não ficou 
evidenciada associação entre a escolaridade materna e a extensão do vocabulário das crianças.(p=0,15). 
CONCLUSÃO: 
A maioria das crianças do grupo encontra-se dentro da faixa normal de extensão de vocabulário, independente do sexo. Com o aumento da idade, aumenta a extensão 
do vocabulário das crianças do grupo, independente do sexo. A escolaridade das mães das crianças não influenciou o vocabulário delas. 
A distribuição da classificação de desempenho no teste é semelhante quando usadas normas dos tradutores brasileiros ou aquela estabelecida a partir dos valores das 
médias do grupo deste trabalho, o que indica que o Peabody é um teste útil para medir o vocabulário receptivo de crianças de São Paulo, usando as normas de Capovilla 
e Capovilla (1997). 
 Participantes: Andrea Luiza Taumaturgo Metzger, Dirce Maria Capobianco, Viviane Pressi Moreira, Márcia Regina Marcondes Pedromônico 
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 Título: A  Família e o Paciente Diabético 
 Autores:  Santos, T.C.F.; Ramos, L.H. 
 Bolsista: Tályta Carolina Franco Santos   
 Orientador:  Laís Helena Ramos - Unifesp -  Enfermagem / Enf. em Saúde Pública e Adm. Aplicada à Enfermagem 
 Resumo: 
O presente estudo propôs verificar  as reações apresentadas pelos familiares de pacientes diabéticos diante do diagnóstico da doença. Para alcançar tal propósito foi 
realizada uma pesquisa quantitativa, descritiva e analítica. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas semi-estruturadas com os familiares dos pacientes e 
analisados sob o enfoque da North American Nursing Diagnosis Association, com a intenção de tornar a linguagem padrão a partir de um instrumento próprio da 
enfermagem. A partir do objetivo principal da pesquisa, foi obtido que as reações mais comuns foram Enfrentamento familiar - Potencial para crescimento (38%), Medo 
(30%), Déficit de conhecimento (9%) e Negação ineficaz (7%). Foram ainda encontrados outros diagnósticos de enfermagem que foram agrupados e considerados nos 
resultados como “outros”, uma vez que não foram estatisticamente significativos em relação aos demais obtidos. Essas reações caracterizadas como “outros” formam 
um total de 16% e segundo a literatura são constituídas pelos diagnósticos de enfermagem de Manutenção da saúde alterada, Desesperança, Paternidade ou 
Maternidade alterada, Processos familiares alterados, Risco para tensão devido ao papel de cuidador, Adaptação prejudicada e Baixa auto-estima situacional. Foi 
percebido que em relação ao grau de parentesco do cuidador responsável pelos pacientes a maior porcentagem se fazia presente entre as mães (72%) e os filhos (12%) 
. Ainda  foi observado que entre as reações mais referidas, tanto as mães quanto os filhos dos pacientes apresentaram um potencial para o crescimento por meio do 
enfrentamento familiar. Em relação às reações apresentadas, as mães e os filhos dos pacientes como cuidadores, apresentaram medo como segunda reação mais 
comum, devido ao  agravamento da doença, mudança nos hábitos alimentares dos pacientes, medo de crises e do tratamento pela insulinoterapia. A terceira reação 
mais comum foi relatada como déficit de conhecimento, principalmente em relação à desinformação sobre os aspectos inerentes  à patologia, o que acaba por contribuir 
no alto índice do medo, além de que é caracterizado como um problema bastante freqüente e referido pelos pais dos pacientes diabéticos segundo sugerem alguns 
estudos. Foi também bastante referido pelas mães a existência da negação da doença. A maior faixa etária dos pacientes apresentada foi  de 15 a 24 anos (44%), 
seguida de 5 a 14 anos (24%). As reações apresentadas pelos entrevistados segundo as faixas etárias foram de 30% de Enfrentamento familiar  (Potencial para o 
crescimento) para a faixa de 15 a 24 anos e 27% para a faixa de 5 a 14 anos para a reação de medo. Foi percebido que os familiares dos pacientes portadores tanto de 
diabetes mellitus tipo I quanto tipo II apresentam medo diante do diagnóstico, o que foi observado pelo resultado de 27% que apresentou medo para o tipo I e 26% que 
apresentou medo para o tipo II. Tanto para um tipo quanto para o outro prevaleceu o enfrentamento familiar como reação mais comum (27% para pacientes do tipo I e 
50% para pacientes do tipo II). Outro dado observado em relação ao tipo de DM é que para os familiares dos diabéticos tipo II o percentual de negação foi zero, enquanto 
que para os familiares dos diabéticos do tipo I foi de 10,5%. A existência de cuidador está mais relacionada ao diabético que tem DM tipo I (60%) do que o de tipo II, que 
não tinham cuidadores (61%). Foi também observado que quanto maior o  tempo que o paciente é portador de DM ,menor é a necessidade de um cuidador. Para os 
diabéticos tipo I, verificou-se que do total dos pacientes que tem de 1 a 10 anos de diagnóstico 57% tem cuidador, de 11 a 20 anos de diagnóstico 64% não têm cuidador. 
Segundo o exposto  conclui-se que os resultados indicam a necessidade de intervenção multiprofissional para que ocorra o esclarecimento familiar juntamente com um 
acompanhamento do paciente e da família no decorrer da evolução da doença. 
 Participantes: Tályta Carolina Franco Santos, Laís Helena Ramos 
 

 Título: A assistência de Enfermagem no processo de prevenção de DST em mulheres vítimas de violência 
sexual atendidas na Casa da Saúde da Mulher – UNIFESP 

 Autores:  Palomares, C.S.; Takahashi, M.C.; Abrahão, A.R.; Mattar, R. 
 Bolsista: Claudia Steidl Palomares   
 Orientador:  Anelise Riedel Abrahão - Unifesp -  Enfermagem / Enfermagem em Saúde Pública e Admistração Aplicada a Enfermagem 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A violência sexual representa parcela importante dos casos de violência contra a mulher e o estupro é um dos crimes que mais tem aumentado em 
freqüência nos últimos anos. Esse crime exerce grande impacto sobre a saúde das vítimas, causando repercussões físicas imediatas como lesões corporais e, a médio 
prazo, risco de aquisição de alguma doença sexualmente transmissível (DST) além da possibilidade de gravidez indesejada. Freqüentemente verificamos a presença do 
trauma psicológico, que muitas vezes interferirá na qualidade de vida futura desta mulher. Estes fatores evidenciam a importância da atuação de uma equipe 
multiprofissional (médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social) a fim de oferecer às mulheres atendimento direcionado e personalizado às suas necessidades. O 
enfermeiro, como membro desta equipe, tem papel fundamental atuando como educador nesse processo. Ele procura conhecer a cliente para obter dados que possam 
orientá-lo na elaboração de sua conduta. No atendimento oferecido às vítimas, inclui-se a utilização de quimioprofilaxia para DST/HIV e há muitos inconvenientes que 
podem interferir para que o tratamento seja concluído satisfatoriamente, devido ao grande número de efeitos colaterais que o mesmo acarreta. OBJETIVO: Avaliar a 
assistência multiprofissional no processo de prevenção de DSTs em vítimas de estupro; avaliar a adesão das pacientes aos métodos profiláticos de DST/HIV; identificar 
fatores que interferem na adesão à profilaxia para DST/HIV; identificar taxas de infecções por DSTs devido ao estupro. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo transversal 
descritivo analítico realizado de abr/02 a fev/03 no Ambulatório de Atendimento a mulheres vítimas de violência sexual da UNIFESP - Casa da Saúde da Mulher – Prof. 
Dr. Domingos Deláscio (CSM-DD). Envolveu vítimas de violência sexual, atendidas no setor de jan-ago/02. Foram atendidas 41 mulheres e analisados seus prontuários 
com vistas à análise de sinais clínicos e/ou laboratoriais de DSTs. Foram convocadas as mulheres que receberam profilaxia para DSTs para realização de consulta 
médica e coleta de sangue de rotinas, sendo aplicada nesta oportunidade um questionário. Às pacientes que não receberam profilaxia para DST/HIV não foi aplicado o 
questionário. A coleta de dados foi realizada até dez/02; os resultados sorológicos posteriores a esta data não foram incluídos no estudo. RESULTADOS: Do grupo de 
pacientes deste estudo, 67.6% receberam quimioprofilaxia para DST/HIV, e destas 78.3% responderam ao questionário. Entre estas, 77.7%, consideraram o atendimento 
recebido ótimo e, 22.3%  bom. Em 78% dos casos as pacientes relataram influência do atendimento multiprofissional recebido para a realização do tratamento 
medicamentoso. Entre estas, 72% sentiram-se motivadas pelas orientações recebidas sobre a quimioprofilaxia, 21% pelo incentivo por parte da equipe multiprofissional 
e 7% pelo acolhimento nos atendimentos. 94% das pacientes relataram também ter recebido apoio de outros e, dentre estes, 29.4% vieram da família. 55% das mulheres 
utilizaram a quimioprofilaxia por 22-28 dias, 17% por 15-21 dias, 11% por 8-14 dias e 17% por 1-7 dias. 89% delas sentiram dificuldade em completar o tratamento. Das 
dificuldades relacionadas a fatores orgânicos, houve presença de mal-estar geral em 77.7% dos casos, náuseas em 66.6% e sonolência em 38.8%. Das dificuldades não 
relacionadas a fatores orgânicos, encontramos o elevado número de comprimidos ingeridos em 44.4% dos casos e a duração do tratamento em 38.8%. Ao analisarmos 
a maior dificuldade encontrada pelas pacientes, náuseas correspondeu a 27.7% e mal-estar geral e vômito, a 16.6% cada. Duas pacientes relataram não encontrar 
dificuldades para completar o tratamento medicamentoso. Nos dois grupos estudados (com e sem quimioprofilaxia), não houve nenhum caso com sorologia positiva para 
nenhuma DST. Houve presença de leucorréia em 33% das pacientes que receberam quimioprofilaxia, sendo realizada duas culturas para identificação do agente 
infeccioso. No grupo que não recebeu quimioprofilaxia a presença de leucorréia foi em 18.2% das pacientes, não sendo realizada cultura para identificação do agente 
infeccioso. CONCLUSÕES: A assistência multiprofissional foi considerada ótima por 77.7% das pacientes e boa por 22.3%, sendo o vínculo entre profissional e cliente 
o principal responsável pela qualidade da assistência. 67.6% da população deste estudo recebeu quimioprofilaxia para DST/HIV; das pacientes que receberam a 
quimioprofilaxia, 55% a utilizou por 22-28 dias; em relação aos fatores orgânicos que interferiram na adesão à quimioprofilaxia do HIV, 77.7% referiu mal-estar geral, 
66.6% náuseas e 38.8% sonolência; em relação aos fatores não orgânicos, encontrou-se referência ao elevado número de comprimidos ingeridos (44.4%) e duração do 
tratamento (38.8%); o acompanhamento sorológico não evidenciou ocorrência de nenhuma DST/AIDS entre a população deste estudo; verificou-se ocorrência de 
leucorréia em 23.5% das pacientes; o acompanhamento sorológico preconizado pelo programa não foi completado em 64.7% dos casos. 
 Participantes: Claudia Steidl Palomares, Mariana Corrêa Takahashi, Anelise Riedel Abrahão, Rosiane Mattar 
  



XI Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2003 
Enfermagem 
 

97 

 Título: A percepção do desenvolvimento do lactente em situação de massagem 
 Autores:  Saito, C.M.; Silva, M.G.B. 
 Bolsista: Cássia Mitsuko Saito   
 Orientador:  Maria das Graças Barreto da Silva - Unifesp -  Enfermagem / Enfermagem Pediátrica 
 Resumo: 
Este trabalho busca explicitar a compreensão do conhecimento do desenvolvimento neuropsicomotor de nove lactentes sadios, com idade entre dois e sete meses, a 
partir da observação prática realizada no Grupo Terapêutico de Massagem e Estimulação de Bebês - GTMEB, um dos níveis de atividade do Projeto de Extensão Grupo 
de Massagem e Estimulação de Bebês-GMEB, que ocorre no Centro de Assistência e Educação em Enfermagem - CAENF, vinculado ao Departamento de Enfermagem 
- UNIFESP/EPM. Neste espaço-tempo da massagem, trabalhamos a subjetividade e a intersubjetividade dos participantes, na dinâmica que vai se estabelecendo a cada 
encontro mãe-bebê e na vivência com a enfermeira – aluna – pesquisadora. A fenomenologia foi o recurso metodológico utilizado, possibilitando a exposição do mundo 
vivido, por meio da descrição da observação dos comportamentos dos bebês lactentes de forma sistematizada, ao responder a seguinte questão norteadora: quais os 
aspectos do desenvolvimento neuropsicomotor são evidenciados pelo comportamento do bebê lactente durante a massagem? As convergências levantadas a partir das 
unidades de significado, explicitam os comportamentos dos bebês lactentes revelando temas que indicam suas capacidades humanas em evolução. Na totalidade da 
massagem eles expressam suas vontades, estabelecendo contatos e fazendo descobertas por meio do olhar, da oralidade e da atividade manual. Pela expressão facial, 
com a emissão de sons guturais, do choro e pelo movimento ativo dos membros, assim como pela postura e pelo movimento corporal global, eles são capazes de 
comunicar suas necessidades e expressar suas emoções. Durante a massagem e na amamentação demonstram estreita interação com a mãe, e por meio das funções 
vegetativas e das atividades fisiológicas evidenciam o relaxamento e sua capacidade de adaptação ao mundo. A partir deste contexto de saúde, fica clara a necessidade 
de compreensão e respeito ao bebê, onde o conhecimento do comportamento e de suas necessidades leva a enfermeira a planejar de forma confiante as intervenções 
de cuidado, buscando favorecer o desenvolvimento da criança e a competência das mães e pais, desempenhando um papel de responsabilidade em uma assistência 
humanizada. A experiência de direcionar esta pesquisa por meio de uma vivência intencional possibilitou à pesquisadora um crescimento pessoal e gradativo, trazendo 
segurança a cada etapa, pela aprendizagem adquirida e pela possibilidade de superar os desafios na construção destes conhecimentos.   
 Participantes: Cássia Mitsuko Saito, Maria das Graças Barreto da Silva 
 

 Título: A percepção do paciente em relação ao proficional enfermeiro 
 Autores:  Bittencourt, C.A.G 
 Bolsista: Clarissa Alves Gomes Bittencourt   
 Orientador:  Rosali Isabel Barduchi Ohl - Unifesp -  Enfermagem / Fund. De Enf. E Enf. Médico-cirúrgica 
 Resumo: 
A PERCEPÇÃO DO PACIENTE EM RELAÇÃO AO PROFISSIONAL ENFERMEIRO 
BITTENCOURT, Clarissa Alves Gomes* 
OHL, Rosali Isabel Barduchi**  
Como aluna de graduação em Enfermagem, tenho vivenciado uma série de conflitos nos campos de prática relacionados à postura do profissional enfermeiro. Em minha 
experiência nos estágios, pude constatar que o enfermeiro tem sérias dificuldades para delimitar o seu papel como coordenador do processo de cuidar, fazendo com que 
os pacientes que estão sob seus cuidados não o tenham como pessoa referência em relação à assistência de Enfermagem. Pesquisando na literatura, encontrei os 
trabalhos de SILVA (1990), SILVA et alli (1995), CADONHA (1998) e MOREIRA (1998)., que observam que o enfermeiro, com o passar do tempo, vai assumindo 
atribuições que nem sempre estão relacionadas ao cuidado direto do paciente, fazendo com que esse papel seja delegado à outros membros de sua equipe. Dessa 
forma, vejo a necessidade de aprofundar essa temática no sentido de conhecer a perspectiva que o paciente possui em relação ao enfermeiro para que, compreendo 
essa realidade possamos estabelecer estratégias que minimizem esses conflitos de desempenho de papel profissional. Pretendo alcançar os seguintes objetivos: 
identificar a capacidade do paciente hospitalizado em reconhecer o profissional enfermeiro dentro da equipe de saúde, compreender a percepção do paciente 
hospitalizado em relação ao profissional enfermeiro no que diz respeito à sua competência para o cuidado. Utilizarei os pressupostos da pesquisa qualitativa, com enfoque 
fenomenológico, através da análise dos discursos obtidos junto aos pacientes hospitalizados, que permitirá o conhecimento mais abrangente da percepção da experiência 
vivida por esses sujeitos. Serão realizadas entrevistas semi-estruturadas, norteadas por três questionamentos básicos sobre quem é o enfermeiro, se dentre os 
profissionais que atuam na unidade ele reconhece quem é o profissional enfermeiro. A partir dos relatos obtidos deverá ser realizada a análise dos discursos, tendo como 
base os pressupostos de GIORGI (1985) que estabelece os seguintes procedimentos a serem realizados nos estudos qualitativos: leitura e releitura atentiva das 
entrevistas obtidas na integra, obtenção das unidades de significado encontradas nos discursos, transformação das unidades de significado para a linguagem do 
pesquisador, obtenção das convergências entre os significados à partir da visão do pesquisador e interpretação e análise dos significados à luz dos pressupostos da 
Fenomenologia. 
 Participantes: Clarissa Alves Gomes Bittencourt 
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 Título: A presença e o significado do cuidado – consigo e com o outro – no cotidiano do Morador de Rua. 
 Autores:  Lopes, I.O. 
 Bolsista: Iara de Oliveira Lopes   
 Orientador:  Maria Célia De Santi - Unifesp -  Enfermagem / Enfermagem Obstétrica 
 Resumo: 
A população em situação de  rua na cidade de São Paulo é de 10.000 pessoas segundo o Censo da População de Rua de 2001 da Secretaria de Assistência Social  da 
Prefeitura Municipal de São Paulo. Considerando o cuidado como dimensão essencial do ser humano e como capacidade que assegura a sobrevivência, este trabalho 
teve como objetivo reconhecer, no cotidiano do morador de rua, as oportunidades e necessidades de cuidado e qual significado que este tem para o indivíduo e  para o 
grupo, e em quais aspectos da vida dessa população o Cuidado está presente. O estudo se deu como pesquisa Transdisciplinar, que conta com princípios lingüísticos, 
sociológicos, psicológicos, metodológicos e transdisciplinares, e usou a História Oral através da entrevista semi estruturada como recurso metodológico. A coleta de 
dados teve como critério de inclusão homens e mulheres, sem restrição de idade, que vivam em situação de rua. Fazendo uso do Procedimento Analógico que não 
despreza nenhuma situação ou expectativa, a organização dos dados pôde demonstrar que o cuidado tem forte presença no cotidiano de homens e mulheres, pois está 
intimamente relacionado à satisfação de suas necessidades básicas de sobrevivência, apesar do auto cuidado ser relatado como uma prática que apresenta dificuldades 
e desafios. Nas entrevistas o cuidado foi relatado como atenção, carinho, tratamento sem indiferença e foi inserido dentro de uma ampla noção de saúde que afirma o 
cuidado como prevenção. Os sujeitos da pesquisa demonstraram que o cuidado reflete sua preocupação com a alimentação, vícios, como álcool e drogas, também 
enfatizaram a importância do uso de preservativos nas relações sexuais e ainda o cuidado na escolha das pessoas e grupos com quem mantém relacionamentos sociais. 
É importante aqui ressaltar a diferença de gênero colocada pelas entrevistadas que relatam maior dificuldade de auto cuidado  pelas necessidades peculiares da saúde 
da mulher. A frágil rede social com que os moradores em situação de rua contam faz parte do cuidado cotidiano destes que dependem de serviços de caráter 
assistencialista  para obtenção de recursos como alimentação e agasalho. Porém, é unânime a crítica às instituições destinadas à população de rua, que aponta a falta 
de privacidade e a rigidez de regras como o motivo da opção pela rua como cenário principal do autocuidado. 
 Participantes: Iara de Oliveira Lopes 
 

 Título: Avaliação da qualidade de vida antes e após o transplante duplo de rim e pâncreas em pacientes 
diabéticos renais crônicos . 

 Autores:  Robles, E.; Alckmin, E.L.C.; Cavichiolli, M.G.S.; Belasco, A.G.S. 
 Bolsista: Erika Robles   
 Orientador:  Angélica Gonçalves Silva - Unifesp -  Enfermagem / Fund. De Enf. E Enf. Médico-cirúrgica 
 Resumo: 
O diabetes mellitus insulino-dependente (DMID) implica não só em metabolismo anormal da glicose devido à falta da insulina, como também em complicações a longo 
prazo como nefropatia (uma das principais causas de insuficiência renal crônica). Um paciente apresenta  IRC terminal quando seus rins não são mais capazes de filtrar 
as impurezas do sangue, provenientes do metabolismo protéico endógeno e dietético, além do desequilíbrio hidroeletrolítico, ácido-básico e da disfunção endócrina. Se 
a função renal está próximo de 10% da normal é preciso recorrer a terapia de substituição renal — diálise ou transplante renal.  Logo no primeiro mês de hemodiálise há 
uma queda brusca na qualidade de vida dos pacientes, é comum  apresentar um quadro depressivo,perda de libido e impotência sexual, dificuldades de relacionamento 
em casa no trabalho, medo de dirigir veículos automotores, entre outras limitações. Um grande benefício do transplante combinado de rim-pâncreas é sem dúvida, a 
melhora na qualidade de vida do diabético, uma vez que o mesmo não tem mais necessidade das injeções diárias de insulina e do tratamento dialítico. 
Este estudo objetiva a avaliação da relação entre qualidade de vida dos pacientes diabéticos que faziam hemodiálise e os submetidos ao transplante duplo (rim-pâncreas) 
através do questionário genérico Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey ( SF-36).Estão sendo analisados dados de 30 pacientes de ambos sexos, 
portadores de diabetes insulino dependente com insuficiência renal crônica em tratamento dialítico.A aplicação do questionário se deu no Hospital do Rim e Hipertensão 
e também na Casa do Transplante (pertencente ao complexo UNIFESP) no período de novembro de 2002 a maio de 2003. 
Os dados dos questionários SF-36 estão sendo  transferidos para o banco de dados.Por esse motivo não iniciamos a análise dos resultados. 
 Participantes: Erika Robles, Eloisa Luci Cardoso de Alckmin, Maria Gabriela Secco Cavichiolli, Angélica Gonçalves Silva Belasco 
 

 Título: Avaliação de funções psicomotoras de crianças entre 6 a 10 anos de idade. 
 Autores:  Cintra, C.C.; Amirati, K.M.; Brêtas, J.R.S.; Pereira, S.R. 
 Bolsista: Cintia de Cassia Cintra   
 Orientador:  Sônia Regina Pereira - Unifesp -  Enfermagem / Enfermagem Pediátrica 
 Resumo: 
RESUMO:  Este estudo teve por finalidade a avaliação de algumas funções psicomotoras (motora, perceptual, cognitiva e dominância lateral ) em 86 crianças de 6 a 10 
anos, de ambos os sexos, que freqüentam uma instituição de ensino fundamental da região sul da cidade de São Paulo. Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo 
descritivo, em que os dados foram obtidos através da aplicação de um instrumento estruturado, contendo atividades para avaliação das funções psicomotoras como: 
motora ( motricidade fina e grosseira); perceptual(esquema corporal, adaptação espacial, memórias visual e tátil, lateralidade, grafismo rítmico e perceptual, ritmo e 
concentração); cognitiva e dominância lateral. Após análise dos dados observamos que 53,5% da população estudada é do sexo feminino e 46,5% representam sexo 
masculino. Em relação a coordenação motora fina, 77,5% conseguiu realizar as atividades sem dificuldade; na coordenação motora grosseira, dinâmica corporal, postura 
e equilíbrio, 48,8% conseguiu realizar as atividades; na adaptação espacial, 29% não teve dificuldade; 61,6% não teve dificuldade na orientação espacial; 87,2% não 
apresenta dificuldade em relação à memória visual e em relação à memória tátil apenas 37,2% não apresentou  dificuldade; 87,2% apresenta ritmo espontâneo sem 
dificuldade e apenas 26,7% sem dificuldade em relação ao ritmo codificado; no grafismo rítmico-perceptual, o maior problema foi observado em relação ao tamanho 
irregular das formas gráficas (52,3%); 78% apresentou dominância lateral bem definida; na função cognitiva ressaltamos que 93% concentra-se e compreende as 
instruções dadas durante as atividades. 
PALAVRAS CHAVE:  Desenvolvimento infantil.  Psicomotricidade.  Prevenção. Pediatria. 
 Participantes: Cintia de Cassia Cintra, Katia Muniz Amirati, José Roberto da Silva Brêtas, Sônia Regina Pereira 
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 Título: Avaliação dos Resultados da NOC (Nursing Outcomes Classification) encontrados em pacientes 
cardiopatas portadores do diagnóstico de enfermagem Risco para Infecção, após aplicação de 
Intervenções da NIC (Nursing Intervention Classification) 

 Autores:  Sabadini, A.N.S; Azevedo, S.R.; Barros, A.L.B. 
 Bolsista: Andressa Novais de Souza Sabadini / Simone Regina de Azevedo 
 Orientador:  Alba Lucia Botura Leite de Barros - Unifesp -  Enfermagem / Fund. De Enf. E Enf. Médico-cirúrgica 
 Resumo: 
GUIMARÃES (1996), refere que o Processo de Enfermagem é utilizado como método para sistematizar o cuidado propiciando condições para individualizar e administrar 
a assistência e possibilitando assim, maior integração da enfermeira com o paciente, a família, a comunidade e com a própria equipe, com resultados positivos para a 
melhoria da prestação desta assistência. 
Atualmente, ainda são utilizadas diversas denominações no Processo de Enfermagem , havendo a necessidade de padronização das atividades tratáveis pela 
enfermagem e de uma linguagem comum para o entendimento  de todos. E com a preocupação a respeito da padronização, houve a expansão dos diagnósticos de 
enfermagem e o desenvolvimento de sistemas de classificação. 
De acordo com GUIMARÃES (2000), a NIC é uma das mais avançadas propostas em termos de pesquisa sobre Intervenções de Enfermagem apresentadas em uma 
estrutura taxonômica, voltadas para os diagnósticos da NANDA. A sua articulação com a classificação de Resultados de Enfermagem (Nursing Outcomes Classification 
- NOC), também desenvolvida pelo grupo da Universidade de Iowa possibilita o registro padronizado e a informatização do Processo de Enfermagem de maneira uniforme 
beneficiando a enfermagem como um todo. 
Mesmo com avanços significativos já alcançados na prevenção e no controle das Infecções Hospitalares, as infecções continuam crescendo, constituindo grave problema 
de saúde pública e sendo responsável por perdas inestimáveis em relação ao sistema previdenciário assistencial. Portanto, é de grande importância a aplicação do 
Processo de Enfermagem para o diagnóstico de enfermagem Risco para Infecção  já que o controle e a prevenção da infecção hospitalar constituem grande preocupação 
da equipe de saúde e principalmente da enfermagem. 
O diagnóstico de enfermagem “Risco para Infecção”, segundo NANDA é definido como estar em risco aumentado de ser invadido por organismos patogênicos “. 
Considerando as infecções hospitalares constituem um problema de saúde pública determinando um aumento da morbidade e mortalidade em pacientes internados e 
portanto, as ações para seu controle têm grande valor na promoção da saúde coletiva. Destacando a importância da atuação da equipe de enfermagem na prevenção e 
controle das infecções hospitalares através da sistematização da assistência de enfermagem. 
Nesta primeira fase da pesquisa realizamos a pesquisa bibliográfica dos temas pertinentes a este trabalho; a definição conceitual dos fatores de risco da NANDA para o 
diagnóstico Risco para Infecção com o objetivo de contribuir para o julgamento clínico das enfermeiras na identificação deste diagnóstico e a validação de conteúdo de 
intervenções e resultados proposto pela NIC e NOC respectivamente, para o diagnóstico Risco para Infecção. Já na segunda fase da pesquisa iremos à prática clínica, 
avaliar os resultados da NOC em cardiopatas portadores de Risco para Infecção após aplicação de Intervenções da NIC para este diagnóstico. 
Portanto, o objetivo deste trabalho é contribuir na prevenção e controle das infecções hospitalares e no desenvolvimento do conhecimento de enfermagem. 
 Participantes: Andressa Novais de Souza Sabadini, Simone Regina de Azevedo, Alba Lucia Botura Leite de Barros 
 

 Título: Avaliação e prevalência do seguimento de usuárias de Dispositivo Intrauterino em um serviço de 
Planejamento Familiar 

 Autores:  Castro, D.M.C.L.; Barbieri, M.; Araújo, F.F.; Lopes, M.W.F.; Guazzelli, C.A.F.; Ferreira, J.N. 
 Bolsista: Denise Maria Campos de Lima Castro   
 Orientador:  Márcia Barbieri - Unifesp -  Enfermagem / Enfermagem Obstétrica 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: O dispositivo intrauterino (DIU) é um método anticonceptivo, com mais de 100 milhões de usuárias no mundo. Por ser considerado moderno e não exigir 
memorização diária para seu uso, a adesão vem aumentando consideravelmente. Há seis anos, é o primeiro método de escolha entre mulheres atendidas no setor de 
Planejamento Familiar da UNIFESP- EPM e tem sido uma preocupação da equipe de assistência as questões relacionadas a sua utilização a longo prazo. OBJETIVO : 
Avaliar o perfil sócio- demográfico das usuárias, os diagnósticos clínicos e ginecológicos mais relacionados ao uso do método, a prevalência do seguimento e as possíveis 
causas de descontinuação. MATERIAL E MÉTODO: Utilizou-se metodologia descritiva retrospectiva na análise de 128 prontuários de usuárias de DIU TCu380 inserido 
no ano de 1996 com seguimento de 3 meses e anual até 5 anos, após aprovação do Comitê de Ética. RESULTADOS: A média de idade no momento da inserção foi de 
31,9 anos, variando entre 17 a 49 anos. A escolaridade variou de 0 a 16 anos de estudo , tendo como média 6,9. A renda familiar variou de 0 a 50 salários mínimos, 
média 3,8. Quanto ao estado conjugal, 89,0 % apresentava união marital estável e 11,0% eram solteiras. Em relação aos diagnósticos clínicos, não houve enfermidades 
associadas ao uso do método. O diagnóstico ginecológico de maior prevalência observado em todos os anos de seguimento foi o corrimento vaginal, seguido por 
alteração menstrual e dor pélvica. As taxas de seguimento foram de 84,4% nos primeiros três meses; 77,3% no primeiro ano; 68,0%no segundo; 55,5% no terceiro; 
48,4% no quarto e 44,5% no quinto. Descontinuaram o seguimento 55,5% da população estudada; destas 18,3% após a colocação; 42,3% ao longo dos 5 anos por 
razões ignoradas; 15,5% deslocamento e/ou expulsão; 11,3% mudança de método; 4,2% desejo de engravidar; 2,8% menopausa, 2,8% razões médicas; 1,4% gravidez 
ectópica e 1,4% seguimento em outro serviço. CONCLUSÃO: Embora o DIU seja um método anticonceptivo de longa permanência, os estudos mostram que 50% da 
população o abandonam em menos de 5 anos. Neste sentido, ressalta-se a importância da orientação antes da escolha do método, a fim de que ele se adapte as 
condições psicossocias e de saúde da mulher; fatores essenciais para seu uso, relacionados a uma alta eficácia, uma baixa incidência de complicações e consequente 
adesão ao método. 
 Participantes: Denise Maria Campos de Lima Castro, Márcia Barbieri, Fábio Fernando Araújo, Maria Wiliam Freires Lopes, Cristina Aparecida Falbo Guazzelli, 

Juliana Neri Ferreira 
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 Título: COMPREENDENDO A PERCEPÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE HIV À RESPEITO DE SUA 
EXPECTATIVA DE VIDA - UMA VISÃO FENOMENOLÓGICA 

 Autores:  Oliveira, B.F; Ohl, R.I.B. 
 Bolsista: Bartira Fernanda de Oliveira   
 Orientador:  Rosali Isabel Barduchi Ohl - Unifesp -  Enfermagem / Fund. De Enf. E Enf. Médico-cirúrgica 
 Resumo: 
Como aluna do curso de graduação em Enfermagem, tenho me deparado com uma série de inquietações referentes ao cuidado prestado ao paciente, e quanto ao 
relacionamento interpessoal profissional-paciente, em especial com crianças portadoras de HIV. Na tentativa de compreender de forma mais ampla este fenômeno, 
busquei na literatura os estudos que pudessem ampliar meu conhecimento a respeito desta realidade. Pude verificar que na grande maioria dos trabalhos pesquisados, 
como o de MENEGHIN (1996) HELENE et alli (1998) e FERRAZ (1998) a abordagem dessa problemática é direcionada sob o ponto de vista do profissional em relação 
ao seu paciente, relatando a dificuldade para lidar com os sentimentos negativos originários desta experiência de cuidado. Neste sentido acredito ser importante conhecer 
essa realidade sob a perspectiva da criança, para que assim possamos entender o real significado que esta criança dá para sua doença, e quais são as expectativas em 
relação a realização de seu projeto de vida. Dessa forma pretendo atingir os seguintes objetivos: conhecer a experiência de internação da criança portadora de HIV, 
compreender o significado de estar doente do ponto de vista da criança e analisar a percepção da criança sobre suas perspectivas em relação ao seu futuro. Pretendo 
conduzir este trabalho utilizando os pressupostos da pesquisa qualitativa, através da abordagem fenomenológica, pois acredito que ela permitirá o conhecimento de 
forma mais abrangente a respeito da percepção da criança quanto à sua realidade como portadora de HIV. Realizarei esta pesquisa junto a crianças internadas em dois 
hospitais públicos da cidade de São Paulo, com idade acima de 10 anos, através de entrevistas gravadas mediante o consentimento dos responsáveis, que será norteada 
por questionamentos básicos relacionados aos objetivos do estudo. A partir dos relatos obtidos realizarei a análise dos discursos, tendo como base os pressupostos de 
GIORGI (1985) devendo ser realizada a leitura e releitura atentiva das entrevistas obtidas na integra, obtenção das unidades de significado encontradas nos discursos, 
transformação das unidades de significado para a linguagem do pesquisador, obtenção das convergências entre os significados a partir da visão do pesquisador, 
interpretação e análise dos significados à luz dos pressupostos da Fenomenologia.  
 Participantes: Bartira Fernanda de Oliveira, Rosali Isabel Barduchi Ohl 
 

 Título: Estudo do comportamento alimentar de mulheres durante o ciclo menstrual: aplicação do método do 
semanário alimentar 

 Autores:  Alckmin, E.L.C.; Robles, E.; Cavichiolli, M.G.S.; Fachim, M.B. 
 Bolsista: Eloisa Luci Cardoso de Alkmin   
 Orientador:  Anita Sachs - Unifesp -  Medicina Preventiva / Nutrição 
 Resumo: 
 Conhecer os determinantes da ingestão alimentar é tarefa essencial para propor medidas  de prevenção eficazes das doenças associadas à alimentação e também 
conhecer os aspectos psicológicos, sociais e fisiológicos envolvidos com o ato de se alimentar. O objetivo deste estudo é o de implementar a utilização de um instrumento 
original de coleta e análise de dados de comportamento alimentar,  caracterizando o comportamento alimentar durante o ciclo menstrual, a ingestão energética e de 
macronutrientes, o estado nutricional e a condição sócio-economica. Dessa maneira será possível compreender porque a ingestão alimentar se produz dentro de certas 
circunstâncias e quais as consequências para estado nutricional da mulher. Foram selecionadas 30 alunas do curso de graduação de enfermagem da  Unifesp, as quais 
responderam um questionário sócio-econômico  e de ciclo menstrual  permitindo assim a caracterização sócio-economica e a determinação da fase do ciclo menstrual  
em que foi preenchido o semanário alimentar. Este é um instrumento em que se registra a alimentação de uma semana com os aspectos determinantes da mesma. A 
partir das medidas de peso e estatura foi calculado o índice de massa corpórea, classificando o estado nutricional segundo os pontos de corte propostos pela World 
Health Organization (1997). Os alimentos   relatados no semanário alimentar estão sendo repassados para o software Diet Pro para cálculo e análise da ingestão 
energética e de macronutrientes. Os resultados obtidos neste estudo poderão apoiar o diagnóstico precoce dos problemas alimentares observados durante o ciclo 
mentrual e as intervenções práticas relacionadas  com a regulação de ingestão de alimentos.  
 Participantes: Eloisa Luci Cardoso de Alckmin, Erika Robles, Maria Gabriela Secco Cavichiolli, Mariana Belluca Fachim 
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 Título: Estudo sobre a aderência ao uso de métodos contraceptivos por adolescentes e jovens da cidade de 
São Paulo 

 Autores:  Correa, D.S.; Brêtas, J.R.S. 
 Bolsista: Danielle da Silva Corrêa   
 Orientador:  José Roberto da Silva Brêtas - Unifesp -  Enfermagem / Enfermagem Pediátrica 
 Resumo: 
O presente estudo testa a hipótese de que há um baixo uso de contraceptivos pelos adolescentes e jovens. Considerando o fato de que atualmente existe acesso a 
informações no campo da saúde sexual, os adolescentes e jovens paradoxalmente constituem uma população de risco quando se trata de contraceptivos. Segundo 
ASSEF(2000), em artigo escrito para o Jornal Folha de São Paulo, relata que a cada ano, cerca de um milhão de meninas até 19 anos se tornam mães; por este motivo, 
o objetivo desta pesquisa é conhecer a aderência destes adolescentes e jovens ao uso de métodos contraceptivos e fornecer conhecimento sobre o tem a profissionais 
interessados, além de contribuir com o Projeto de Extensão Corporalidade e Saúde. 
Trata-se de um estudo descritivo onde a técnica de coleta de dados escolhida foi a entrevista, que é constituída de cinco questões abertas que foram gravadas e 
posteriormente transcritas em forma de texto. Foram entrevistados 30 adolescentes e jovens de ambos os sexos, na faixa etária de 13 a 21 anos de idade, que freqüentam 
escolas particulares da zona leste e cursos profissionalizantes e ambulatórios da zona sul da cidade de São Paulo. 
Como tratamento de dados utilizamos a técnica de análise categorial, onde foi realizado uma leitura integral dos relatos de cada participante e foram identificados 
elementos estruturadores sobre o tema pesquisado. Estes elementos foram decompostos nas seguintes categorias: O conhecimento dos métodos contraceptivos; 
Vantagens e desvantagens destes métodos; O uso dos contraceptivos e A responsabilidade da prevenção. 
UNITERMOS: Adolescência, sexualidade, métodos contraceptivos.      
 Participantes: Danielle da Silva Corrêa, José Roberto da Silva Brêtas 
 

 Título: Estudo sobre o Cuidado do Coto Umbilical de Mães Adolescentes presentes na unidade de 
Alojamento Conjunto da Maternidade de um Hospital Público situado no Município de São Paulo 

 Autores:  Santos, S.S.; Espinoza, C.R.M.; Naganuma, M. 
 Bolsista: Silvana Soares dos Santos   
 Orientador:  Masuco Naganuma - Unifesp -  Enfermagem / Enfermagem Pediátrica 
 Resumo: 
Em nossa atuação na Unidade de Alojamento Conjunto (AC), tem-se observado que a maioria das puérperas tem dificuldade em cuidar do coto umbilical do recém-
nascido. Constata-se também que a mãe que acaba de ter seu filho, demonstra insegurança quanto ao cuidado dele, principalmente no que concerne o coto umbilical, 
observando que este fato independe da idade ou do número de filhos. A opção em desenvolver o estudo com mães adolescentes é o fato de encontrar muitas mulheres 
de baixa idade nesta unidade. A população está constituída de mães adolescentes com idade entre 13 e 18 anos, conforme as mudanças do período maturacional que 
permitem a reprodução – físicas, sociais, cognitivas, psicológicas e morais – ocorrem nesta faixa etária. Segundo o Ministério da Saúde, em 1999, por exemplo, de cada 
cinco partos realizados em hospitais públicos, um era de mãe com menos de 19 anos, totalizando mais de 700 mil gestações. O motivo mais freqüente de internação em 
hospitais do SUS de meninas entre 10 e 14 anos é a realização de partos, daí ser extremamente importante realizar um estudo que possa amenizar os problemas 
decorrentes de duas mudanças drásticas na vida de uma mulher: a adolescência e a gravidez. 
A pesquisa, que vem sendo realizada no Alojamento Conjunto de um Hospital do Município de São Paulo, verificou que 50% destas adolescentes consideram tarefa 
difícil cuidar de seus bebês; destas, 25% sentem medo quanto a machucar o recém-nascido e outros 17% referem ter medo por ser, o coto umbilical, fonte de infecções. 
Apesar de 100% das mães referirem a importância de lavar o umbigo do bebê diariamente, há inúmeras dúvidas quanto ao modo de fazer isso: 58% considera importante 
o uso do sabão; 17% diz apenas utilizar água; 8% faz uso de água boricada; e 33% refere a utilização do Álcool 70% e Gaze. Algumas mães relataram mitos ainda 
vigentes quanto ao cuidado do coto umbilical, como o enfaixamento do umbigo e a utilização de moedas presas ao coto, no sentido de acelerar a queda do mesmo. A 
pesquisa ainda revelou que, 92% tiveram acesso ao serviço de pré-natal; dentre elas, 17% delas fizeram um número de consultas inferior ao mínimo preconizado pelo 
Ministério da Saúde e, mesmo aquelas com mais de 06 consultas, não receberam orientação sobre o cuidado do recém-nascido e aleitamento materno. 
Como se pôde observar, somado aos problemas da precocidade destas mães, elas carecem de informações de como cuidar do coto umbilical, quando e com que 
freqüência fazer isso, quais antissépticos utilizar e porquê. Este é um fato com que uma enfermeira deve estar preocupada, pois em muitos países, a mortalidade infantil 
por tétano neonatal (através do coto umbilical) é de 25% (MS/FUNASA/CENEPI). Um dos aspectos relevantes que envolve a preocupação das mães é o predomínio do 
medo em fazer o curativo do coto umbilical. Desta forma, revela a necessidade de melhoramentos quanto à qualidade do serviço de pré-natal, bem como a adoção de 
medidas que possam diminuir os agravantes de um problema crônico no país: a gravidez precoce. Através desta pesquisa, poderemos elaborar um instrumento de 
orientação amplo para estas mães, capaz de suprir suas necessidades dentro e fora do Alojamento Conjunto.  
Estes são resultados descritivos parciais. Pretende-se que o número de amostra seja de aproximadamente 100 para o desenvolvimento de estudo analítico. 
 Participantes: Silvana Soares dos Santos, Catherine Russo Muñoz Espinoza, Masuco Naganuma 
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 Título: Incidência de úlcera de pressão em pacientes neurocirúrgicos 
 Autores:  Cadamuro, C.; Diccini, S. 
 Bolsista: Camila Cadamuro   
 Orientador:  Solange Diccini - Unifesp -  Enfermagem / Fund. De Enf. E Enf. Médico-cirúrgica 
 Resumo: 
Introdução: Pacientes com problemas no sistema nervoso central são de maior risco para o desenvolvimento de úlceras de pressão. Objetivo: Avaliar a incidência de 
úlcera de pressão em pacientes submetidos a procedimentos neurocirúrgicos. Metodologia: Estudo prospectivo, realizado na unidade de neurocirurgia do Hospital São 
Paulo, no período de novembro de 2002 até maio de 2003. Foram incluídos pacientes submetidos a cirurgias eletivas do sistema nervoso central e que não apresentaram 
na internação úlcera de pressão. A avaliação foi realizada diariamente, com exame físico da pele, exame neurológico motor e risco para o desenvolvimento de úlcera de 
pressão, através da Escala de Braden. Resultados: Foram avaliados 60 pacientes durante o período pré-operatório e pós-operatório, 34 (56,6%) eram do sexo feminino 
e 26 (43,4) do sexo masculino, a idade média foi de 47 anos, variando de 19 à 78 anos de idade. Os diagnósticos médicos encontrados foram 30 (50,0%) pacientes com 
tumores intracranianos, 8 (13,5%) pacientes com aneurisma cerebral, 5 (8,4 %) pacientes com malformação arteriovenosa, 4 (6,6%) pacientes com hérnia de disco, 4 
(6,6%) pacientes com tumores medulares, 3 (5,0%) pacientes com trauma raquimedular, 2 (3,3%) pacientes com abscesso cerebral, 2 (3,3%) pacientes com hidrocefalia 
e 2 (3,3%) com neurocisticercose. Segundo a Escala de Braden, na admissão, 12 (20,0%) pacientes tinham risco para desenvolver úlcera de pressão e destes 6 (50,0%) 
pacientes apresentaram úlcera de pressão durante a internação. Dos outros 48 (80,0%) que não apresentavam risco para úlcera de pressão na admissão, 2 (4,2%) 
pacientes desenvolveram úlcera de pressão. Observou-se que no momento da instalação da úlcera de pressão nestes pacientes, a pontuação na Escala de Braden 
mostrava risco para úlcera de pressão. Portanto, a incidência de úlcera de pressão 13,4%, ocorrendo em 8 dos 60 pacientes estudados, sendo que 1 (12,5%) paciente 
apresentou 2 úlceras de pressão, sendo uma lesão no maléolo e outra no trancanter. Os locais das lesões de maior incidência foram: 3 (33,3%) maléolo, 2 (22,2%) 
calcâneo, 1 (11,1%) trocanter, 1 (11,1%) sacro, 1 (11,1%) crista ilíaca e 1 (11,1%) em região occipital. Quanto ao estadiamento as lesões foram classificadas em 5 
(55,5%) lesões de Grau I, 2 (22,3%) Grau II, 1 (11,2%) Grau III e 1 (11,2%) Grau IV. Os pacientes classificados como de risco para úlcera de pressão receberam medidas 
de prevenção como: mudança de decúbito, massagem com creme hidratante após o banho e colchão caixa de ovo. Conclusões: A incidência de úlcera de pressão foi 
de 13,4%, índice similar ao encontrado na literatura internacional, apesar da escassez de recursos para realizar a prevenção. O estudo mostrou a necessidade de se 
aplicar diariamente a Escala de Braden no paciente submetido a procedimentos neurocirúrgicos, pois o exame neurológico apresenta variações durante o período de 
internação, fazendo com que o paciente entre na pontuação de risco para úlcera de pressão. Há maior necessidade de cuidado de prevenção, por parte dos enfermeiros, 
na manutenção da integridade da pele.  
 Participantes: Camila Cadamuro, Solange Diccini 
 

 Título: O corpo de quem cuida do corpo do outro: uma contribuiçao dos discentes de enfermagem da 
Unifesp para criação do Grupo de Apoio e Orientaçao em sexualidade. 

 Autores:  Querino, I.D.; Silva, C.V.; Brêtas, J.R.S. 
 Bolsista: Isis Distrutti Querino   
 Orientador:  Conceição Vieira da Silva - Unifesp -  Enfermagem / Enfermagem Pediátrica 
 Resumo: 
Introdução: O enfermeiro, tendo como essência de sua profissão o cuidado, estabelece uma relação muito próxima com o seu cliente, íntima muitas vezes, através do 
toque que é constante nos procedimentos do cuidado. Desta forma, a corporalidade do enfermeiro torna-se uma peculiaridade ligada diretamente com a sua profissão e 
com o cuidado que é prestado ao outro. A partir disso, nos propusemos a investigar alguns aspectos da corporalidade do aluno de enfermagem, em pesquisa realizada 
no ano de 2001-2002 como Pibic. Assim, o presente estudo tem como finalidade dar continuidade à mesma, analisando as justificativas dos discentes de Enfermagem 
da Unifesp para a questão da importância de um serviço de apoio e orientação em sexualidade e também reunir elementos para organização desta atividade de 
orientação.   
Objetivos: Analisar as justificativas dos alunos quanto à importância de um serviço de apoio e orientação em sexualidade; estabelecer o perfil do atendimento deste 
serviço para posteriormente implementar o mesmo; contribuir com as “Oficinas de Vivencia Corporal” e conseqüentemente com uma melhor formação dos discentes de 
enfermagem quanto às questões da sexualidade. 
Metodologia: È uma pesquisa quantitativa, do tipo descritiva, que utilizou como instrumentos: 1) Justificativas da questão que já foram coletadas anteriormente e agora 
foram descritas e analisadas e 2) Questionário semi-estruturado para obtenção de dados visando à elaboração da atividade junto aos graduandos de enfermagem. 
Principais resultados: Após análise, obtivemos dados como: 92,6% dos graduandos entrevistados consideram importante este serviço de orientação em sexualidade e 
apenas 7,4% não o considera importante. Daqueles que concordam com serviço, emergiram as seguintes subcategorias na análise das justificativas: necessidade de 
informação (25,9%); dificuldades com o assunto (12,9%); cuidar de si para cuidar do outro (11,9%); autoconhecimento (9,3%); melhor preparo para formação profissional 
(8,7%); prevenção (3,6%) e estereótipo (0,5%). Quanto ao perfil de atendimento da atividade, verificamos que 76,4% dos entrevistados preferem a forma individual e 
grupo alternadamente como forma de acontecimento das atividades, 31,9% preferem discussão somente em grupo e 29,9% gostariam que a estratégia de atendimento 
fosse na forma de oficinas com tema especifico; quanto à pessoa que irá coordenar as atividades, 70,9% dos entrevistados preferem o monitor (discente) e docente 
desenvolvendo as atividades juntamente; quanto ao local para o desenvolvimento das atividades, 49,1% dos entrevistados preferem o Departamento de Enfermagem-
Unifesp e 40,3% o Centro de Assistência e Educação em Enfermagem-Caenf. 
 Participantes: Isis Distrutti Querino, Conceição Vieira da Silva, José Roberto da Silva Brêtas 
  



XI Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2003 
Enfermagem 
 

103 

 Título: O Estudo do Uso De Condon por Adolescentes e Jovens 
 Autores:  Ferreira, D.; Silva, C.V.; Brêtas, J.R.S.; Pospih, M.R.; Correa, D.S.; Silva, C.V.; Brêtas, J.R.S.; Pospih, M.R. 
 Bolsista: Daniela Ferreira   
 Orientador:  Conceição Vieira da Silva - Unifesp -  Enfermagem / Enfermagem Pediátrica 
 Resumo: 
Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo descritivo, que tem por finalidade verificar o uso adequado de condon. Para este fim foi elaborado um  instrumento de coleta 
de dados, na forma de um jogo lúdico e aplicado durante uma entrevista, na qual também aplicou-se um questionário. Tem por objetivos: elaborar um instrumento lúdico 
para verificação do uso correto do condon; aplicar o instrumento e Identificar na população estudada o uso adequado do condon; subsidiar a elaboração das atividades 
educativas desenvolvidas no Projeto de Extensão Corporalidade e Saúde. A população desta pesquisa constituiu-se de 50 adolescentes e jovens de ambos os sexos 
(70% feminino e 30% masculino), na faixa etária de 12 a 24 anos de idade, que freqüentam instituições de ensino das zonas Sul e Leste da cidade de São Paulo. Os 
critérios adotados para avaliação da seqüência de colocação correta do condon foi: disposição das figuras em ordem correta segundo o roteiro e justificativa coerente da 
seqüência. Os dados obtidos mostram que somente 10% dos entrevistados apresentaram tanto a seqüência como a justificativa correta do uso do condon e 90% incorreta, 
dos quais, 81% foram relacionada a seqüência e 19% quanto a seqüência e quanto a justificativa embora 56% já tenham feito uso do condon. Dados estes reforçam a 
necessidade de investir em Educação em Saúde e Orientação Sexual para adolescentes e jovem.    
DESCRITORES: Adolescente. Condon. Educação em Saúde. Jogo. Lúdico. 
 Participantes: Daniela Ferreira, Conceição Vieira da Silva, José Roberto da Silva Brêtas, Mariana Rezende Pospih, Danielle da Silva Corrêa, Conceição Vieira 

da Silva, José Roberto da Silva Brêtas, Mariana Rezende Pospih 
 

 Título: Preocupações de mães de crianças nascidas prematuras no momento da admissão na creche 
 Autores:  Lucca, A.; Chanes, D.C. 
 Bolsista: Alessandra de Lucca   
 Orientador:  Vera Lucia Barbosa - Unifesp -  Enfermagem / Enfermagem Pediátrica 
 Resumo: 
Os nascimentos pré-termos hoje somam cerca de 13% dos nascimentos no Brasil, 5% na Europa e em alguns países desenvolvidos e aproximadamente 11% nos 
Estados Unidos (Martins, 2002). Na UNIFESP, por ser um centro de referência e receber os casos mais graves, a incidência é ainda maior: de cada 100 partos cerca de 
25 trazem ao mundo bebês prematuros (Martins, 2002). O trauma causado pela chegada de um bebê prematuro fica marcado na mente da mãe e, por isso, ela tende a 
tomar maiores cuidados com seu filho, mesmo quando este já se desenvolve normalmente. Essa pesquisa tem por objetivo conhecer e descrever as preocupações 
manifestadas pelas mães de filhos prematuros, no momento de sua admissão na creche, com a finalidade de fornecer subsídios para melhorar a qualidade de assistência 
a essas crianças. Para tanto, a metodologia utilizada foi o estudo de caso onde os depoimentos das mães foram gravados e suas falas transcritas para categorização. 
Os locais de estudo foram duas creches públicas da cidade de São Paulo e os resultados apontam preocupações com a saúde, alimentação e higiene, que, 
comparativamente, não diferem de mães de nascidos a termo, mas mostram-se enfáticos no cuidado denominado especial. 
 Participantes: Alessandra de Lucca, Daniella Cristina Chanes 
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 Título: Prevalência de Colonização por Enterococcus Resistente À Vancomicina (ERV) em Pacientes 
Submetidos À Diálise 

 Autores:  Campos, S.; Barbosa, D.A.; Lima, L.C.E.Q. 
 Bolsista: Samara de Campos   
 Orientador:  Dulce Aparecida Barbosa - Unifesp -  Enfermagem / Fund. De Enf. E Enf. Médico-cirúrgica 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: O aumento da prevalência da infecção por Enterococcus resistente à vancomicina (ERV) na Europa e Estados Unidos, tem contribuído significativamente 
para o aumento da morbidade e mortalidade em pacientes portadores de doenças crônicas e imunossuprimidos. Alguns autores identificaram que o gene Van A do ERV 
confere alto nível de resistência à vancomicina e pode ser transferido in vitro para uma variedade de gram positivos incluindo os S.aureus e desenvolvem muitas infecções 
por estes microorganismos.  
OBJETIVOS: Avaliar a prevalência para colonização pelo ERV em pacientes em programa de diálise e avaliar o modo de disseminação da resistência à vancomicina 
nas unidades avaliadas.  
PACIENTES E MÉTODO: após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e assinatura do consentimento livre e esclarecido, foi conduzido um estudo transversal 
controlado no Serviço de Nefrologia do Hospital São Paulo (UNIFESP-EPM) e Hospital do Rim e Hipertensão da Fundação Oswaldo Ramos (FOR) no período de agosto 
de 2002 a março de 2003. Foram incluídos no estudo 320 pacientes maiores de 18 anos de idade em programa de diálise.Foi realizado um registro com dados de 
identificação,clínicos,laboratoriais e os relacionados ao tratamento dialítico. Foram colhidas duas a quatro amostras de fezes, uma vez por semana, por um período de 
um mês. As amostras foram encaminhadas para o Laboratório Especial de Microbiologia Clínica (LEMC) da Unifesp para isolamento, cultura, identificação e antibiograma, 
e concentração inibitória mínima (MIC) segundo as normas do NCCLS (2002). As amostras positivas para o ERV foram submetidas à tipagem molecular através da 
Ribotipagem Automatizada. Análise estatística: os pacientes foram classificados como colonizados pelo ERV ou não. A associação entre as variáveis categóricas e o 
ERV foram testadas pelo teste do qui-quadrado e exato de Fisher; para as variáveis contínuas foi utilizado os testes de Student ou Mann-Whithiney, conforme apropriado. 
Foi também realizada a análise multivariada através da regressão logística. Os testes foram bi-caudais e o nível de significância utilizado foi alfa=0,05.  
RESULTADOS: A prevalência do ERV nesta população foi de 14,4%. Ocorreu associação estatísticamente significante entre o tipo de diálise (hemodiálise), o número 
de internações, o tempo de internação, nível baixo de hemoglobina, de hematócrito; uma discreta associação nos valores de uréia, do percentil de redução da uréia e a 
presença do ERV. Não foi encontrado associação estatisticamente significante entre a presença do ERV e o uso de antibioticoterapia e de vancomicina. Elevado número 
(n=39) de infecções por S.aureus ocorreram neste período. Das 879 amostras coletadas, foram isoladas 56 de ERV, sendo que 25% dos isolados eram E.faecium, 10,7% 
E.casseiliflavus, a grande maioria (57,1%) E.gallinarum e 3,6% eram E.fecalis. Todos os isolados foram sensíveis à teicoplamina, exceto os E.faecium que foram bastante 
resistentes aos antibióticos testados. As amostras de E.gallinarum também apresentaram um MIC elevado para vancomicina. 
TIPAGEM MOLECULAR: foram isoladas:duas amostras de Enterococcus faecalis e duas amostras de Enterococcus raffinosus, ambos com dois ribogrupos diferentes. 
Seis amostras de Enterococcus casseliflavus com todos os ribogrupos diferentes. As amostras de Enterococcus faecium isoladas de 14 pacintes, apresentaram o mesmo 
ribogrupo (111-S-4) que foi predominante, em dez dos isolados. Foram tipadas 8 amostras de Enterococcus gallinarum de oito pacientes de diálise, um ribogrupo (112-
S-4) foi predominante, encontrado em seis das oito amostras testadas. 
CONCLUSÃO: O ambiente hospitalar, a hemodiálise, a anemia e a uremia parecem ter um papel importante na colinização pelo ERV. A associação positiva entre o uso 
de antibióticos, da vancomicina e a colonização pelo ERV não foi observada neste estudo. Os E.faecium e os E.gallinarum apresentaram MICs elevados para 
vancomicina. Foi observado um clone predominante entre os E.gallinarum e um outro clone predominante de E.faecium. Estes resultados sugerem que pode estar 
ocorrendo uma disseminação destas bactérias entre os pacientes tratados no Serviço. Frente a estes resultados se faz necessário a utilização rigorosa das precauções 
padrão, a tipagem do gen van A nas amostras de ERV isoladas e o estabelecimento de uma vigilância epidemiológica nesta população de pacientes. 
 Participantes: Samara de Campos, Dulce Aparecida Barbosa, Lidimara Copooso Erdosi Quintino de Lima 
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 Título: Sentimentos Expressos por Mulheres Gestando Fetos Inviáveis - Análise Qualitativa 
 Autores:  Takahashi, M.C.; Palomares, C.S.; Abrahão, A.R.; Ohl, R.I.B.; Horta, A.L.M. 
 Bolsista: Mariana Corrêa Takahashi   
 Orientador:  Anelise Riedel Abrahão - Unifesp -  Enfermagem / Enfermagem em Saúde Pública e Admistração Aplicada a Enfermagem 
 Resumo: 
Introdução: 
As malformações do tubo neural constituem significante proporção do total de anomalias congênitas do sistema nervoso, sendo a anencefalia, a forma mais comum e 
letal. Devido à sua prevalência e gravidade, acreditamos ser necessário o preparo da equipe de saúde que atua com mulheres que estejam gestando fetos portadores 
destes defeitos, a fim de proporcionar um atendimento especializado e multidisciplinar, não se limitando apenas aos aspectos biológicos do diagnóstico, mas enfocando 
também os aspectos psico-social-cultural da gestante e sua família, que são de grande relevância para o bom prognóstico materno.  
Como uma das estratégias para este atendimento, desenvolveu-se no Serviço de Medicina Fetal da UNIFESP, a consulta de enfermagem em aconselhamento genético 
(AG) reprodutivo a qual se inicia na recepção da cliente e continua durante todas as etapas do atendimento pré-natal, tendo como principal enfoque a participação do 
casal em todas as etapas do seu atendimento a partir de conhecimento real dos fatos como pré-requisito para sua tomada de decisão.  
 
Objetivos: 
1-Analisar sentimentos inerentes ao vínculo materno-fetal nos momentos: diagnóstico, gestação, parto; 2-Avaliar assistência em AG; 3-Propor novas estratégias à 
assistência de enfermagem. 
 
Metodologia  
Estudo qualitativo, abordagem fenomenológica, visando conduzir a investigação fiel ao ponto de vista da paciente. A coleta de dados foi realizada no Serviço de Medicina 
Fetal da UNIFESP no período Ago-Dez/2002, após avaliação e aprovação do CEP da UNIFESP. Foram entrevistadas 2 gestantes e 1 puérpera atendidas no serviço de 
acompanhamento pré/pós-natal no ambulatório de Medicina Fetal, cujo diagnóstico fetal foi anencefalia. As autoras seguiram roteiros para entrevista semi-estruturada 
para gestante ou puérpera, os quais foram elaborados a partir dos pressupostos descritos na tese de doutorado intitulada Gestação de Fetos Anencéfalos: Fatores de 
Risco, Diagnóstico Situacional e Impacto da Assistência Interdisciplinar (Abrahão, 2000).As falas das gestantes foram transcritas na íntegra referentes à primeira consulta 
de AG, parto. As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos sujeitos. 
Análise das entrevistas seguiu procedimentos propostos por Giorgi (1985): 
1-Leitura e releitura atentiva das entrevistas obtidas na íntegra; 2-Obtenção das unidades de significado encontradas nos discursos; 3-Transformação das unidades de 
significado na linguagem das pesquisadoras; 4-Obtenção das convergências entre significados a partir da visão das pesquisadoras; 5-Interpretação dos significados, à 
luz da fenomenologia, para obtenção dos temas do fenômeno estudado. 
 
Apresentação dos resultados: 
As três categorias encontradas foram: 
Desnorteamento frente à inviabilidade fetal e importância do AG: 
Evidencia o sofrimento com diagnóstico, pela sensação expressa de desnorteamento e desespero. Importância do AG é apontada por apresentar o diagnóstico, e por 
esclarecer o prognóstico. 
Relação entre bem-estar fetal/sobrevida e evolução normal da gestação: 
Pacientes apegam-se a crenças pessoais como fonte de esperança de diagnóstico errado, obtendo forças para continuar a gestação.   
Fatores que direcionam decisão de manter a gestação: 
Não concretização da patologia durante a gestação, aliado à esperança de diagnóstico errado, leva ao desejo de ver a criança ao nascer. Isto servirá para se certificar 
da patologia e poder se despedir do filho, tornando-o real. 
 
Considerações finais: 
Este estudo evidenciou que: 
1-Sentimentos característicos são: diagnóstico- desnorteamento e inconformidade com o prognóstico; gestação-negação da patologia; parto- possibilidade de concretizar 
a criança; 2-Há necessidade da consulta em AG durante todo pré/pós-parto, para esclarecimento de dúvidas e avaliação do atendimento multiprofissional; 3-Estratégias 
para assistência de enfermagem: Ajudar paciente/família a lidar com o prognóstico fetal, fornecendo e reforçando informações precisas sobre a patologia fetal, permitindo 
que expressem seus sentimentos/dúvidas; permitir contato dos pais com a criança ao nascimento; garantir apresentação da criança aos pais de forma que exiba seus 
aspectos positivos e cubra desfigurações; proporcionar à família todo o tempo que precisarem para se despedir e segurar a criança. 
 Participantes: Mariana Corrêa Takahashi, Claudia Steidl Palomares, Anelise Riedel Abrahão, Rosali Isabel Barduchi Ohl, Ana Lúcia de Moraes Horta 
 

 Título: Vigilância de infecção da ferida cirúrgica em pacientes submetidos à cirurgia oncológica de mama. 
 Autores:  Morales, A.P.; Gutiérrez, M.G.R.; Trigo, R.R.; Luccas, N.P.; Hashizumi, A.E.; Gabrillone, M.C. 
 Bolsista: Ana Paula Morales   
 Orientador:  Maria Gaby Rivero Gutiérrez - Unifesp -  Enfermagem / Fund. De Enf. E Enf. Médico-cirúrgica 
 Resumo: 
Trata-se do relatório preliminar de um estudo sobre a incidência de infecção no seguimento pós-operatório das pacientes submetidos à cirurgia oncológica de mama, 
que está sendo desenvolvido em duas etapas: a primeira teve como objetivo verificar a adequação do instrumento elaborado para vigilância pós-alta de casos de infecção 
do sítio cirúrgico em mulheres submetidas a mastectomia ou quadrantectomia, previamente orientadas sobre o auto-cuidado com a incisão cirúrgica, no domicílio. 
Inicialmente trabalhou-se com a implantação na Enfermaria de Ginecologia do HSP, do programa de orientação às pacientes mastectomizadas e seus familiares. Após 
esta etapa, iniciou-se o teste do instrumento de coleta de dados visando avaliar a adequação dos aspectos a serem monitorados, bem como a operacionalização do 
registro e fluxo de dados entre a Enfermaria de Ginecologia e o Ambulatório de Mastologia. 
O período de teste do instrumento compreendeu os meses de junho e julho de 2003 e foram monitorados 20 pacientes. Os principais resultados são os seguintes: 
incorporação formal, como rotina do plano de alta das pacientes mastectomizadas da enfermaria de Ginecologia, do programa de orientação sobre os cuidados com a 
ferida cirúrgica e o sistema de drenagem e, constatação da adequação do instrumento elaborado para o seguimento ambulatorial dessas pacientes. A dificuldade 
encontrada refere-se à operacionalização do fluxo do instrumento de coleta de dados entre os dois setores mencionados, o que tem ocasionado a perda de alguns casos.
  
Esperamos encontrar formas para solucionar este problema e dar continuidade à segunda etapa do estudo que é a identificação de casos de infecção em pacientes 
mastectomizadas.  
 Participantes: Ana Paula Morales, Maria Gaby Rivero Gutiérrez, Renata Ribeiro Trigo, Nara Palatini Luccas, Aline Emi Hashizumi, Maria Cristina Gabrillone 
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 Título: A escolha da especialização profissional entre os residentes: uma análise na UNIFESP 
 Autores:  Del Vecchio, R. 
 Bolsista: Rodrigo Del Vecchio   
 Orientador:  Nildo Alves Batista - Unifesp -  CEDESS / CEDESS 
 Resumo: 
A evolução do conhecimento na área médica tem mudado e, cada vez mais, o modelo da prática profissional prioriza o enfoque especializado. Neste sentido, a escolha 
da especialização a ser seguida constitui um momento singular no processo de formação do médico. Pesquisas revelam que vários fatores influenciam esta escolha. 
Dentre as principais, ressalta-se: dúvidas em relação ao mercado de trabalho, expectativas sociais, oportunidades de treinamento, influências de docentes e/ou familiares, 
vontade de ajudar as pessoas, independência econômica, horas de dedicação, prestígio, etc. 
Os objetivos desta pesquisa foram identificar os fatores que influenciam o residente em início de especialização na sua escolha pela especialidade e conhecer como e 
quando se dá este processo. 
A metodologia se deu através da coleta de dados quali-quantitativos por meio de um questionário com perguntas abertas sendo analisadas em seu conteúdo. A população 
do estudo constou de 42 residentes em fase inicial de especialização, sendo 61% de alunos graduados na UNIFESP, 22 homens e 20 mulheres com uma média de 
idade atual de 26,5 anos. 
O interesse, a aptidão, o gosto e a identificação com a área são os principais motivos influentes na decisão da escolha da maioria dos investigados (27 residentes). As 
possibilidades financeiras e a grande abrangência da área escolhida (12 citações cada) foram influências também decisivas. A qualidade de vida como principal fator de 
escolha foi mencionada 7 vezes. Compromisso social (2), interesse pela carreira acadêmica (1) e influência familiar (1) foram também citados. Para 86% dos residentes, 
o momento da escolha ocorreu durante a graduação sendo que para 70% deles, esta escolha somente ocorreu no final do curso. O processo de escolha da especialidade 
foi considerado fácil/tranquilo por 60% dos residentes e angustiante por 40% deles. O gosto e a identificação com a área seguido da vivência no curso com aproximação 
das várias especialidades foram os fatores que facilitaram este processo. Apenas um dos entrevistados relata a influência familiar como decisivo neste processo. A 
abrangência da profissão e o consequente grande leque de opções bem como a decisão inicial na escolha entre áreas clínicas ou cirúrgicas foram os principais fatores 
que tornaram o processo angustiante. Alguns residentes também se reportam ‘a carência de orientação durante o curso para esta escolha e a necessidade de uma 
escolha tendo em vista a proximidade com o encerramento do período de inscrição para os exames de residência médica. A grande maioria dos residentes, 37 
respondentes, mostram-se otimistas quanto à sua escolha, com boas expectativas em relação ao futuro exercício da especialidade. 
Esperamos que o entendimento e a discussão destes aspectos no âmbito da Graduação e Residência Médica possa oferecer subsídios para o processo de escolha da 
especialização de nossos acadêmicos. 
 Participantes: Rodrigo Del Vecchio 
 

 Título: Ácido Hialurônico em pacientes com hematúria urológica. 
 Autores:  Arruda, R.F.; Arruda, H.O.; Nader, H.B. 
 Bolsista: Rafael Fávaro Arruda   
 Orientador:  Homero Oliveira de Arruda - Unifesp -  Cirurgia / Urologia 
 Resumo: 
Introdução: 
Hematúria pode se originar de qualquer ponto do trato urinário e, tanto macro quanto microscópica pode representar um sinal de doença grave. Porém, várias são as 
causas, desde as insignificantes como as motivadas por exercícios físicos, as que requerem observação ou tratamento como as infecções e os cálculos e ainda as que 
ameaçam a vida, como os diversos carcinomas. 
O ácido hialurônico (AH) é um dos componentes da matriz extracelular (MEC) e sua presença em grande quantidade provoca diminuição da aderência celular. Este fato 
sugere que quando presente em grandes quantidades possa participar do processo de invasão tumoral. O mecanismo molecular exato que regula a biossíntese do AH 
ainda não é, no entanto, exatamente conhecido. 
A detecção do AH urinário tem sido estudada como possível marcador no diagnóstico de tumores, entre eles o carcinoma urotelial de bexiga. Em tese apresentada à 
UNIFESP/EPM em 2002, Luiz Café quantificou o AH urinário de pacientes com e sem carcinoma urotelial de bexiga e mostrou associação positiva com a presença deste 
carcinoma, que é responsável por mais de 90% das neoplasias da bexiga e representa a malignidade mais detectada entre os pacientes com hematúria microscópica. 
O fato de ser um método diagnóstico não invasivo, de baixo custo e de simples realização, torna-o extremamente competitivo com os demais exames, e portanto, a 
associação de hematúria urológica e presença de AH na urina poderia justificar o seu emprego como marcador ou indicador para rastreamento de tumor urotelial. 
Assim, pretende-se neste trabalho, dosar o AH em pacientes com hematúria urológica macro ou microscópica e verificar um possível papel como um primeiro exame, 
indicador da necessidade de investigação para câncer urotelial, em pacientes sem diagnóstico urológico prévio. 
 
Materiais e Métodos: 
 
Foram colhidas amostras de urina de 40 pacientes atendidos consecutivamente no ambulatório de Urologia (triagem) do Hospital São Paulo com história de hematúria 
macro ou microscópica para esclarecimento diagnóstico. Essas amostras foram imediatamente preservadas e congeladas e, a seguir, encaminhadas ao laboratório do 
Departamento de Biologia Molecular da UNIFESP-EPM, para dosagem do AH através de um método “ELISA-like”. 
 
Resultados: 
 
 As amostras encontram-se em fase de processamento. Os resultados estarão disponíveis através do endereço eletrônico: rafarruda@hotmail.com. 
 
 Participantes: Rafael Fávaro Arruda, Homero Oliveira de Arruda, Helena Bonciani Nader 
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 Título: Aleitamento materno em usuários do serviço de vacinação do Centro de Saúde da Vila Mariana 
 Autores:  Kawazoe, L.; Seque, C.A.; Silva, E.M.K.; Puccini, R.F. 
 Bolsista: Lyina Kawazoe   
 Orientador:  Edina Mariko Koga da Silva - Unifesp -  Pediatria / Pediatria Geral e Comunitária 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A importância do aleitamento materno nos primeiros anos de vida já está bem estabelecida e comprovada em inúmeros trabalhos. O Centro de Saúde 
da Vila Mariana, vinculada desde 1997 a Universidade Federal de São Paulo, desenvolve diversos programas, sendo um deles, o Programa de Atenção Integral à Saúde 
da Criança com atividades assistenciais, educativas e de pesquisa. O conhecimento da prevalência de aleitamento materno no primeiro ano de vida da população usuária 
do serviço de vacinação é de vital importância para o direcionamento e avaliação das ações de incentivo ao aleitamento materno nesse serviço. 
OBJETIVO: Estimar os indicadores de aleitamento materno no primeiro ano de vida na população usuária do serviço de vacinação do Centro de Saúde da Vila Mariana. 
MÉTODO: Tipo de estudo: Estudo  Descritivo Transversal. População: Crianças menores de um ano de idade usuárias do serviço de vacinação do Centro de Saúde da 
Vila Mariana. 
Amostra: Aleatória obtida no período de setembro de 2002 a junho de 2003. Instrumento: Questionário aplicado às mães de crianças menores de um ano de idade no 
ato da vacinação. 
RESULTADOS: No estudo foram obtidas informações de 351 crianças, sendo 52,1% do sexo masculino e 47,9% do sexo feminino, com média de idade de 4,9 meses. 
A idade média das mães foi de 29 anos de idade e dos pais de 32,3 anos de idade. A média da renda foi de 3,5 salários mínimos percapita. Os indicadores de aleitamento 
materno observados foram: 
- aleitamento materno exclusivo = 45% 
- aleitamento materno predominante = 60% 
- aleitamento complementar oportuno = 43,5% 
CONCLUSÃO: O trabalho verificou que a população usuária do serviço de vacinação do Centro de Saúde da Vila Mariana apresenta índices sócio-econômicos superiores 
à média da população da Região Metropolitana. Apesar dos índices de aleitamento serem superiores em comparação a outros trabalhos realizados em populações mais 
carentes, verificou-se que menos de 50% de crianças menores de quatro meses faziam uso de aleitamento materno exclusivo, apontando, dessa forma, à necessidade 
de se estabelecer diretrizes para a implementação do aleitamento materno através de práticas educativas.   
 Participantes: Lyina Kawazoe, Camila Arai Seque, Edina Mariko Koga da Silva, Rosana Fiorini Puccini 
 

 Título: Análise clínico-laboratorial e estudo anatomo-patológico da Disgenesia Gonadal Pura 46,XX em 
amostra local 

 Autores:  Ponte, S.A.P.; Delcelo, R.; Freitas, V.; Verreschi, I.T.N. 
 Bolsista: Salete Aparecida Pereira da Ponte   
 Orientador:  Ieda Therezinha Nascimento Verreschi - Unifesp -  Medicina / Endocrinologia 
 Resumo: 
Disgenesia gonadal pura 46,XX (DGXX) é caracterizada por amenorréia primária, fenótipo feminino, normal ou com proporções eunucóides, atraso do desenvolvimento 
das mamas e características sexuais secundárias, gônadas em fita bilateral, com células hilares e luteinizadas no estroma. O cariótipo é 46,XX e a elevação de 
gonadotropinas e o decréscimo de estrógeno no sangue são achados comuns. 
Ao contrário da disgenesia gonadal pura 46,XY (DGXY) - síndrome de Swyer  -  em que os portadores apresentam maior risco de desenvolver tumores gonadais, 
sobretudo o gonadoblastoma e o disgerminoma, a freqüência de tal complicação na DGXX é mais rara. 
Apesar da associação de DGXX e tumores gonadais (gonadoblastoma e disgerminoma)  ser relativamente rara quando comparadas a DGXY, necessita-se de melhor 
elucidação para se atingir precisão diagnóstica e conduta adequada.  
Dezesseis pacientes portadoras DGXX foram caracterizadas clínico e laboratorialmente e esses dados foram submetidos a tratamento estatístico por box –plot e cálculo 
do escore Z . 
Gônadas provenientes de oito pacientes que se submeteram à laparoscopia eletiva foram revistas em estudo anatomo-patológico (AP) por coloração com Hematoxilina-
Eosina (H-E) e por técnica imunohistoquímica (IH) utilizando anticorpos contra testosterona (T) e inibina (Ih). 
A análise do quadro clínico mostrou que o diagnóstico de DGXX é feito numa faixa etária jovem (81,2% o tiveram antes dos 20 anos); o peso e a altura teve um 
deslocamento da curva de Gauss, sendo as médias do escore-Z do peso e da altura, respectivamente, - 1,10 e – 1,65. 
Quanto à dosagem sérica de FSH, quatorze pacientes ( 87,5%)  tiveram níveis maiores que 50 UI/L e os percentis 25 e 75 foram, respectivamente, 63 e 125 UI/L, 
mostrando que perfil hormonal hipergonadotrófico é uma característica marcante da DGXX. 
O estudo anatomo-patológico por H-E revelou estroma ovariano desprovido de folículos, com fibrose, apresentando hiperplasia das células hilares imuno-positivas para 
testosterona e para inibina.  Em estudo prévio, um gonadoblastoma associado a disgerminoma fora encontrado em uma destas pacientes cujo estudo molecular havia 
excluído mosaicismo para seqüências do cromossomo Y em sangue periférico. Independentemente destes segmentos citogenéticos, acredita-se que fatores hormonais 
locais facilitem o desenvolvimento de lesões tumorais na gônada disgenética, pois no gonadoblastoma, mas não no disgerminoma, observou-se imunopositividade para 
inibina nas células do cordão sexual. Na paciente com gonadoblastoma, à semelhança das gônadas das mulheres com DGXX, detectou-se T nas células hilares da 
gônada em fita contra-lateral. 
 Supõe-se que os altos níveis de FSH não suprimidos por terapia de reposição hormonal levam a produção local de testosterona pelas células hilares hiperplasiadas. 
Sabe-se que o FSH e a T estimulam a expressão local de Ih em ovário normal sendo esta um fator ovariano anti-tumoral. A presença de testosterona sem levar a 
expressão local de Ih suficiente ou a sua produção defeituosa seria um fator adicional determinante da tumorigênese em gônadas provenientes de DGXX.  
 Participantes: Salete Aparecida Pereira da Ponte, Rosana Delcelo, Vilmon de Freitas, Ieda Therezinha do Nascimento Verreschi 
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 Título: ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES AUTONÔMICAS E PSICOLÓGICAS DURANTE O TREINAMENTO 
POSTURAL PASSIVO 

 Autores:  Matsui, A.Y.S.; Cintra, F.D. 
 Bolsista: Ângela Yumi Sampe Matsui   
 Orientador:  Angelo Amato Vincenzo de Paola - Unifesp -  Medicina / Cardiologia 
 Resumo: 
Introdução: A exposição repetida ao estresse ortostático (treinamento postural passivo ou tilt training), tem mostrado benefício em pacientes portadores de síncope 
neurocardiogênica(SNC), promovendo modulação autonômica e dificultando o aparecimento clínico do reflexo vasovagal, entretanto o mecanismo envolvido nesse 
processo não está totalmente estabelecido. Por outro lado sabe-se que fatores como ansiedade facilitam o aparecimento do reflexo. O objetivo deste trabalho é avaliar 
o comportamento do sistema nervoso autônomo e dos níveis de ansiedade durante o treinamento. 
Materiais e métodos: 23 pacientes (idade média=27,47±13,80) com diagnóstico de SNC foram submetidos ao tratamento farmacológico ou ao tilt training de acordo com 
o médico consultor e da disponibilidade do paciente. Para análise dos níveis de ansiedade e estresse foi aplicado o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) antes 
e após 3 meses de tratamento. Durante o treinamento, os pacientes foram monitorizados pelo sistema Holter, além  da monitoração da pressão arterial e freqüência 
cardíaca (FC) a cada 2 minutos. O componente de alta freqüência foi utilizado para análise parassimpática e a relação baixa/alta freqüência para análise simpática. A 
análise da variabilidade da FC foi realizada na 1a. e na 5a. sessão. 
Resultados: Na 5a. sessão todos os pacientes foram capazes de tolerar os 45 minutos de inclinação e não houve recorrência clínica de síncope. Os parâmetros da 
variabilidade da FC e a análise dos níveis de ansiedade e estresse durante o treinamento foram: 
  Pre-treinamento Pos-treinamento   P 
RRi     724,0 ± 110,9      659,1  ± 288,9  0,60 
SDNN     120,5 ±  18,2 102,8 ±  24,0  0,07 
SDANN      87,1 ±  18,2  67,1 ±  32,2  0,10 
PNN>50      10,9 ±   4,4  12,9 ±   6,0  0,50 
HF     353,8 ± 141,4 860,6 ± 643,3    0,01 
LF/HF       4,1 ±   5,4   1,7 ±   0,9  0,30 
IDATE-TRACO  38,0 ±  7,13  28,6 ±  7,12  0,0086 
IDATE-ESTADO 41,6 ±  8,28  30,6 ± 11,41    0,0073 
Conclusão: O aumento do tônus parassimpático foi a variável autonômica que se alterou significativamente durante o treinamento postural passivo. Os níveis de 
ansiedade diminuíram após o tratamento, na amostra estudada.   
 Participantes: Ângela Yumi Sampe Matsui, Fátima Dumas Cintra 
 

 Título: Análise de 145 pacientes portadores de câncer de esôfago atendidos no ambulatório de 
Gastroenterologia Clínica do Hospital São Paulo 

 Autores:  Moreno, D.G.; Kayano, A.K.P.; Forones, N.M. 
 Bolsista: Danilo Galante Moreno   
 Orientador:  Nora Manoukian Forones - Unifesp -  Medicina / Gastroenterologia Clínica 
 Resumo: 
O câncer esofágico é uma das principais causas de morte por neoplasia no país sendo o terceiro em freqüencia no aparelho digestivo. Neste estudo retrospectivo foram 
analisados os pacientes atendidos no ambulatório do Setor de Oncologia da Gastroenterologia Clínica da Unifesp nos últimos 12 anos. 
Objetivo: Analisar os aspectos clínicos, hábitos, diagnóstico, tratamento e o seguimento dos pacientes portadores de câncer de esôfago atendidos no ambulatório do 
setor de oncologia da Gastroenterologia Clínica da Unifesp no período de abril/1991 a março/2003, levando-se em consideração seus aspectos clínicos, tratamento e 
seguimento. 
Materiais e métodos: Neste estudo retrospectivo, foram consultados os prontuários de atendimento de 145 pacientes portadores de câncer esofágico. Foram extraídos 
dados sobre idade, sexo, tipo histológico do tumor, estádio, tratamento realizado, tempo de acompanhamento e a situação atual dos pacientes, bem como o quadro 
clínico e os hábitos sociais (tabagismo e etilismo) destes pacientes. Alguns prontuários apresentaram dados incompletos que não foram quantificados neste trabalho. 
Resultados: Analisados os 145 pacientes, constatou-se uma idade média de 60 anos (29 a 87 anos), sendo 84,14% (122) homens e 15,86% (23) mulheres. Observamos 
em 80,7% (117) disfagia, 79% (115) emagrecimento, 11,7% (17) dor retroesternal e em 9% (13) sialorréia. Quanto aos hábitos, 73,1% são tabagistas, com uma média 
de 27,75 anos/maço, enquanto que 68,3% ingeriam álcool, numa média de 160,83 gramas de etanol/dia.   
O tipo histológico predominante foi o carcinoma epidermóide (espinocelular) com 68,9% (100), seguido do adenocarcinoma com 8,9% (13) dos pacientes. Quanto ao 
estadiamento, foi notado a maior ocorrência de estádio IV (33,1%). Os demais estádios (I, II e III) somaram apenas 9%. Sobre os tipos de tratamentos realizados, pode-
se inferir que foram submetidos à quimioterapia 15,2% (22) dos pacientes, à radioterapia 7,5% (11) e 10,4% (15) dos pacientes a ambas. Em 66,9% (97) dos pacientes 
não foi encontrado registro sobre o tipo de tratamento realizado por abandono do tratamento, pela transferência para outro serviço ou mesmo por óbito. O tempo médio 
de acompanhamento no ambulatório foi de 12,7 meses. Registrou-se 26,9% (39) de óbitos por câncer e 18,62% (27) continuam vivos ou faleceram por outra causa. A 
situação atual do restante dos pacientes (54,5%) não foi determinada, seja pela falta de dados na pasta bem como por falta de acesso ao paciente. 
Conclusão: 1) Em nosso meio o tumor de esôfago é mais frequente em homens, tabagistas e etilistas, sendo o tipo histológico mais comum o carcinoma espinocelular. 
2) A maioria dos pacientes procuraram o serviço numa fase avançada, onde as possibilidades terapêuticas ficam pequenas. 
3) Os resultados obtidos aproximam-se aos encontrados na literatura em trabalhos semelhantes sobre pacientes com câncer esofágico. 
 Participantes: Danilo Galante Moreno, André Kioshi Priante Kayano, Nora Manoukian Forones 
  



XI Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2003 
Medicina Aplicada 
 

111 

 Título: Análise do envolvimento do sistema nervoso central através de ressonância magnética na distrofia 
muscular congênita com deficiência da merosina. 

 Autores:  Del Curto, D.; Zanoteli, E.; Moura, L.; Pereira, C.C.; Tenório, M.A.; Oliveira, A.S.B. 
 Bolsista: David Del Curto   
 Orientador:  Edmar Zanoteli - Unifesp -  Neurologia e Neurocirurgia / Neurologia 
 Resumo: 
A distrofia muscular congênita (DMC) é uma doença caracterizada por fraqueza muscular e alterações distróficas do tecido muscular notadas já no primeiro ano de vida. 
Em torno de 50% dos casos são causados pela deficiência genética da cadeia alfa-2 da laminina (merosina), localizada na lâmina basal. Estes casos tendem a apresentar 
um prognóstico mais grave e anormalidades da substância branca cerebral, já que a merosina também está presente na lâmina basal do sistema nervoso central (SNC).   
O objetivo do trabalho é avaliar através de ressonância magnética de crânio (RM) o envolvimento do SNC na DMC com deficiência da proteína merosina (DMC-MD). 
Foram avaliadas, retrospectivamente, as imagens de RM de crânio de 10 crianças portadoras de DMC-MD, 4 do sexo feminino e 6 do sexo masculino, com idade entre 
18 meses e 20 anos. O diagnóstico foi obtido através de biopsia muscular com análise imunohistoquímica da expressão da merosina, cuja marcação foi ausente em 
todos os casos. Todos os pacientes tiveram comprometimento neonatal e atraso das aquisições motoras; e a habilidade motora máxima era sentar sem suporte. Nenhuma 
criança tinha deficiência mental ou história de epilepsia. Os exames de RM foram realizados em diferentes serviços de diagnóstico por imagem, com diferentes protocolos, 
os quais incluíam imagens pesadas em T1 e T2.   
As imagens de RM do SNC encontravam-se anormais em todos os casos. Os principais achados foram alterações da intensidade de sinal (hipersinal em T2 e hiposinal 
em T1) na substância branca (100% dos casos) afetando predominantemente o centro semi-oval, o corpo caloso e o cerebelo. Não foram observados atrofia cerebral, 
hidrocefalia significativa ou defeitos de migração neuronal.  
A presença de alterações da substância branca cerebral é uma característica marcante na DMC-MD. Tal alteração deve estar relacionada com a ausência da merosina 
na lâmina basal do SNC, a qual acarretaria defeitos na mielinização durante a embriogênese. A ausência de outras mal-formações, especialmente corticais, justifica o 
fato destas crianças não apresentarem deficiência mental ou epilepsia. O diagnóstico de DMC deve fazer parte do diagnóstico diferencial da síndrome de criança 
hipotônica com anormalidades no SNC detectadas pela RM de crânio.  
 Participantes: David Del Curto, Edmar Zanoteli, Luciana Moura, Conceição Campanário Pereira, Moacir Antônio Tenório, Acary Souza Bulle Oliveira 
 

 Título: Análise do Esvaziamento Vesicular em Pacientes com Cirrose Hepática 
 Autores:  Bonifaci, A.M.Y.; Parise, E.R.; Szeijenfeld, J.; Shigueoka, D.; Ohashi, M.A. 
 Bolsista: Ana Maria Yoshino Bonifaci   
 Orientador:  Edison Roberto Parise - Unifesp -  Medicina / Gastroenterologia Clínica 
 Resumo: 
Introdução: Alterações na motricidade vesicular têm sido descritas em portadores de cirrose hepática, o que poderia estar relacionado à maior prevalência de colelitíase 
nessa população(Acalovschi et al). 
Objetivos: Avaliar o índice de esvaziamento vesicular em portadores de cirrose hepática, forma compensada e comparar com o observado em uma população de 
indivíduos saudáveis. 
Pacientes e Métodos: Até o momento foram avaliados 10 pacientes portadores de cirrose hepática de diferentes etiologias. A cirrose foi confirmada por biópsia hepática 
ou por critérios clínicos, bioquímicos ou de imagem. Todos pacientes apresentavam varizes de esôfago à endoscopia e nenhum deles apresentava sinais de 
descompensação hepática como ascite, encefalopatia e icterícia. Para o grupo controle foram selecionados 07 pacientes dispépticos que apresentavam vesícula normal 
ao ultra-som e endoscopia digestiva sem lesões erosivas ou ulcerosas. Foram excluídos pacientes em uso de medicamentos que pudessem interferir com a motilidade 
digestiva e vesicular,ingestão de álcool por 24 horas e mulheres grávidas. A avaliação inicial da vesícula foi feita após jejum de, pelo menos, 8 horas e o índice de 
esvaziamento, após ingestão de dieta-padrão contendo 16g de óleo de milho, 15g de leite em pó integral instantâneo, 8g de chocolate em pó instatâneo e 120 mL de 
água gelada (Iwakami et al). Os valores de avaliação ultra-sonográfica utilizados nesse estudo foram aqueles obtidos a cada 30 minutos após o estímulo com a dieta. 
Para análise estatística as média obtidas em cada grupo nos diferentes tempos estudados foram comparadas através da análise de Mann-Whitney. 
Resultados: Não houve diferença estatística entre os volumes iniciais entre os dois grupos (213+_80x109+_36 cc3). Os indivíduos do grupo controle apresentaram 
máximo de esvaziamento aos 30 minutos (33% do volume inicial) e, a partir daí voltaram a aumentar esse volume, chegando a, em média 50% do volume inicial ao final 
de 120 minutos. Os pacientes cirróticos apresentaram um esvaziamento heterogêneo, atingindo um pico de esvaziamento em torno de 60 minutos (29% do volume 
inicial), alcançando 39% do volume inicial ao fim de 120 minutos. Em decorrências dessas diferenças, a média de volume aos 60 minutos foi maior no grupo dispéptico 
que no grupo cirrótico (45+9x29+13,z=2,54;p=0,011). 
Conclusão: Esses dados preliminares indicam modificações no esvaziamento vescular em portadores de cirrose hepática mesmo em fase compensada da doença e 
poderão ser confirmados com a evolução do trabalho e com a determinação dos níveis de colecistocinina. 
 Participantes: Ana Maria Yoshino Bonifaci, Edison Roberto Parise, Jacob Szeijenfeld, David Shigueoka, Maria Amélia Ohashi 
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 Título: Análise dos Polimorfismos Gênicos da Glutationa S-Transferase mu e theta na Anemia Aplástica 
 Autores:  Leite, R.A.; Noguti, M.A.E.; Duch, C.R.; Figueiredo, M.S. 
 Bolsista: Roberto Augusto Leite   
 Orientador:  Maria Stella Figueiredo - Unifesp -  Medicina / Hematologia 
 Resumo: 
A anemia aplástica (AA) é uma doença caracterizada por pancitopenia decorrente da falência medular. Historicamente, a AA está associada com exposição a agentes 
químicos e drogas ambientais, acarretando grande impacto social. Apesar de amplamente estudada, a fisiopatogenia da AA ainda é controversa. Estudos sugerem 
mecanismos fisiopatológicos imunologicamente mediados, uma vez que muitos pacientes respondem a terapias imunossupressoras. Fatores genéticos, congênitos ou 
adquiridos, e fatores ambientais como infecções, drogas e agentes químicos também estão implicados na falência medular. Diversos mecanismos podem ser 
responsáveis pela AA induzida por drogas ou agentes químicos. Algumas teorias sugerem que as vias de desintoxicação celular estariam deficitárias e, portanto, que 
possíveis agentes carcinogênicos e mielotóxicos não seriam adequadamente metabolizados e eliminados. Esta habilidade da célula excretar substâncias potencialmente 
maléficas é considerada um dos primeiros mecanismos de proteção contra o câncer e doenças pré-neoplásicas. A variabilidade individual observada neste metabolismo 
é resultado do polimorfismo gênico das enzimas envolvidas na desintoxicação destes carcinógenos. As Glutationas-S-Transferases (GST) são uma família de enzimas 
com função de desintoxicação celular, presentes em muitas espécies. Tem sido postulado que ausência de GSTM1, por prejudicar esta desintoxicação, pode predispor 
ao desenvolvimento de certas doenças. Estudos relatam a relação entre as variações do gene da GST e o risco de várias neoplasias, incluindo doenças hematológicas 
como Leucemias agudas. Arruda et al. (2001) mostraram que a freqüência do alelo nulo para GSTM1 e GSTT1 no grupo de pacientes com Mielodisplasia, Leucemia 
Mielóide Aguda e Anemia Aplástica é maior do que no de indivíduos normais.  
Objetivos: 1) Determinar a freqüência dos polimorfismos gênicos da Glutationa S-Transferase Mu e Theta em pacientes portadores de Anemia Aplástica.2) Comparar 
com a freqüência encontrada no grupo controle. 
Pacientes: Foram analisados 18 pacientes que se encontram em acompanhamento regular no Ambulatório de Anemias da Disciplina de Hematologia e Hemoterapia 
UNIFESP/EPM. 
Métodos: O DNA genômico foi extraído dos leucócitos do sangue periférico através da técnica padrão do fenól-clorofórmio. Os genes GSTM1 e GSTT1 foram amplificados 
pela PCR na mesma reação, incluindo a amplificação do gene da beta-globina como controle da amplificação.  
Resultados: Quanto a gravidade 5 tinham AA moderada, 3 AA muito grave e 10 grave. Foram encontrados 3 pacientes com GSTM1 nulo e 1 paciente com GSTT1 nulo. 
Dos 3 pacientes com GSTM1 nulo apenas 1 era branco, o paciente com GSTT1 nulo foi classificado como não branco. 
Discussão: Não encontramos maior freqüência dos genótipos nulos da GST como seria esperado (Pequeno número de pacientes?; Estudo de coorte e não prospectivo?). 
Não houve predomínio de genótipos nulos da GST nos indivíduos com AA da raça branca (Pequeno número de pacientes?; Missigenação da população brasileira?).AA 
grave ou muito grave apresentou genótipos nulos (M1 ou T1), enquanto a AA moderada só teve genótipos positivos. 
 Participantes: Roberto Augusto Leite, Maria Aparecida Eiko Noguti, Cibele Repele Duch, Maria Stella Figueiredo 
 

 Título: Aspectos Laringológicos da Doença do Refluxo Gastroesofágico Antes e Após Fundoplicatura 
Laparoscópica à Nissen 

 Autores:  Preza, B.G.; Cervantes, O.; Martinez, J.C.; Yanagita, E. 
 Bolsista: Bruno Gonçalves Preza   
 Orientador:  Onivaldo Cervantes - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Otorrinolaringologia 
 Resumo: 
Introdução: Manifestações laríngeas da doença do refluxo são consideradas comuns e prevalentes na população. Em geral, o diagnóstico é baseado nos sintomas. 
Historicamente, testes adicionais foram incluídos: laringoscopia, manometria e pHmetria de um ou dois canais, na tentativa de identificar, quantificar e observar as lesões 
provenientes do mesmo.  
Objetivos: Determinado a correlação entre os achados de laringoscopia indireta com a presença da doença do refluxo gastroesofágico no estudo anterior, o objetivo 
deste é avaliar a eficácia da Fundoplicatura Laparoscópica à Nissen (FNL) no tratamento anti-refluxo em pacientes com laringite de refluxo, utilizando o questionário de 
sintomas, a graduação e os achados laringoestroboscópicos. 
Métodos: Estudo prospectivo de pacientes previamente avaliados em estudo anterior, portadores de sintomas e/ou sinais endoscópicos de DRGE encaminhados ao 
Setor de Fisiologia Digestiva da Universidade Federal de São Paulo (SEFIDI) para confirmação diagnóstica bem como estadiamento funcional (manometria e pHmetria 
de 24 h com duplo sensor), submetidos ao exame da laringe por telescopia estroboscópica na Disciplina de Otorrinolaringologia da UNIFESP-EPM. Considerou-se 
laringoestroboscopia indireta (LI) positiva para DRGE quando observado hiperemia e/ou edema de pregas vocais, espessamento e/ou hiperemia de comissura posterior. 
DRGE foi considerada presente se a pHmetria de 24hrs fosse positiva  para o esôfago distal (escore de Demister >14) ou proximal  (refluxo supra-esofágico). Os pacientes 
com laringite de refluxo, com indicações e consentimento foram então encaminhados para a cirurgia FNL, “a short floppy Nissen” (padronizada por Demister em 1996, 
adaptada para a laparoscopia por Dallmagne em 1991), depois disso reavaliados. 
Resultados: Do total de 57 pacientes portadores de sintomas e/ou sinais endoscópicos de DRGE, 37 (63,8%) pacientes tiveram DRGE diagnosticada, dos quais 90% 
(33) tiveram pelo menos uma alteração laríngea. Destes 33 com alterações laríngeas 15 foram submetidos à FNL.(Dados parciais sujeitos à alteração)  
Conclusão: Laringoscopia pós-cirúrgica não laudada até o momento. Resultados e conclusões finais disponíveis em endereço eletrônico (brunogpr@terra.com.br). 
 Participantes: Bruno Gonçalves Preza, Onivaldo Cervantes, Júlio Cesar Martinez, Édson Yanagita 
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 Título: ASSOCIAÇÃO ENTRE DOR CRÔNICA EM PAIS E DOR ÓSTEO-ARTICULAR EM PACIENTES 
COM ARTITE REUMATÓIDE JUVENIL 

 Autores:  Dea, R.M.D.; Hilário, M.O.E.; Len, C.A.; Rosa, E.S.; Galvão, M.Z. 
 Bolsista: Renata Maria Dalla Dea   
 Orientador:  Maria Odete Esteves Hilário - Unifesp -  Pediatria / Alergia, Imunologia e Reumatologia Infantil 
 Resumo: 
A artrite reumatóide juvenil (ARJ) é uma doença inflamatória crônica, de etiologia indeterminada, que acomete principalmente as articulações. Outros órgãos, como os 
olhos e o coração, podem ser comprometidos, porém em menor frequência. Durante seu curso compromete a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares em 
diferentes aspectos relacionados a capacidade funcional, dor, estresse emocional, orçamento e vida social. Estudos recentes mostram que a presença de dor crônica 
nos pais de pacientes com ARJ tem impacto negativo na qualidade de vida dos mesmos, uma vez que os pacientes reagem a presença de dor de maneira inadequada. 
Esta pesquisa teve como objetivo estudar a história de dor crônica pessoal de pais de pacientes com ARJ, mensurar a dor ósteo-articular dos pacientes e avaliar a 
correlação entre a presença de dor familiar, pessoal e os demais parâmetros habitualmente utilizados no seguimento ambulatorial dos pacientes. Para isso foram 
aplicados questionários sobre a presença de dor crônica nos pais, com enfoque sobre o impacto da dor na qualidade de vida da família. O questionário ´´Pediatric Pain 
Questionnaire´´ (adaptado para o nosso meio) e escalas de dor verbal e numérica foram aplicados aos pacientes. Foram avaliados aspectos clínicos, laboratoriais e 
funcionais (questionário ´´Childhood Health Assessment Questionnaire´´ e Pediatric EPM-Range of Motion Scale) dos pacientes. Através do estudo pôde-se observar 
que 70% das mães relatam presença de dor crônica,  sendo que 45% delas utilizam algum tipo de medicamento para aliviá-la (25% utilizam mais de um medicamento) 
e apenas 5% fazem acompanhamento médico adequado. As principais queixas de dor relatadas (60% referem mais de uma localização) são as enxaquecas e cefaléias 
(50% dos casos), cervicalgias e dor na coluna alta (50%) e as lombalgias (50%) e em 45% essas queixas representam algum impacto na vida social e no lazer da família. 
Observa-se também que 40% dos pacientes com ARJ têm duas ou mais articulações acometidas e que 50% deles possuem duas ou mais articulações limitadas 
(chegando a casos com mais de 30 articulações limitadas). Cinqüenta por cento dos pacientes referem uma dor média à forte . Este estudo permitirá a identificação e 
orientação destas mães podendo contribuir positivamente para um seguimento clínico mais efetivo e individualizado. 
 Participantes: Renata Maria Dalla Dea, Maria Odete Esteves Hilário, Claudio Arnaldo Len, Elaine da Silva Rosa, Melissa Zanelato Galvão 
 

 Título: Avaliação da amplitude de movimento articular normal da coluna vertebral lombar em indivíduos 
saudáveis praticantes de esporte 

 Autores:  Chertman, C.; Puertas, E.B.; Santos, H.; Wajchenberg, M.; Pires, L.; Cohen, M. 
 Bolsista: Carla Chertman   
 Orientador:  Eduardo Barros Puertas - Unifesp -  Ortopedia e Traumatologia / Ortopedia e Traumatologia 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: Observa-se uma carência de padronização de estudos de medidas objetivas para avaliar a amplitude de movimento de flexão e extensão de tronco, 
devido à variedade de técnicas e resultados apresentados na literatura, principalmente tratando-se de indivíduos praticantes de esporte. 
 
OBJETIVO: Comparar a amplitude de flexão e de extensão de tronco por meio de goniometria em atletas e não atletas, relacionando estes dados com o teste do ângulo 
poplíteo e de isquiotibiais.  
 
MÉTODOS: A amplitude de flexão e extensão de tronco foi avaliada em 50 indivíduos praticantes de esporte regularmente e 50 indivíduos não atletas, os quais não 
apresentavam nenhum tipo de sintomatologia dolorosa lombar, bem como algum sintoma que pudesse influenciar a realização dos testes. As mensurações foram 
realizadas por dois examinadores independentes consecutivamente por meio de goniometria. Os valores de flexão e extensão de tronco obtidos pela avaliação da 
goniometria foram correlacionados com o teste do ângulo poplíteo e de flexibilidade dos isquiotibiais, analisando-se a correlação estatística entre os mesmos. 
 
RESULTADOS: Os valores médios obtidos foram 130,7 (121,9) para flexão e 40,2 (36,4) para extensão. Verificou-se diferença estatisticamente significante entre o grupo 
de atletas e não atletas em relação aos parâmetros: goniômetro em flexão com o avaliador 1, goniômetro em flexão com o avaliador 2 e teste dos isquiotibiais. Não foi 
verificada diferença estatisticamente significante entre o grupo de atletas e não atletas em relação aos parâmetros: goniômetro em extensão com o avaliador 1, goniômetro 
em extensão com o avaliador 2 e teste do ângulo poplíteo. 
 
CONCLUSÃO: Observa-se que a flexão de tronco apresenta valores mais elevados em indivíduos praticantes de esporte. A utilização de goniometria para mensuração 
de amplitude de tronco apresentou-se com valores variáveis entre os examinadores, apresentando-se como um método examinador dependente. 
 Participantes: Carla Chertman, Eduardo Barros Puertas, Humberto M. C. dos Santos, Marcelo Wajchenberg, Leonardo Pires, Moises Cohen 
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 Título: Avaliação da Função Renal em Crianças Previamente Desnutridas 
 Autores:  Blumberg, K.; Liboni, C.S.; Barreto, P.G.; Martins, P.A.; Sawaya, A.L.; Sesso, R.C.C. 
 Bolsista: Kátia Blumberg   
 Orientador:  Ricardo de Castro Cintra Sesso - Unifesp -  Medicina / Nefrologia 
 Resumo: 
Objetivos: Verificar a presença de disfunção renal, através de marcadores sensíveis, em crianças previamente desnutridas e atualmente desnutridas, em seguimento no 
Centro de Recuperação e Educação Nutricional (CREN), ligado a Unifesp. Em estudo anterior, essas crianças haviam apresentado elevação na pressão arterial.  
Métodos: O estudo foi realizado em 101 crianças moradoras de favelas do município de São Paulo, com idade variando entre 2 e 14 anos, tratadas no CREN, sendo 52 
desnutridas (Peso/Idade [P/I] ou Estatura/Idade [E/I] abaixo de –1,0), 17 recuperadas (um dos dois índices abaixo de  –1,0 na ocasião de ingresso no CREN e que, após 
cerca de um ano de tratamento, atingiram P/I e E/I  acima ou igual a  –1,0) e 32 controles (ambos P/I e E/I entre 0 e 2). As crianças foram trazidas para a Unifesp pela 
manhã, em jejum, onde foram medidos peso e altura; foram coletadas também uma amostra de sangue para dosagem de creatinina sérica, osmolaridade sérica, cistatina 
e uma amostra de urina para dosagem de creatinina urinária, osmolaridade urinária, microalbuminúria, proteína urinária carreadora do retinol (RBP) e análise do 
sedimento urinário. 
Resultados: Os valores médios de creatinina sérica foram inferiores no grupo desnutrido em relação ao grupo controle e o recuperado (0,59 ± 0,01 vs. 0,65 ± 0,02). 
Houve uma tendência de maior porcentagem de crianças desnutridas apresentarem cistatina sérica elevada (maior que a média + 1 desvio padrão dos valores no grupo 
controle) em relação às controles (22% vs. 7%, p=0,12). Os demais exames, osmolaridade urinária, microalbuminúria, sedimento urinário, RBP, apresentaram valores 
não significantemente diferentes entre os grupos. 
Conclusão: Não foram detectadas alterações significantes na função renal com os parâmetros avaliados em relação aos grupos estudados. No entanto, as conclusões 
em relação ao grupo recuperado foram prejudicadas devido ao número limitado de crianças recrutadas pela adoção de critérios rígidos na definição deste grupo. Estes 
achados negativos podem refletir ainda a pouca idade dos participantes (pouco tempo de seguimento após o diagnóstico de desnutrição). É provável que a redução da 
média de creatinina sérica no grupo desnutrido  esteja relacionada à sua reduzida massa muscular. 
 Participantes: Kátia Blumberg, Claudia Silva Liboni, Genia P. Barreto, Paula Andrea Martins, Ana Lydia Sawaya, Ricardo C. C. Sesso 
 

 Título: Avaliação da função retroquiasmática da via visual pelos potenciais visuais evocados em adultos 
normais. 

 Autores:  Moreto, R.A.; Salomão, S.R.; Berezovsky, A.; Sacai, P.Y.; Paula, H.M.P.; Pereira, J.M. 
 Bolsista: Renata do Amaral Moreto   
 Orientador:  Solange Rios Salomão - Unifesp -  Oftalmologia / Distúrbios Funcionais Visuais 
 Resumo: 
Introdução: Os potenciais visuais evocados (PVEs) são ondas elétricas geradas no córtex occipital em resposta a estímulos visuais específicos, captados por eletrodos 
fixados no couro cabeludo. O exame permite a avaliação da via máculo-occipital, é objetivo e não invasivo. A fixação e a cooperação por parte do paciente são 
imprescindíveis para a execução do teste. Os estímulos mais utilizados para os registros dos PVEs são os padrões com reversão de fase em forma de tabuleiro de 
xadrez ou grades pretas e brancas dotados de forma e contraste. Os eletrodos utilizados são de cúpula de ouro e posicionam-se no escalpo, no ponto Oz do sistema 10-
20 do eletroencefalograma (EEG), tendo como referência Fz posicionado na região frontal. No entanto, somente a partir desta derivação, não há condição de se avaliar 
a via retroquiasmática de cada olho. Para tanto, eletrodos adicionais devem ser posicionados no hemisfério occipital esquerdo (O3) e hemisfério occipital direito (O4), 
pois a partir destas derivações adicionais as respostas de ambos hemisférios, assim como as fibras retinianas nasais e temporais, podem ser avaliadas separadamente, 
tornando o diagnóstico de disfunções retroquiasmáticas mais preciso. Objetivo: O objetivo desse estudo consiste em padronizar valores de amplitudes (microvolts) e 
latência (milisegundos) para os registros dos potenciais visuais evocados na avaliação da via retroquiasmática em adultos normais, realizado no Laboratório de 
Eletrofisiologia Visual Clínica do Departamento de Oftalmologia da UNIFESP-EPM. A Sociedade Internacional de Eletrofisiologia Visual Clínica – ISCEV, preconiza que 
cada laboratório obtenha seus próprios índices de normalidade, pois de acordo com cada equipamento, eletrodos utilizados, níveis de luminância, freqüência dos 
estímulos e população em que é realizado o exame, pode haver variação nos valores normais. Metodologia: Participaram deste estudo 30 sujeitos normais seguindo os 
seguintes critérios de inclusão: acuidade visual igual a 20/20 – escala de Snellen (0.0 – escala LogMar) medido a 4 metros; história negativa para doenças e cirurgias 
oculares, principalmente retinianas; anuência do termo de consentimento livre e esclarecido para a participação da pesquisa. Os eletrodos ativos foram colocados em 
Oz, O3, O4, e um referência comum em Fz após redução da oleosidade capilar com gel abrasivo (Nuprep) no couro capilar. Foram apresentados estímulos em padrões 
em tabuleiro de xadrez na tela de um monitor. Posteriormente, as respostas foram captadas e analisadas por programa de computador. Resultados: Para o hemisfério 
occipital esquerdo (O3) foram encontrados os valores de média, com os respectivos desvios-padrão, sendo latência N1 de 80,9±4,45 ms; latência P1 de 105,0 ±4,77 
ms; amplitude N1-P1 de 11,84±5,3 microvolts. Para hemisfério occipital médio (Oz) foram encontradas latência N1 de 80,65±4,13 ms; latência P1 de 105,33±4,71 ms; 
amplitude N1-P1 de 15,37±7,19 microvolts. Para hemisfério occipital direito (O4) foram encontrados os valores de média, com os respectivos desvios-padrão, sendo 
latência N1 de 78,98±4,48 ms; latência P1 de 105,38±5,07 ms; amplitude N1-P1 de 11,14±5,18 microvolts. Conclusões: Foram determinados valores normativos para 
os registros dos potenciais visuais evocados utilizados na avaliação da via visual em adultos normais, estabelecendo-se limites de normalidade para os parâmetros de 
latência e amplitude segundo os componentes N1-P1 em relação ao estímulo empregado.  Os valores, tanto de latência quanto os de amplitude, mostraram-se dentro 
dos já descritos na literatura. Os achados deste estudo servirão de base para diagnóstico de distúrbios visuais retroquiasmáticos. 
 Participantes: Renata do Amaral Moreto, Solange Rios Salomão, Adriana Berezovsky, Paula Yuri Sacai, Hévillin Meire de Paiva  Paula, Josenilson Martins 
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 Título: Avaliação da influência da infecção por Cândida e Herpes nas mulheres com queixa de ardência 
vulvo-vaginal 

 Autores:  Crespi, J.S.R.; Diniz, P.Z.; Matsui, T.; Simioni, C.; Sato, H.; Fishman, O.G.; Sakano, C.R.S.B.; Silva, I.D.C.G.; Girão, M.J.B.C. 
 Bolsista: Juliana Saúda Rossini Crespi   
 Orientador:  Manoel João Batista Castello Girão - Unifesp -  Tocoginecologia / Ginecologia 
 Resumo: 
Introdução: Ardência, sensibilidade excessiva “em queimação” na região vulvo-vaginal, trata-se de queixa freqüente no atendimento ginecológico. Durante a menacme, 
a etiologia mais consagrada é a candidíase vaginal. Porém, a tricomoníase, a vaginose citolítica, processos alérgicos, bem como fatores psicossomáticos são outras 
causas reportadas. Cumpre salientar que, na prática clínica, por escassez de recursos ou mesmo devido à baixa sensibilidade e especificidade dos exames, o 
esclarecimento etiológico é uma situação de exceção, deste modo, freqüentemente o tratamento é dirigido ao combate da Cândida. Por vezes, a queixa não remite ou 
recrudesce. Diante desta conjectura, presume-se duas possibilidades:  falha terapêutica ou atuação de outra etiologia. No que concerne a falha terapêutica, cabe ressaltar 
que as espécies não albicans das Cândidas, isto é, C. glabrata e C. tropicalis são mais resistentes ao fluconazol, medicação anti-micótica comumente prescrita. Quanto 
ao envolvimento de outro agente,  pouca atenção tem sido prestada à Herpes como causa de ardência vulvo-vaginal na ausência de manifestações clássicas, mormente, 
vesículas e úlceras; fato este comprovado pela inexistência de estudos neste escopo. Entretanto, este vírus tem alta prevalência na população geral, sendo que a do 
HSV-1 é estimada em 90% e do HSV-2 em 41% e também é patente que suas manifestações clínicas dependem de fatores locais e imunológicos. E, ao considerar que 
a atividade protetora desses fatores tem graduações, a baixa resistência permitiria expressões mais exuberantes da infecção herpética e a resistência moderada, 
manifestações subclínicas ou parciais, podendo, assim, ser expresso apenas uma ardência vulvo-vaginal. 
Proposição: Avaliar as espécies de cândida e a influência da infecção herpética nas mulheres com queixa de ardência vulvo-vaginal. 
Pacientes e métodos: Participaram, após assinatura do termo de consentimento aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, 64 pacientes, sendo 36 casos 
e 28 controles. Quanto aos casos, selecionou-se de junho de 2002 a julho de 2003, mulheres não virgens, na menacme, tendo como motivação da consulta ardência 
vulvo-vaginal e ausência de lesões vulvo-vaginais no exame ginecológico. Já o grupo controle foi composto por pacientes atendidas no ambulatório de triagem 
ginecológica sem a referida queixa. As participantes submeteram-se a questionário de avaliação de sintomas vulvo-vaginais, antecedentes ginecológicos e informações 
sobre os parceiros; a seguir, colheu-se conteúdo vaginal para cultura de fungos, citologia cérvico-vaginal e para reação de polimerase em cadeia versãp “multiplex”, a 
qual permite não apenas evidenciar o vírus como também distinguir o tipo de Herpes, HSV-1 ou HSV-2. Quanto à cultura de fungos, foi feita em meio de Sabouraud 
dextrose agar e posteriormente transferiu-se parte das colônias para CHROMagar Candida para determinação da espécie. Já, a leitura das lâminas da citologia cérvico-
vaginal foi executada pela citopatologista responsável pelo estudo e adotou-se a coloração de Papanicolaou. Finalmente, para o “multiplex PCR” extraiu-se o DNA do 
material colhido e, posteriormente, amplificou-se segmento do DNA viral com as “seqüências iniciadoras” , TK3 I (5’-AGC GTC TTG TCA TTG GCG AA-3’), TK3 II (5’-
TTT TCT GCT CCA GGC GGA CT-3’),  POL I (5’-GTC CCA CCT CAG CGA TCT GCC T-3’) e POL II (5’-CAG CAG CGA GTC CTG CAC ACA A-3’), após adição de 
DNA-polimerase e desoxirribonucleosídeos trifosfato (dNTPs) com 42 ciclos. O HSV-1 foi evidenciado pela presença de duas bandas de 342-bp (TK3) e 490-bp (POL) 
e, o HSV-2 por única banda de 342-bp no gel de policrinamida após a eletroforese. 
Resultados: Dos 28 controles, duas (7,1%) tiveram PCR positiva para HSV, ambas HSV-2; em cinco controles (17,8%) observou-se Cândida na cultura de fungos, sendo 
quatro C. albicans e um C. albicans associada à outra espécie indeterminada; quanto à detecção de Cândida na citologia cérvico-vaginal, todos os controles foram 
negativos e finalmente, não houve concomitância de HSV e Cândida nos controles. No que se refere aos 36 casos,  cinco (13,8%) tiveram PCR positiva para HSV, quatro 
HSV-2 e um HSV-1; 22 casos (61,1%) tiveram cultura positiva para Cândida, sendo que em 18 somente C. albicans, em dois C. albicans associada à espécie 
indeterminada; em outro C. glabrata associada à espécie indeterminada e, no último C. tropicalis. Dos cinco casos com PCR positiva para HSV, dois (40%) tiveram 
concomitância de C. albicans e HSV-2. Finalmente, reporta-se que, em apenas, 10 dos 22 casos com a cultura positiva para Cândida, a citologia cérvico-vaginal também 
havia identificado o fungo. 
Conclusões: Apesar da Cândida, principalmente a C. albicans, ter sido o agente mais freqüente nas mulheres com ardência vulvovaginal, o HSV também foi identificado 
isoladamente ou em associação com o fungo e, dessa maneira, deve ser considerado como possível causa desta queixa, mesmo na ausência de lesões vesiculares ou 
ulcerosas. Já, a identificação de espécies de Cândida, revelou que as não-albicans estão presentes nestas mulheres, porém, em menor proporção. 
 Participantes: Juliana Saúda Rossini Crespi, Patricia Zeni Diniz, Thais Matsui, Christiane Simioni, Helio Sato, Olga G. Fishman, Celia R. S. B. Sakano, Ismael 

Dale Cotrim Guerreiro da Silva, Manoel J. B. C. Girão 
  



XI Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2003 
Medicina Aplicada 
 

116 

 Título: Avaliação de Fetos de Mães com Lúpus Eritematoso Sistêmico atendidas em Hospital Terciário 
 Autores:  Ushida, M.; Sato, E.I.; Trolezzi, A. 
 Bolsista: Marcela Ushida   
 Orientador:  Emilia Inoue Sato - Unifesp -  Medicina / Reumatologia 
 Resumo: 
OBJETIVO: Avaliar a freqüência de lúpus neonatal, prematuridade, natimortalidade, abortamento e baixo peso e em gestações de mulheres com LES atendidas num 
serviço terciário.  
PACIENTES E MÉTODOS no período de novembro de 1991 a abril de 2003 foram identificadas nos livros de atendimento do centro obstétrico do HSP/UNIFESP 80 
pacientes com diagnostico de LES. Foram excluídas do estudo, 19 casos que não preenchiam critérios diagnósticos para LES, ou, cujos prontuários médicos não foram 
encontrados. As pastas foram revistas para obtenção de dados clínicos e laboratoriais referentes à mãe e fetos.  
RESULTADOS: 61 pacientes tiveram 74 gestações. A média de idade das mães por ocasião das gestações  foi de 27,1± 6,1 anos (variando de 15 a 41 anos) e mediana  
de tempo de doença de 48 meses, variando de 0,5 a 240 meses. Ao longo da evolução da doença 98% das pacientes apresentaram anticorpo antinuclear, 46% anti-
DNAnativo, 25% (15/59) anti-Sm, 24/59 (41%) anti-Ro, 9/59 (15%) anti-La, 20/59 (34%) anti-RNP e 18% (10/57) apresentaram anticorpo anti-cardiolipina. 87% das 
pacientes apresentaram acometimento cutâneo, 85% articular, 46% renal, 11% neuro-psiquiátrico, 46% hematológico, 21% serosas, 26% vascular, 5% ocular, 5% 
cardíaco e  36% das pacientes apresentaram hipertensão arterial. No início da gravidez 43% das pacientes apresentavam acometimento cutâneo, 31% articular, 26% 
renal, 3% neuro-psiquiátrico, 21% hematológico, 3% serosas, 6% vascular e  25% tinham hipertensão arterial. Cinco pacientes que apresentavam creatinina ³ 1,2 mg/dl 
em consulta no início da gravidez, apresentaram dosagens normais ao final da mesma. Entretanto, cinco outras pacientes tiveram dosagens de creatinina anormal (1,2 
a 3,5 mg/dl) no final da gravidez. Nenhuma paciente necessitou tratamento dialítico. Três paciente desenvolveram hipertensão arterial específica da gravidez.  As 
pacientes fizeram uso de prednisona durante 63 gestações, 4 pacientes receberam pulsoterapia com solumedrol durante a gravidez e três pacientes fizeram uso de 
azatioprina durante a gravidez (duas faziam uso no início da gravidez e ambas tiveram abortamento). No primeiro trimestre da gestação,  7 pacientes haviam feito uso 
de cloroquina, Uma paciente recebeu ciclofosfamida na forma de pulso e uma paciente fez uso de metotrexate no início da gestação, por não saberem que estavam 
grávidas e ambas tiveram abortamento fetal. Quanto aos fetos, 12 gestações terminaram em óbito intrauterino e 6 abortamentos. 38 (68%) gestações terminaram em 
cesárias, 16 (29%) em partos normais e 2 partos por fórceps (3%). O parto foi prematuro em 57% e a média da idade gestacional foi de 35 semanas.  Uma gestação foi 
de gemelar. Dentre os nativivos, 33 eram do sexo masculino e 23 feminino. A média de peso ao nascer foi de 2.332 ± 961 g (variando de 525 a 3620g). Uma paciente 
com anticorpo anti-Ro, sem diagnóstico prévio de LES teve um feto com bloqueio cardíaco com óbito intra-uterino na 29a semana.Na evolução no berçário, 9 de 30 
recém nascidos (RN) apresentaram plaquetopenia, 3 de 30  leucopenia, 5 de 30 neutropenia e em apenas um RN foi detectado aumento de enzimas hepáticas.  Dos 40 
RNs avaliados, 10 tinham suspeita diagnóstica de lúpus neotatal com manifestação sorológica. Das mães desses 10 RNs 6 tinham anti-Ro e 2 mães apresentavam anti-
RNP. Em relação aos RNs,  3 de 13 apresentaram anti-Ro e 3 de 10 tinham anti-RNP.  
CONCLUSÃO: Este estudo mostrou prevalência perda fetal (abortamento e óbito intrauterino) semelhante à referida na literatura mundial, entretanto a freqüência de 
prematuridade foi muito maior do que a referida  na literatura. A freqüência de bloqueio cardíaco congênito foi de 1/74 gestações de mulheres com LES e 1/24 pacientes 
com anticorpo anti-Ro, semelhante à da literatura.   
 Participantes: Marcela Ushida, Emilia Inoue Sato, André Trolezzi 
 

 Título: Avaliação do estado nutricional em ambulatório de pacientes com infecção de repetição 
 Autores:  Meleti, D.; Leão, F.A.S.; Tavares, F.S.; Montesano, F.T.; Costa Carvalho, B.T. 
 Bolsista: Daniela Meleti   
 Orientador:  Beatriz Tavares Costa Carvalho - Unifesp -  Pediatria / Alergia, Imunologia e Reumatologia Infantil 
 Resumo: 
Introdução: Crianças com imunodeficiência primária (PID) apresentam, usualmente, infecções de repetição e/ou graves e infecções por microorganismos de baixa 
patogenicidade. As infecções estão intimamente ligadas ao estado nutricional. Podendo-se traçar duas linhas de pensamento: as infecções podem induzir a criança a 
um estado de desnutrição, já que exigem um aumento de seu metabolismo para combatê-las e por outro lado, o estado nutricional da criança pode interferir no 
funcionamento do sistema imune, sendo as desnutridas mais propensas à infecção. 
 
Objetivo: O objetivo deste projeto é avaliar o estado nutricional da população encaminhada ao ambulatório de imunopediatria durante o período de janeiro/2002 e 
abril/2003 e investigar a possibilidade de associação entre o estado nutricional e a presença de imunodeficiência primária. Esta população tem como característica a 
ocorrência de infecções de repetição e/ou infecções graves. 
 
Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo de 79 pacientes onde foram colhidos dados de identificação e dados referentes ao exame físico e doença do paciente. Os 
pacientes foram divididos em dois grupos: com PID e sem imunodeficiência primária (N-PID) e foram avaliados em relação ao estado nutricional e comparados entre si. 
 
Resultados: Dos 79 pacientes, 51 (65%) eram do sexo masculino e 28 (35%) do sexo feminino, tendo uma média de idade de 5 anos (2 meses – 16 anos), média de 
peso de 19,82 Kg (4,6 – 57Kg) e média de altura de 1,05 m (0,59 – 1,74 m). O diagnóstico de PID foi confirmado em 34 (43%) dos pacientes e N-PID em 45 (57%). Com 
relação apenas ao estado nutricional, temos: 53 (67%) eutróficos e 26 (33%) desnutridos, sendo 17(22%) desnutrição energético protéica (DEP) I, 6 (7%) DEP II e 3 (4%) 
DEP III. Dentre os 3 pacientes com DEP III, apenas 1 foi confirmado PID. Dentre os 34 pacientes com PID, 20 (59%) eram eutróficos e 14 (41%) desnutridos, sendo 11 
DEP I, 2 DEP II e 1 DEP III. Dentre os 45 pacientes N-PID, 33 (73%) eram eutróficos e 12 (27%) desnutridos, sendo 6 DEP I, 4 DEP II e 2 DEP III. Utilizando o teste de 
Qui Quadrado de Pearson, observamos não haver associação entre PID e desnutrição energético protéica (p = 0,174). 
 
Conclusão: Para a amostra estudada, os pacientes com PID não apresentam maior freqüência de desnutrição que a população N-PID. A maioria dos pacientes são 
eutróficos apesar de apresentarem quadros de infecção de repetição. 
 Participantes: Daniela Meleti, Fabíola Alves de Souza Leão, Fabíola S. Tavares, Fábio Tadeu Montesano, Beatriz Tavares Costa Carvalho 
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 Título: Avaliação do posicionamento e grupos musculares de atletas no ciclismo 
 Autores:  Astur, D.C.; Alloza, J.F.M.; Cohen, M. 
 Bolsista: Diego da Costa Astur   
 Orientador:  Moisés Cohen - Unifesp -  Ortopedia e Traumatologia / Ortopedia e Traumatologia 
 Resumo: 
A prática do ciclismo têm crescido gradualmente nos últimos anos tanto na sua clássica modalidade de estrada como principalmente na chamada ´´mountain bike´´. O 
uso da bicicleta recreacionalmente, para condicionamento ou de forma competitiva têm portanto aumentado e assim também a sobrecarga e possíveis lesões durante a 
sua prática o que nos motivou neste estudo. O estudo tem por objetivo revisar dados da literatura e entender melhor como, onde, e por que ocorrem lesões no ciclismo 
profissional ou amador, de rua ou de ´´montain bike´´ à  partir do que se desenvolverá protocolo de estudo das lesões deste esporte em atletas e usuários brasileiros. O 
estudo da incidência e prevalência das diversas lesões que acometem os ciclistas, assim como o modo como elas ocorrem possibilitarão também o estudo e orientação 
de práticas preventivas na modalide. 
 Participantes: Diego da Costa Astur, José Felipe Marion Alloza, Moisés Cohen 
 

 Título: AVALIAÇÃO DO VOLUME E DA UNIFORMIDADE DAS GOTAS DE SETE COLÍRIOS A VENDA NO 
MERCADO BRASILEIRO 

 Autores:  Chung, M.; Lourenco, A.C.S.; Dias, A.B.T.; Santos, V.R.; Schor, P.; Lima Filho, A.A.S. 
 Bolsista: Marysol Chung   
 Orientador:  Acácio Alves de Souza Lima Filho - Unifesp -  Oftalmologia / Oftalmologia 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: Em oftalmologia temos doenças crônicas como o glaucoma, onde os pacientes são obrigados a usar medicação por via tópica até três vezes  ao dia. 
Alguns avanços na biodisponibilidade permitiram diminuir a posologia para até uma vez ao dia.Tal redução teve como contrapartida, o aumento do preço das 
medicações.No mercado brasileiro há colírios que possuem equivalentes em outros países, inclusive com mesmos nomes comerciais, porém apresentados em frascos 
diferentes. O tamanho de uma gota de colírio deve ser determinada pelo máximo volume armazenado no fundo do saco conjuntival, ou seja, 30 microlitros .Todo o volume 
adicional será extravasado para fora do olho e, portanto desperdiçado. Existem diversos tipos de bicos conta-gotas, frascos de colírios.O volume final de cada gota deve, 
portanto ter relação com o tipo de bico e também diversas posições para a inclinação (frascos) dos mesmos medicamentos.Pretendemos determinar a influencia de cada 
um destes fatores e avaliar o desperdício evitável para o tratamento de um paciente portador de glaucoma em nosso meio. 
METODOLOGIA:Foram incluídos neste estudo sete produtos fabricados por cinco diferentes laboratórios a saber: Xalacom® (Pharmacia), Xalatan® (Pharmacia), 
Travatan® (Alcon), Cosopt® (Merck),Alphagan® (Allergan), Loteprol® (Bausch & Lomb) e Lumigan® (Allergan).De cada produto foram estudados três frascos do mesmo 
lote. A análise do volume das gotas dos medicamentos foi feita transformando peso em volume, pois todos os produtos possuem densidade equivalente. Para a 
elaboração dos resultados foram utilizadas média, desvio padrão e análise de variância (tabelas). A avaliação da influencia da iclinação do tamanho das gotas foi realizada 
com os colírios aplicados em três ângulos diferentes: 45º 60º e  90º. A balança foi tarada a cada medida. 
RESULTADOS: Houve uma variabilidade estatisticamente significante p < 0.05 entre os diversos frascos de diferentes fabricantes (tabelas). O ângulo de manipulação 
do frasco influenciou o volume da gota, sendo o ângulo de 90º o que apresentou gotas de maior volume. O volume médio das gotas de todos os frascos foi de 0,33g (ml). 
A menor e maior gota foram respectivamente 0,22g (ml) e 0,52g (ml). 
CONCLUSÕES :O volume de colírio atualmente utilizado pelos pacientes brasileiros portadores de glaucoma é maoir do que o padronizado intencionalmente .Ainda 
assim, há uma considerável variabilidade entre os frascos do mesmo colírio e entre os diversos colírios. A padronização do bico do frasco é uma medida a ser adotada 
pelas empresas e fabricantes.,para que os pacientes tenham uma uniformidade no tratamento ocular. Também consideramos necessária a iclinação do frasco durante a 
instilagem. Deve-se orientar os pacientes a manter o frasco mais na horizontal  do que vertical.  
DISCUSSÃO : O custo de uma sub-dosagem é dificilmente calculável, pois implica em maior morbidade individual, porém o custo do desperdício é alta ,principalmente 
levando-se em conta a média de preços dos medicamentos citados que é de R$60,69. 
 Participantes: Marysol Chung, Andreia Cristina Santos Lourenco, Ana Beatriz Toledo Dias, Vagner Rogerio dos Santos, Paulo Schor, Acácio Alves de Souza 

Lima Filho 
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 Título: Avaliação Longitudinal Retrospectiva da Capilaroscopia Periungueal em pacientes com diagnóstico 
inicial de Fenômeno de Raynaud Isolado ou de Doença Indiferenciada do Tecido Conjuntivo 

 Autores:  Higashi, V.S.; Kayser, C.; Andrade, L.E.C. 
 Bolsista: Viviane Shinsato Higashi   
 Orientador:  Luis Eduardo Coelho de Andrade - Unifesp -  Medicina / Reumatologia 
 Resumo: 
Introdução: 
A esclerose sistêmica (ES) é uma doença reumática auto-imune, de etiologia desconhecida. Clinicamente, a evolução e a gravidade da doença variam intensamente. 
Em muitos casos, as doenças do espectro da esclerose sistêmica têm início insidioso e paucissintomático. O fenômeno de Raynaud (FRy) é o sintoma inicial mais 
freqüente na ES e pode preceder por meses ou anos a instalação da doença. O acompanhamento prospectivo desses casos muitas vezes é necessário para se firmar o 
diagnóstico correto. 
A capilaroscopia periungueal (CPU) é um exame não invasivo, de fácil execução, que permite a detecção da microangiopatia característica da ES (padrão SD). Tem se 
mostrado útil na investigação de pacientes com fenômeno de Raynaud e reconhecimento precoce de casos de ES e síndromes correlatas que cursem com FRy. 
Entretanto, o padrão SD também pode ser encontrado em pacientes com Doença Mista do Tecido Conjuntivo (DMTC) ou Dermatomiosite (DM). Alguns pacientes com 
diagnóstico de FRy ou de Doença Indiferenciada do Tecido Conjuntivo (DITC) podem apresentar o padrão SD e não está estabelecido se necessariamente evoluirão 
para ES. Não existem estudos na literatura acompanhando evolutivamente as alterações capilaroscópicas nestes dois grupos de pacientes. 
Objetivo: 
Análise evolutiva retrospectiva de alterações capilaroscópicas e correlação com a evolução diagnóstica em pacientes com quadro inicial de Fenômeno de Raynaud 
Isolado ou de Doença Indiferenciada do Tecido Conjuntivo. 
 Método: 
Foram selecionados 19 pacientes com diagnóstico pregresso de Fenômeno de Raynaud ou de Doença Indiferenciada do Tecido Conjuntivo que haviam realizado dois 
ou mais exames capilaroscópicos com intervalo de pelo menos um ano entre eles. Em pacientes que tinham apenas uma CPU realizada há mais de um ano, foi realizada 
uma nova CPU para avaliação seqüencial dos mesmos. 
Foi elaborado protocolo para armazenar dados sobre os principais parâmetros clínicos e sorológicos relevantes ao diagnóstico de ES, bem como sobre os parâmetros 
capilaroscópicos, colhidos diretamente do prontuário do paciente. 
Avaliamos a evolução do diagnóstico de cada paciente correlacionando com a evolução da CPU. Critérios baseados em resultados de CPU não foram considerados  
para o diagnóstico, uma vez que o exame de CPU estava sendo analisado.  
Resultado: 
Total: 19 pacientes (18 mulheres e 1 homem), acompanhados no Ambulatório de Reumatologia da UNIFESP, dentro do período de 1988 a Julho de 2003.  
Diagnóstico inicial: 10 pacientes com FRy e 9 com DITC  
Diagnóstico final: 7 pacientes com FRy, 7 com DITC, 3 com ES, 1 com Síndrome de Sjögren (SSj) e 1 com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) provável. 
Evolução da CPU:  
Grupo 1 (G1):compreende 7 casos, nos quais houve aparecimento ou acentuação do padrão SD (compatível com ES, DMTC ou DM). Em 3 desses, houve evolução de 
diagnóstico de FRy para ES. Os 4 casos restantes (3 de DITC e 1 de FRy), tiveram seus diagnósticos iniciais conservados. 
Grupo 2 (G2): compreende 2 casos em que houve atenuação do padrão SD ou evolução para o padrão normal. Desses, 1 caso evoluiu de DITC para LES e 1 evoluiu 
de DITC para SSj. Não se observou nesse grupo a evolução para diagnóstico de ES. 
Grupo 3 (G3): Compreende 10 casos em que a CPU  permaneceu estável. Todos também mantiveram o diagnóstico inicial (4 com DITC e 6 com FRy). Também nesse 
grupo não foi observada evolução para diagnóstico de ES. 
Todos os pacientes que evoluíram para ES apresentaram aparecimento ou acentuação da microangiopatia SD (sensibilidade de 100%). Por outro lado, entre os 16 casos 
que não evoluíram para ES, 12 não apresentaram aparecimento ou acentuação da microangiopatia SD (especificidade de 75%). 
Conclusão: 
O aparecimento ou acentuação do padrão SD no intervalo de tempo estudado teve alta sensibilidade e moderada especificidade referente à evolução para ES. 
 Participantes: Viviane Shinsato Higashi, Cristiane Kayser, Luis Eduardo Coelho de Andrade 
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 Título: Banco de Dados do Grupo Retina São Paulo 
 Autores:  Marques, I.O.; Chung, M.; Silva, A.A.; Unonius, N.; Farah, M.E.; Sallum, J.M.F. 
 Bolsista: Igor de Oliveira Marques   
 Orientador:  Juliana M. Ferraz Sallum - Unifesp -  Oftalmologia / Oftalmologia 
 Resumo: 
Com os avanços da genética molecular, foi possível identificar genes em vários cromossomos responsáveis por síndromes com acometimento ocular e doenças que 
afetam estritamente a visão, a maioria danificando as camadas da retina.  Foram identificados tais genes em algumas doenças incluindo alguns tipos de Retinose 
Pigmentária, na Síndrome de Usher, Doença de Stargardt, Doença de Best, Síndrome de Laurence Moon/Bardet-Biedl, dentre outras. Por meio desse processo foi 
possível, por exemplo, saber que a Retinose Pigmentária não é uma doença, mas um conjunto de desordens que acometem a visão  devido a degeneração dos 
fotorreceptores e do epitélio pigmentário da retina. O Grupo Retina São Paulo, uma entidade de portadores de doenças degenerativas da retina, tem como um de seus 
objetivos organizar um banco de dados dos indivíduos com doenças degenerativas da retina, visando classificar cada paciente quanto ao tipo de distrofia e padrão de 
herança.  
Objetivo: Organizar um banco de dados dos pacientes portadores de doenças degenerativas da retina cadastrados no Grupo Retina São Paulo, classificar  cada paciente 
de acordo com o tipo de distrofia e padrão de herança e realizar um levantamento estatístico desses casos. 
Material e Método: Foi criado um banco de dados no programa Microsoft Access® com base em um formulário padrão preenchido no primeiro atendimento do paciente, 
contendo dados de identificação, hereditariedade, história clinica, antecedentes oculares, pessoais e familiares, alterações sistêmicas, diagnóstico e padrão de herança. 
Resultados: Dos 185 pacientes cadastrados até o momento, 104 possuem Retinose Pigmentária, 34 Síndrome de Usher, 29 Doença de Stargardt, 5 Amaurose Congênita 
de Leber, 2 Coroideremia, 1 Síndrome de Lawrence Moon/Bardet Bield, 1 Atrofia Girata,1 Distrofia de Cones e Bastonetes, 1 Síndrome de Cohen e 7 Distrofia de Cones. 
Quanto ao padrão de herança, na Retinose Pigmentária 36 (41,38%)  apresentam herança autossômica recessiva, 13 (14,94%) autossômica dominante, 12 (13,79%) 
ligada ao X recessiva, 39 (44,83%) são casos isolados e 4 (4,60%) padrão de herança desconhecido. Na Síndrome de Usher, 19 (65,52%) apresentam herança 
autossômica recessiva, 10 (34,48%) são casos isolados e 5 (17,24%) padrão de herança desconhecida. Na Doença de Stargardt, 10 (34,48%) apresentam herança 
autossômica recessiva, 3 (10,34%) autossômica dominante, 4 (13,79%) padrão de herança desconhecido e 12 (41,38%) são casos isolados. Na Amaurose Congênita 
de Leber 2 (66,67%) apresentam padrão de herança autossômico recessivo, 2 (66,67%) são casos isolados e 1 (33,33%) padrão de herança desconhecido. Os dois 
casos de Coroideremia são ligados ao X recessivo. O caso da Síndrome de Lawrence Moon/Bardet Bield apresenta padrão de herança era autossômico recessivo. O 
caso de Atrofia Girata, autossômico recessivo. O caso de Distrofia de Cones e Bastonetes, autossômico recessivo. O caso da Síndrome de Cohen é um caso isolado. 
Na Distrofia de Cones, 1 (14,29%) apresenta padrão de herança autossômico recessivo, 1 (14,29%) autossômico dominante e 5 (71,43%) são casos isolados. 
Conclusão: Esse banco de dados fornece uma importante referência dos padrões de hereditariedade das distrofias de retina. Este é o primeiro passo para se proceder 
em seguida a classificação genético-molecular baseada no seqüenciamento de cada gene responsável por cada um dos padrões de herança. A freqüência de cada tipo 
específico é semelhante à encontrada em outros trabalhos epidemiológicos realizados em outros países. Classificar as distrofias a partir do quadro clínico, pesquisa dos 
genes, ou genotipagem, é fundamental para se conhecer a fisiopatogenia dessas doenças.  
 Participantes: Igor de Oliveira Marques, Marysol Chung, Antonio Aleixo da Silva, Nichard Unonius, Michel Eid Farah, Juliana Maria Ferraz Sallum 
 

 Título: Bioética envolvendo Abortp 
 Autores:  Belhaus, M.S. 
 Bolsista: Marina Santorso Belhaus   
 Orientador:  Benjamin Israel Kopelman - Unifesp -  Pediatria / Pediatria Neonatal 
 Resumo: 
Introdução e objetivos: Na primeira etapa do projeto, iniciado em 2000, foi traçado um panorama mundial da regulamentação da prática do aborto. 
  A proposta desta segunda etapa é fazer análise qualitativa e quantitativa do atendimento às mulheres vítimas de violência sexual atendidas no serviço da Casa Prof Dr. 
Domingos Delascio - UNIFESP, no período de 2001 a 2003.  
  Metodologia: Análise de prontuário das usuárias, estatísticas dos dados apurados. 
  Discussão: As pacientes que acessam o serviço até duas horas após o estupro são submetidas a consulta com a enfermnagem e consulta médica na qual são 
examinadas, é colhido o materia vaginal, além de serem descritos o estupro e as possíveis lessões. É realizada contracepção de emergência com Levonorgestrel e 
Profilaxia para DST com Penicilina + Azitromicina. É opção da paciente receber profilaxia para AIDS a qual é feita com esquema tríplice durante um mês. São colhidas 
sorologias para DSTs e a paciente permanece em acompanhamento psicológico e sorológico por seis meses. 
  Para as pacientes que acessarem o serviço após 72 (setenta e duas) horas após o ocorrido são apenas realizadas as sorologias. 
  Nos casos em que o estupro resultar em gravidez, em se decidindo dar continuidade à gestação, a paciente tem a opção de não assumir o RN que será entregue ao 
serviço social. Na UNIFESP, é realizada a interrupção da gestação se a mesma for de até treze semanas e para tal são necessários solicitação da gestante e BO (Boletim 
de Ocorrência) retroativo.  
  Até a ocasião da entrega do resumo as estatísticas não estavam prontas pois os dados não haviam sido totalmente apurados. 
 Participantes: Marina Santorso Belhaus 
  



XI Congresso de Iniciação Científica da UNIFESP – 2003 
Medicina Aplicada 
 

120 

 Título: Caracterização clínica e avaliação da função da célula b em portadores da mutação A3243G no 
gene mitocondrial RNAt da leucina (UUR). 

 Autores:  Salgado, L.F.; Moisés, R.C.M.S.; Salles, J.E. 
 Bolsista: Leonardo Ferraz Salgado   
 Orientador:  Regina Célia Mello Santiago Moisés - Unifesp -  Medicina / Endocrinologia 
 Resumo: 
O Diabetes Mellitus (DM) pode estar associado com mutações em DNA mitocondrial, sendo a mais comum a substituição de adenina por guanina na posição 3243 dentro 
do gene RNAt da leucina. Os indivíduos portadores dessa mutação apresentam um subtipo de DM caracterizado por transmissão materna, surdez e graus variáveis de 
severidade do DM. 
Em estudo anterior envolvendo 724 indivíduos portadores de anormalidade no metabolismo dos carboidratos identificamos a mutação em 3 pacientes portadores de DM.  
No presente estudo tivemos por objetivo a caracterização clínica e avaliação da função da célula b em portadores da mutação A3243G. Foram avaliados 10 indivíduos 
provenientes de três diferentes famílias. Diabetes foi diagnosticado em 6 indivíduos (60%) enquanto os demais apresentavam tolerância a glicose normal. Quatro 
indivíduos são tratados com insulina, um com hipoglicemiante oral e outro controlado apenas com dieta. Em relação à idade o diagnóstico do DM foi feito entre os 19 aos 
33 anos em todos os pacientes, exceto em uma paciente cujo diagnóstico foi feito aos 55 anos. Todos os indivíduos adultos apresentavam disacusia neuro-sensorial. 
Em duas das famílias avaliadas a transmissão materna foi evidente, enquanto em uma das famílias o propósito é um caso isolado demonstrando uma mutação de novo. 
A avaliação da função da célula b realizada através dos níveis de peptídeo C basal e pós prandial com uma refeição padrão (teste do SustacalÒ). Verificamos uma 
diminuição da secreção do peptídeo C entre os portadores de DM. Nossa investigação também demonstrou uma correlação entre a proporção de DNA mutante em 
leucócitos e a idade de diagnostico de DM (r= -0,83  p= 0,25). 
Em conclusão, o fenótipo clínico dos portadores da mutação A3243G em DNA mitocondrial é heterogêneo, não sendo completa a penetrância do Diabetes Mellitus. A 
ocorrência de graus variados de heteroplasmia no pâncreas pode ser a explicação para esse achado. Uma diminuição na função das células b provavelmente está 
implicada na gênese do DM entre os carreadores da mutação.  
 Participantes: Leonardo Ferraz Salgado, Regina Celia Mello Santiago Moisés, João Eduardo Salles 
 

 Título: Compartilhamento de informações clínicas na telemedicina utilizando Internet 
 Autores:  Zon, P.L.T. 
 Bolsista: Paulo Lu Tai Zon   
 Orientador:  Daniel Sigulem - Unifesp -  Informática em Saúde / Informática em Saúde 
 Resumo: 
A área da telemedicina envolve a transferência remota de dados, sinais e imagens médicas para a elucidação do diagnóstico, tratamento e o acompanhamento do 
paciente a distância. Quantos mais estruturada for esta coleta de informações para o profissional não especialista, mais acurado se torna o processo de assistência 
remota pelo especialista. A opção de utilizar um formulário acessado através de um navegador de internet e enviar uma mensagem com informações clínicas para um 
endereço de correio eletrônico é uma solução simples, com grande disponibilidade e fácil acesso tanto para o usuário como para o consultor. Este projeto consiste na 
elaboraçao de um formulário eletrônico acessado via Web, que padronizada a coleta de informações da história clínica em oftalmologia de um paciente, e também permite 
a anexação de fotos complementares, sendo posteriormente enviado para o endereço de correio eletrônico do Centro de Diagnóstico Virtual da Oftalmologia que presta 
o serviço de consultoria remota. 
 Participantes: Paulo Lu Tai Zon 
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 Título: Condições de comercialização de Lentes de Contato Descartáveis na cidade de São Paulo 
 Autores:  Duarte, K.S.; Freitas, D. 
 Bolsista: Karine Duarte Silva   
 Orientador:  Denise de Freitas - Unifesp -  Oftalmologia / Oftalmologia 
 Resumo: 
Os vícios de refração são os problemas oftalmológicos mais encontrados na população geral, sendo que aproximadamente 50% dos adultos necessitam de correção 
óptica, como óculos, lentes de contato (LCs) ou cirurgia refrativa. 
O uso indiscriminado de lentes de contato gelatinosas descartáveis pode ocasionar sérios danos oculares, muitas vezes irreversíveis. Grande parte da responsabilidade 
pela orientação no que se refere ao uso e manuseio de lentes de contato é do médico oftalmologista, porém profissionais não oftalmológicos também atuam nessa área, 
tornando a comercialização, e sobretudo a orientação inadequadas. 
Este estudo tem como objetivo caracterizar a comercialização de LCs descartáveis na cidade de São Paulo. 
 
Métodos 
Realizou-se um estudo sobre as condições de comercialização de LCs descartáveis em 40 ópticas  da cidade de São Paulo (10 na zona sul, 10 na oeste, 10 na norte e 
10 na leste), no período de abril a maio de 2003, com dez perguntas previamente estipuladas. 
 
Perguntas realizadas nas diferentes ópticas 
1 Eu já uso óculos e sei quantos “graus” eu uso.Preciso procurar meu oftalmologista para iniciar o uso de LCs? 
2 Posso dormir com as LCs? 
3 Posso nadar de LCs? 
4 O que eu preciso para limpar a LCs? 
5 Posso usar mais que o tempo recomendado pelo fabricante? 
6 Se eu tiver algum problema, quem eu devo procurar? 
7 Tem alguém que me ensina a usar? 
 
 
Resultados 
Das 40 ópticas  pesquisadas 77,5% (60% na Zona Sul, 80% na Oeste, 80% na Norte e 90% na Leste) referiam ter uma pessoa que poderia ensinar como as LCs deveriam 
ser usadas. 
Apenas 27,5% das ópticas sugeriram a procura de um oftalmologista previamente ao uso das LC. Nenhuma destas ópticas exigiu receita médica de LCs ou de óculos, 
sendo que o simples relato verbal do interessado (75%) ou a medida do grau dos óculos (25%) seriam suficientes para a aquisição das LCs. Quanto a possíveis 
complicações na adaptação ou uso de LCs, 32,5 % das ópticas  aconselharam a procura de um oftalmologista, enquanto 67,5% sugeriram que a retirada da lente 
melhoraria os sintomas.Ainda, 47,5% das ópticas não referiram que havia problema em nadar com as LCs e 52,5% aconselharam o uso por um período maior que o 
recomendado pelo fabricante. Não houve orientação quanto a sinais e sintomas de alerta em 85% dos casos e nenhuma das ópticas  questionou presença de doenças 
oculares prévias. 
  
Conclusão  
Este trabalho pode mostrar que a grande maioria das ópticas da cidade de São Paulo está comercializando LCs sem o devido controle, não exigindo receita médica ou 
exame oftalmológico prévio. Os candidatos são supervisionados por profissionais despreparados, que não fornecem as devidas orientações quanto à higiene e manuseio. 
Estes candidatos ao uso de LCs estão sendo colocados frente a um risco de complicações graves, até mesmo a perda da visão, desnecessariamente. 
 Participantes: Karine Duarte Silva, Denise de Freitas 
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 Título: Conhecimento dos familiares que possuem parentes cardiopatas sobre Síndrome Coronariana 
Aguda. 

 Autores:  Assunção, E.M.; Lopes, R.S.; Carvalho, A.C.C. 
 Bolsista: Érica Martins Assunção   
 Orientador:  Antônio Carlos C. Carvalho - Unifesp -  Medicina / Cardiologia 
 Resumo: 
Resumo 
Introdução: As doenças cardiovasculares lideram as causas de morbimortalidade nos países industrializados. Para se ter uma idéia, nos EUA e em países desenvolvidos, 
as síndromes coronarianas aguda (SCA) são a causa principal de hospitalização e óbito. 
A definição das síndromes coronárias agudas engloba um amplo aspectro clínico que varia da angina instável ao infarto agudo do miocárdio, incluindo ainda morte súbita. 
O número de infarto agudo do miocárdio estimado por ano nos EUA é de 1,5 milhão de casos e um terço destes pacientes acabam falecendo. Geralmente, este número 
de óbitos ocorre na primeira hora do início dos sintomas e antes de iniciar o tratamento. O tempo médio do aparecimento dos sintomas até procurar por ajuda é de 2 
horas. 
No Brasil, segundo Datasus (1998 a 2000) mostrou que os gastos com SCA em pacientes que possuem mais de 40 anos aumentaram  cerca de 36% em relação ao 
período passado e vem acompanhado com aumento no número de óbitos que chega a 17,2% em relação ao mesmo período. 
Portanto, sendo a SCA uma síndrome de alta morbimortalidade, fica evidente a importância em educar a população na prevenção e reconhecimento imediato dos sinais 
e sintomas de um evento coronariano , para que esses índices tão elevados e crescentes sejam atenuados.  Dessa forma, os pacientes com doenças coronarianas  e 
seus familiares poderão obter informações, bem como modificação nos seus fatores de risco diminuindo a possibilidade do aparecimento dos eventos coronarianos. 
 
Objetivo: Levantar os conhecimentos dos familiares que possuem parentes com SCA, bem como sua relação com o atendimento inicial, podendo assim diminuir o tempo 
gasto até o atendimento das equipes de urgência.  
 
Material e Método: Este foi um estudo prospectivo. Foi desenvolvido em 52 familiares que possuíam parentes internados na unidade de cardiologia do HSP no período 
de março a maio de 2003 com diagnóstico de SCA incluindo: angina instável, infarto agudo do miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST, e infarto agudo do 
miocárdio sem supra desnivelamento do segmento ST. Foi utilizado para o levantamento da pesquisa um questionário fechado contendo 17 perguntas, todas direcionadas 
aos familiares dos pacientes internados. 
 
Resultados: Dos pacientes internados com diagnóstico de SCA 73% eram do sexo masculino, tendo maior prevalência à faixa etária que vai dos 60 aos 80 anos 
correspondendo a 42% do total dos pacientes. 
A maioria dos familiares (34%) eram filhos dos pacientes internados. Dos 52 familiares estudados, 22 (42%) não tinham o primeiro grau completo.  
Dos familiares estudados 50%  tinham informação sobre SCA. Posteriormente foram questionados se eram esclarecidos a respeito da doença do paciente, o resultado 
mostrou que 42 dos familiares não se sentiam seguros quanto à informação que possuíam (42% se sentiam mais ou menos esclarecidos e 35% não se sentiam 
esclarecidos). 
Na questão sobre os sinais e sintomas mais freqüentes durante a evolução de um infarto, 54% referiram os sinais: dor no peito, dor no braço esquerdo e dificuldade 
respiratória. 60% dos pacientes não tomaram medicação antes da internação hospitalar, e os 40% que tomaram, os medicamentos citados foram: anti-hipertensivos, 
antitérmico, broncodilatadores e antiinflamatórios. 
Dos familiares estudados 100%  gostariam de receber mais informações sobre SCA através de panfletos explicativos ou mesmo aulas, onde passos como reanimação 
cardiopulmonar e a melhor conduta durante a evolução de um infarto seriam esclarecidas. 
 
Conclusão: Da análise dos resultados acima, conclui-se que os familiares com parentes cardiopatas precisam de maior suporte, como maiores esclarecimentos sobre a 
doença, pois sendo eles pessoas mais próximas poderão intervir em vários setores diminuindo assim a evolução do infarto, através da rapidez no atendimento inicial, ou 
mesmo controlando os pacientes para diminuição dos fatores de risco, como: controle da dieta, incentivo a exercício. Ou seja informações básicas onde poderão melhorar 
a qualidade de vida do paciente cardiopata. 
 Participantes: Érica Martins Assunção, Rita Simone Lopes, Antônio Carlos C. Carvalho 
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 Título: Correlação anátomo-clínica e histopatológica entre alterações hepato-pancreáticas em um grupo de 
diabéticos nas necrópsias de 1996 a 2001 da UNIFESP 

 Autores:  Franciozi, C.E.S. 
 Bolsista: Carlos Eduardo da Silveira Franciozi   
 Orientador:  Sergio Atala Dib - Unifesp -  Medicina / Endocrinologia 
 Resumo: 
O trabalho consistiu na análise de 1332 necrópsias em 5 anos no período de 1996 a 2001 do Serviço de Verificação de Óbito da UNIFESP. Foram encontrados 65 
pacientes portadores de DM tipo2, 6 pacientes portadores DM tipo 1 e 1 paciente portador de DM fármaco-induzido. Realizou-se a compilação de dados clínicos e 
anátomo-patológicos de fígado e pâncreas dos portadores de DM tipo2 e tabelamento dos mesmos visando melhor interpretação de suas correlações. Os dados obtidos 
e tabelados consistem em identificação do paciente(apenas com as iniciais), sexo, idade do óbito, tipo de DM, tempo de diagnóstico do DM, presença ou não de HAS, 
média da PA sistólica e da PA diastólica nas últimas 3 consultas, IMC, glicemia(média das últimas 3 consultas), HbA1c(média das últimas 3 consultas), Colesterol 
Total(média das últimas 3 consultas), Triglicérides(média das últimas 3 consultas), medicação utilisada no tratamento do DM, complicações crônicas doDM: retinopatia, 
nefropatia, macroangiopatia; causa mortis, anátomo-patologia macroscópica do fígado, anátomo-patologia microscópica do fígado, anátomo-patologia macroscópica do 
pâncreas, anátomo-patologia microscópica do pâncreas. 
O trabalho possibilitou evidenciar dados isolados de extrema importância que servirão de base para a associação final da casuística clínica e anátomo-patológica 
apresentada no pôster. Dentre eles destacamos: a prevalência de HAS nos portadores de DM tipo2:63%; o tempo médio de diagnóstico de DM foi de 6,05 anos. Entre 
as complicações crônicas do DM encontramos as seguintes prevalências: 13% de AVCs; 9,7% de IAM; 9,7% de IRC; 4% de OAC; 4% de pé diabético; 1% de aneurisma 
dissecante da aorta; 2% de cetoacidose diabética. Com relação à anatomia-patológica macroscópica de fígado 8% apresentava aspecto de esteatose sendo que 33% 
destes não apresentavam esteatose à análise microscópica. Na análise microscópica de fígado enconcontramos 37,5% de esteatose, sendo 33,3% esteatose 
microgoticular; 22,2% esteatose macrogoticular e 18% esteatose micro e macrogoticular; em 2% havia acúmulo de glicogênio hepático. Quanto ao aspecto microscópico 
e anátomo-patológico do pâncreas evidenciamos 5% de degeneração hialina por espessamento arteriolar, 2% de hiperplasia de ilhotas, 4% de hipoplasia de ilhotas, 8% 
de autólise e 1% de lipomatose pancreática. 
 Participantes: Carlos Eduardo da Silveira Franciozi 
 

 Título: Correlação do HDL-colesterol e de seu conteúdo em apolipoproteínas AI e E com o infarto do 
miocárdio em idosos 

 Autores:  Djehdian, L.M.; Shono, M.M.; Izar, M.C.O.; Relvas, W.G.M.; Santos, A.O.; Pinto, L.E.S.A; Monteiro, C.M.C.; Lopes, I.E.L.; Fonseca, F.A.H. 
 Bolsista: Lucyana Melkonian Djehdian   
 Orientador:  Francisco Antônio Helfenstein Fonseca - Unifesp -  Medicina / Cardiologia 
 Resumo: 
Introdução 
A doença arterial coronariana (DAC) tem grande importância por sua elevada prevalência e incidência em nosso meio e sua associação com elevadas taxas de morbidade 
e mortalidade. Diversos fatores de risco têm sido associados à DAC, sendo os principais a idade, o sexo masculino, o fumo, a hipertensão arterial, o diabetes melito, a 
história familiar positiva de aterosclerose prematura e os níveis de HDL-c mais baixos. Nos últimos anos, foi descrito que a HDL interfere na função endotelial, aumentando 
a produção de prostaciclina e facilitando a produção de óxido nítrico em resposta a estímulos físicos e químicos. Em particular as partículas ricas em apo E e apo AI 
parecem diminuir a ativação plaquetária por menor disponibilidade de cálcio citosólico e redução da interação do fibrinogênio com o receptor da glicoproteína IIb/IIIa. 
Considerando a elevada incidência de eventos aterotrombóticos nos idosos e a freqüente associação da disfunção endotelial com a aterosclerose, de maneira progressiva 
com a idade, hipotetizamos que a redução do HDL-C e de seus constituintes protéicos podessem estar associados ao infarto do miocárdio, nesta população.  
Objetivos: este estudo foi delineado, em pacientes idosos, para o exame do HDL-C e das apolipoproteínas AI e E e sua possível relação com o infarto do miocárdio (IM). 
Métodos: Estudo do tipo caso-controle incluiu 79 pacientes. Destes, 33% foram idosos com IM prévio há pelo menos seis meses (grupo caso) e 67% foram idosos sem 
evidências de aterosclerose (grupo controle). Foram examinados indivíduos de ambos os sexos e idade > 65 anos. Os pacientes foram submetidos a uma avaliação 
clínica, e no caso de uso de hipolipemiantes, estes foram suspensos por quatro semanas, período em que foram orientados para seguirem a dieta fase I da American 
Heart Association, para a obtenção do perfil lipídico sob condições mais controladas. Foram excluídos os pacientes com hipotireoidismo não compensado, insuficiência 
renal, hepática ou portadores de neoplasia. Os fatores de risco analisados tiveram por base as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O colesterol total, 
triglicérides e HDL-C foram obtidos por método automatizado enzimático e o LDL-C foi estimado pela fórmula de Friedewald. As apolipoproteínas AI,  E total e E da fração 
HDL foram determinadas por nefelometria. Os resultados foram expressos como médias ± EPM. Utilizou-se o teste do qui-quadrado para comparação de variáveis 
categóricas como a presença de fatores de risco. Para as variáveis contínuas utilizou-se teste t de Student para amostras independentes. Valores de p<0,05 foram 
considerados significantes. 
Resultados: A prevalência de antecedente familiar de aterosclerose prematura, de diabetes melito, do tabagismo, da idade, do sedentarismo e de obesidade  não diferiram 
nos dois grupos. Entretanto, foi observado maior prevalência de hipertensão arterial entre os idosos com IM [grupo caso = 23 (89%) vs. grupo controle = 29 (55%), p = 
0,003). Dentre as variáveis lipídicas analisadas, não diferiram o colesterol total, LDL-C, triglicérides. Por outro lado, os valores de HDL foram mais baixos nos idosos com 
IM prévio (HDL-C grupo caso = 44 ± 3 vs. grupo controle = 55 ± 2 mg/dL, p = 0,0009). Embora os níveis de apo E total e da fração HDL não tenham diferido entre as 
duas populações estudadas, observou-se menores valores da apo AI entre os pacientes idosos com IM (Apo AI grupo caso = 106 ± 5 vs. grupo controle = 126 ± 3 mg/dL, 
p = 0,0006). 
Conclusões: Dentre os clássicos fatores de risco para a doença coronariana presentes no cálculo do risco absoluto de Framingham, nem o diabetes, idade, fumo, 
colesterol total ou LDL-C permitiriam identificar os idosos com IM prévio. De fato, com base neste estudo inicial, entre os idosos, a hipertensão arterial, o HDL-C e a 
apolipoproteína AI podem ser mais relevantes que alguns dos tradicionais fatores de risco da DAC. Além disso, os níveis atuais de HDL-C considerados baixos tanto 
pela American Heart Association como pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (< 40 mg/dL), não identificariam os idosos com IM. 
 Participantes: Lucyana Melkonian Djehdian, Mariane Midori Shono, Maria Cristina de Oliveira Izar, Waldir Gabriel Miranda Relvas, Andreza Oliveira dos Santos, 

Leonor do Espírito Santo de Almeida Pinto, Carlos Manoel de Castro Monteiro, Ieda Edith Lanzarini Lopes, Francisco Antonio Helfenstein 
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 Título: Correlação entre diagnósticos por imagem e histologia de lesões não palpáveis de mama. 
 Autores:  Scalzaretto, A.P.; Giannotti, I.A.; Giannotti Filho, O.; Visentainer, M.; Soares, I.C. 
 Bolsista: Ana Paula Scalzaretto   
 Orientador:  Osvaldo Giannotti Filho - Unifesp -  Patologia / Patologia Cirúrgica 
 Resumo: 
Nas últimas três décadas os métodos de diagnóstico por imagem assumiram um papel preponderante no diagnóstico dos processos patológicos das glândulas mamárias, 
sendo hoje instrumento fundamental dos Programas de Saúde Pública para diminuir a morbidade e a mortalidade por carcinomas primários nesta localização. 
Mais recentemente, o desenvolvimento de equipamentos para biópsia dirigida através de agulhas (core biopsy e da chamada mamotomia) tem possibilitado diagnósticos 
anatomopatológicos precisos de lesões não papáveis, aumentando ainda mais as chances de cura para carcinomas mamários, além de evitarem procedimentos cirúrgicos 
com internações e conseqüentemente diminuírem os custos, tanto em lesões benignas como em lesões pré cancerosas e neoplasias malignas. 
Em 1993 o American College of Radiology aprovou o sistema BIRADS (Breast imaging reporting and data system),onde foi proposta a classificação radiológica para 
lesões mamárias, com as finalidades de padronizar os achados radiológicos e de correlacionar com os aspectos histopatológicos, sendo rapidamente aceita e, no 
momento, amplamente utilizada.    
Nosso trabalho analisa a correlação entre os achados de diagnósticos por imagem classificados segundo o sistema BIRADS com os achados anatomopatológicos. 
Atualmente temos 349 casos de pacientes com lesões não palpáveis de mama, submetidas a biópsias por agulha, guiadas por ultra-som ou mamografia. Dos 349 casos, 
encontramos 175 casos de nódulos, 161 casos de microcalcificações, 9 casos de densidade assimétrica e 4 casos de distorção de arquitetura. 
Foram encontrados 63 casos de carcinomas, sendo 38 de carcinoma ductal invasivo, 12 de carcinoma intraductal, 12 de carcinoma lobular invasivo e 1 de carcinoma 
lobular in situ. 
No grupo das lesões benignas, a mais freqüente foi o fibroadenoma (124 casos), houve ainda 8 casos de hiperplasia atípica e 1 caso de lesão papilífera. 
A correlação entre o sistema de classificação BIRADS e o exame anatomopatológico foi concordante com a literatura. Dos 349 casos, 5 casos foram classificados como 
BIRADS 2 e tiveram diagnóstico anatomopatológico de lesões benignas. Dos 145 casos classificados como BIRADS 3, 142 foram benignos (97,9%) enquanto que 3 
foram malignos (2,1%). Dos 151 casos classificados como BIRADS 4, 137 foram benignos (90,7%) e 14 casos malignos (9,3%). Dos 48 casos classificados como BIRADS 
5, 2 casos foram benignos (4,2%) e 46 foram malignos (95,8%). 
Os resultados demonstram uma grande efetividade dos métodos utilizados tanto para os diagnósticos precoces de neoplasias epiteliais malignas, como nas lesões 
benignas, evitando nestas intervenções cirúrgicas desnecessárias. 
 Participantes: Ana Paula Scalzaretto, Ines Abrantes Giannotti, Osvaldo Giannotti Filho, Milena Visentainer, Ibere Calduro Soares 
 

 Título: Desenvolvimento de um modelo hipermidiático e interativo para o ensino de glomerulonefrites 
 Autores:  Segalla, D.K.; Moura, L.A.R.; Rodrigues, K.C.; Barani, E. 
 Bolsista: Danilo Kanashiro Segalla   
 Orientador:  Luiz Antonio Ribeiro de Moura - Unifesp -  Informática em Saúde / Informática em Saúde 
 Resumo: 
O ensino de glomerulonefrites envolve o conhecimento de dados morfológicos estruturais, fisiologia e fisiopatologia. Em virtude da complexidade destes elementos e 
suas múltiplas associações, a compreensão dos mecanismos de reação do glomérulo às agressões fica bastante dificultado. Além disso, os glomérulos têm dimensões 
inferiores à capacidade visual humana, por isso torna-se muito difícil observá-los em funcionamento. As melhores imagens de glomérulos são as obtidas a partir de 
lâminas patológicas. Entretanto, essas imagens possuem suas limitações quanto à área observada e logicamente não demonstram os mecanismos de ação da filtração 
glomerular. A utilização de recursos de hipermídia, que é um sistema digital que disponibiliza uma grande quantidade de material de aprendizagem estruturado teria a 
capacidade de facilitar este aprendizado. A hipermídia possibilita apresentar uma informação utilizando-se de vários recursos, como hipertexto, gráficos, figuras, áudio, 
vídeo etc., associada à interação ativa do indivíduo, permitindo estabelecer uma postura exploratória diante do conteúdo a ser assimilado. A presença de estímulos 
visuais e auditivos auxiliam na assimilação da informação. O objetivo do trabalho foi desenvolver uma hipermídia interativa para o apoio à aprendizagem de 
glomerulonefrites. Para isso, foi necessário um estudo sobre os diferentes apoios à aprendizagem, disponibilizados no meio digital de comunicação, bem como o 
levantamento de imagens que pudessem compor um banco de imagens para utilização na hipermídia. Foi realizada uma ampla pesquisa na Internet utilizando-se os 
sites de busca, tendo como palavras-chave “glomérulo”,  “glomerulonefrite” e “néfron”. Os sites encontrados foram analisados quanto à presença dos recursos: HTML, 
multimídia, hipertexto e hipermídia. Deles foi possível coletar imagens de microscopia eletrônica de varredura, as quais fornecem uma visão estrutural dos glomérulos, e 
desenhos, que permitem a identificação das diferentes células e estruturas. Embora alguns desses recursos sejam explorados adequadamente pelos sites, a pesquisa 
na Internet evidenciou que um ambiente que conjugue hipertexto, som, figuras e/ou imagens a um processo interativo pedagogicamente adequado ao aprendizado de 
glomerulonefrites não está disponível. Conclui-se que o potencial das redes digitais informatizadas não tem sido adequadamente explorado para a construção de material 
de apoio ao aprendizado. E a construção de uma hipermídia, que privilegie a adequada exploração dos aspectos reticulares de conexão conceitual e imagética, pode 
tornar-se uma preciosa ferramenta no apoio ao aprendizado de glomerulonefrites. A construção da hipermídia ainda não foi concluída. 
 Participantes: Danilo Kanashiro Segalla, Luiz Antonio Ribeiro de Moura, Kátia Calligaris Rodrigues, Eleni Barani 
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 Título: Diagnóstico de lesões metastáticas em ossos do crânio através de exames de raios-X e de medicina 
nuclear e sua correlação com o achado de disjunção de suturas cranianas em pacientes com 
neuroblastoma IV. 

 Autores:  Kawamura, C.; Lederman, H.M. 
 Bolsista: Carolina Kawamura   
 Orientador:  Henrique Manoel Lederman - Unifesp -  Diagnóstico por Imagem / Diagnóstico por Imagem 
 Resumo: 
Introdução:Neuroblastoma é um dos tumores sólidos mais freqüentes na faixa etária pediátrica. Os exames de imagem são muito importantes para o diagnóstico, 
estadiamento e planejamento terapêutico, principalmente porque a presença de metástases à distância no momento do diagnóstico é observada na maioria dos pacientes 
e constitui um importante fator prognóstico. 
Objetivos:Análise comparativa dos métodos de imagem através de raios-X de crânio e de medicina nuclear (mapeamento ósseo com tecnécio e mapeamento com I123 
metaiodobenzilguanidina) quanto à especificidade e sensibilidade na detecção de lesões metastáticas em ossos do crânio e a correlação com o achado de disjunção de 
sutura craniana em pacientes com neuroblastoma IV. 
Materiais e Métodos:Estudo retrospectivo de 45 pacientes diagnosticados como neuroblastoma IV admitidos no Instituto de Oncologia Pediátrica-GRAACC da 
Universidade Federal de São Paulo no período de 1996 a 2002. Foram analisados os prontuários dos pacientes, os exames de imagem de raios-X de crânio e medicina 
nuclear realizados na admissão como parte do protocolo para realização do diagnóstico e estadiamento. Foi realizada a análise estatística para determinar a sensibilidade 
e a especificidade desses métodos diagnósticos quanto à capacidade de identificar lesões ósseas metastáticas em ossos do crânio e a correlação com achado de 
disjunção de suturas cranianas através do exame de raios-X de crânio, uma vez que a escolha do melhor método diagnóstico para lesões ósseas é um aspecto 
controverso na literatura. 
Resultados:Os pacientes incluídos no presente estudo (neuroblastoma estádio IV) representaram 51% de todos os pacientes com neuroblastoma admitidos no nosso 
Serviço. Cerca de 30% deles apresentaram metástases em ossos do crânio ao diagnóstico ou em algum momento de sua evolução. O mapeamento com MIBG foi um 
método melhor para identificar essas lesões metastáticas. O mapeamento ósseo com tecnécio apresentou menor especificidade, com alguns resultados falsos-positivos. 
Na maior parte dos casos, os resultados do MIBG e mapeamento com tecnécio foram equivalentes; entretanto, houve mais casos em que o MIBG mostrou lesões não 
identificadas pelo mapeamento com tecnécio do que o contrário. Esses dados são ainda controversos na literatura, pois os resultados obtidos neste estudo estão de 
acordo com alguns outros trabalhos, do mesmo modo que outros estudos mostram resultados discordantes. A concomitância entre metástase óssea e a disjunção de 
sutura ocorreu em 35% dos casos. Entretanto, nem sempre o achado de disjunção de suturas cranianas está associada à presença de metástases em ossos do crânio 
e corresponde a comprometimento da dura-máter. 
Conclusão:O estudo através do mapeamento ósseo com MIBG apresentou maior especificidade. A concomitância entre metástase óssea em crânio e a presença de 
disjunção de sutura tem uma correlação importante. 
 Participantes: Carolina Kawamura, Henrique Manoel Lederman 
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 Título: Distúrbios do Sono no Lúpus Eritematoso Sistêmico 
 Autores:  Lima, J.A.S.; Roizenblatt, S.S.; Tufik, S.; Sato, E.I.; Freire, F.; Alves, G.R. 
 Bolsista: Juliana Arêas de Souza Lima   
 Orientador:  Suely Steinschreiber Roizenblatt - Unifesp -  Psicobiologia / Medicina e Biologia do Sono 
 Resumo: 
Introdução  
No lúpus eritematoso sistêmico (LES) o sono tende a ser superficial, fragmentado, e com baixa eficiência, podendo ser acompanhado de alterações respiratórias e 
movimentos periódicos de membros inferiores (Valencia-Flores et al.,1999). A fadiga constitui um fenômeno proeminente na manifestação da doença (Tench et al.,2000). 
 
Objetivo 
Desenvolver um estudo controlado dos distúrbios do sono em pacientes lúpicas. 
 
Casuística e métodos 
Foram selecionadas 13 mulheres com LES do ambulatório da Disciplina de Reumatologia- UNIFESP, com idade de 36,7 + 10,7 anos e com tempo de doença de 10,0 + 
5,4 anos. Um grupo controle (CTRL) de 13 mulheres hígidas pareadas para a idade (37,0 + 5,8 anos) foi incluído no estudo. Ambos os grupos foram submetidos a uma 
avaliação clínica por meio de um questionário relativo às queixas dolorosas, distúrbios do sono e desordens afetivas. Para a avaliação das queixas dolorosas no momento 
do estudo foi utilizada escala analógica visual (EAV) de 0 a 10, sendo zero correspondente ao mínimo e 10 ao máximo de queixas. O questionário para avaliação do 
sono que levou em conta os seguintes itens: queixas prévias de distúrbios do sono, presença de sonolência diurna, fadiga matinal, sono não restaurador, despertares 
noturnos e qualidade subjetiva do sono. Aspectos psicológicos como ansiedade e depressão foram avaliados por meio de questionários IDATE traço/estado e Beck 
respectivamente. O estudo do sono por meio de polissonografia (Harmonie.Sensa, Luna, versão 5.0, Stellate System 16 canais). A avaliação da arquitetura do sono foi 
feita por pesquisador cego quanto a condição clínica do paciente. Utilizou-se o teste t-Student para amostras independentes para avaliar as diferenças entre os grupos, 
com nível de significância p<0,05. 
 
Resultados 
 
Comparando-se o grupo LES com o CTRL, , observou-se que no primeiro grupo a quantidade de sono total (TST) foi menor, assim como a eficiência do sono e a % de 
sono de ondas lentas, p< 0,01 para todos os parâmetros citados. Por outro lado, o número de microdespertares e o índice de movimentos periódicos de membros 
inferiores (PLM) foi maior que no grupo CTRL (p< 0.01 para ambos).  
No grupo LES, levando-se em consideração a duração da doença, 7 (53,9%) apresentavam LES por período < 10 anos e 6 (46,1%), > 10 anos. No subgrupo >10 anos 
de doença observou-se aumento da % de estágio 2 (sono superficial, p = 0,03) e redução de REM (p = 0.02). 
A presença de dor durante o registro do sono foi referida por 4 (30,8%) das pacientes com LES. Em comparação com o subgrupo que não paresentou dor, nesse 
subgrupo verificou-se menor TST (p= 0.03),  menor eficiência do sono (p=0,005) e maior latência REM (p=0,001).  
No grupo LES, 7 (53,9%) apresentavam sonolência diurna, detectando-se maior número de microdespertares durante o sono, em comparação com o subgrupo sem essa 
queixa (p = 0,004).  
Quanto ao aspecto psicoclógico, observou-se que as pacientes do grupo LES com ansiedade-traço moderada ou intensa apresentavam redução de TST, eficiência do 
sono e % do sono de ondas lentas (p < 0.002 para todos os parâmetros citados). Apresentaram ainda aumento da latência do sono, da latência REM e do PLM (p < 0,01) 
para todos os parâmetros citados 
 
Discussão 
 
No LES os distúrbios do sono constituem fator de morbidade, somando-se à dor, à fadiga, ao estresse e à alteração do humor. (McKinley et al., 1995; Gudbjornsson et 
al., 2001). O sono tende a ser superficial, fragmentado, e com baixa eficiência, podendo ser acompanhado de alterações respiratórias e movimentos periódicos de 
membros inferiores (Valencia-Flores et al.,1999). A fadiga constitui um fenômeno proeminente na manifestação da doença (Tench et al.,2000). De fato, observamos nas 
pacientes lúpicas redução na quantidade de sono total, assim como a eficiência do sono e na % de sono de ondas lentas. A associação com o aumento no número de 
microdespertares e no índice de movimentos periódicos de membros inferiores sugere um sono fragmentado e não restaurador. Observamos ainda, superficialização do 
sono, com maior quantidade de estágio 2 e redução de sono REM, nas pacientes com mais de 10 anos de doença. A influência do fator dor no sono foi evidenciada pela 
redução do TST, da eficiência do sono e da maior latência REM. A presença de sonolência diurna nas pacientes com LES foi maior nas que apresentavam maior número 
de microdespertares durante o sono. Os distúrbios do sono detectados nesse estudo estão de acordo com os achados da literatura (Valencia-Flores et al.,1999 ; Tench 
et al.,2000). Observou-se ainda que o perfil ansioso das pacientes lúpicas, mais que o estado de ansiedade durante o registro do sono, influenciou na qualidade do sono 
em termos de redução de TST, eficiência do sono e % do sono de ondas lentas assim como aumento da latência do sono, da latência REM e de movimentos periódicos 
de membros inferiores.  
 
Conclusão 
 
Apesar da pequena casuística estudada, este estudo evidenciou a presença de distúrbios do sono no LES e a influência do tempo de doença, da presença de dor e do 
perfil ansioso sobre o sono das pacientes. 
 Participantes: Juliana Arêas de Souza Lima, Suely Steinschreiber Roizenblatt, Sergio Tufik, Emilia Inoue Sato, Fabio Freire, Gabriela Rodrigues Alves 
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 Título: Distúrbios Respiratórios do Sono em Pacientes com Obesidade Mórbida encaminhados à Cirurgia 
Bariátrica 

 Autores:  Kuriki, P.E.A.; Pires, M.P.N.; Gregório, P.B.; Togeiro, S.M.; Tufik, S. 
 Bolsista: Paulo Eduardo de Aguiar Kiriki   
 Orientador:  Sonia Maria Togeiro - Unifesp -  Psicobiologia / Medicina do Sono 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: Distúrbios Respiratórios do Sono (DRS) não são extensivamente estudados em pacientes obesos mórbidos. Contudo se reconhecidos e tratados podem 
melhorar a qualidade de vida além de evitar complicações no pós-operatório. 
 
OBJETIVO: Avaliar os DRS numa população de obesos mórbidos encaminhados à cirurgia bariátrica. 
 
MÉTODO: 25 pacientes obesos mórbidos (15 mulheres/10 homens) selecionados para cirurgia bariátrica foram submetidos a avaliações clínicas e polissonográficas. 
 
RESULTADOS: A idade média era de 38,9 +/- 10 anos e o Índice de Massa Corpórea (IMC) de 47,5 +/- 6,8 kg/m2. As circunferências de pescoço e abdome foram de 
43,5 +/- 4,3 cm e 132 +/- 17,2 cm, respectivamente. Sonolência diurna foi relatada por 48% dos pacientes. Todos apresentaram ronco. O Índice de Apnéia/Hipopnéia 
(IAH), definido como maior de 5 eventos/hora, ocorreu em 24% dos pacientes, mais freqüentemente em homens (40%) do que em mulheres (13%). Desses pacientes, 
39% apresentavam limitação ao fluxo de ar. Durante o sono REM, a dessaturação do oxigênio não relacionada com apnéia ou hipopnéia ocorreu em 36% dos pacientes. 
A média de saturação mínima de oxigênio foi de 88,6 +/- 4,3% sugerindo hipoventilação REM. Nenhum deles mostrou Síndrome de Obesidade-Hipoventilação.Não foi 
encontrada correlação entre IMC, circunferências e IAH. 
 
CONCLUSÃO: Limitação ao fluxo de ar, hipoventilação REM e apnéia do sono foram freqüentemente encontrados nestes pacientes indicados para cirurgia bariátrica. A 
avaliação do sono deveria ser considerada como um exame de rotina nesta população. 
 Participantes: Paulo Eduardo de Aguiar Kiriki, Maria Paula Nogueira Pires, Paloma Gregorio, Sonia Maria Togeiro, Sergio Tufik 
 

 Título: Efeito do uso de meia elástica em pacientes portadores de varizes primárias de membros inferiores 
avaliado pela pletismografia a ar 

 Autores:  Lin, J.W.; Miranda-Jr., F 
 Bolsista: Juliana Wang Lin   
 Orientador:  Fausto Miranda Júnior - Unifesp -  Cirurgia / Cirurgia Vascular 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A compressão com meia elástica representa um dos procedimentos terapêuticos para a estase venosa crônica, sendo as varizes primárias dos membros 
inferiores uma de suas manifestações. Ela evita o edema e melhora a sensação de peso comumente referido pelos pacientes. A avaliação do efeito das meias elásticas 
nas alterações da estase venosa pode ser quantificada pela pletismografia a ar. Os princípios da pletismografia a ar não são recentes. Na década de 60 já foram 
realizados os primeiros trabalhos envolvendo pletismografia a ar, para se estudar as variações de volume sangüíneo que ocorrem nos membros inferiores em resposta 
a alterações na postura e exercícios. A pletismografia a ar parte do princípio de que o volume de um membro varia proporcionalmente com a variação do volume 
sangüíneo em seu interior, pois a massa muscular, os ossos e os ligamentos possuem volume constante em intervalos de tempo pequenos. Para tanto, um manguito é 
colocado envolvendo o membro do paciente e insuflado a uma pequena pressão de contato. É realizado um exclusivo procedimento de calibração totalmente automático, 
que permite registrar as variações de volume sangüíneo do membro diretamente em mililitros, em situações de repouso e exercício. Os testes de pletismografia a ar são 
realizados desta forma em apenas 15 ou 20 minutos, com excelente tolerância pelo paciente. Este método de diagnóstico não-invasivo é caracterizado, principalmente, 
por ser um método quantitativo, sendo capaz de medir as variações de volume do membro diretamente em mililitros. Através de traçados gráficos de volume sangüíneo 
medidos, a pletismografia a ar pode oferecer dados para uma completa análise da hemodinâmica venosa, incluindo a quantificação do volume venoso, do refluxo venoso 
em mililitros por segundo, do grau de obstrução venosa e da capacidade de ejeção da bomba muscular da panturrilha.  
OBJETIVO: Avaliar a insuficiência venosa crônica através da pletismografia a ar em membros inferiores com varizes primárias, com e sem o uso de meia elástica. 
MÉTODO: Trabalho prospectivo em pacientes portadores de varizes primárias no ambulatório de Cirurgia Vascular UNIFESP-EPM. Seleção clínica dos pacientes e 
classificação dos mesmos pela  classificação CEAP. 
Exame de pletismografia a ar realizado no Laboratório de Fluxo da Disciplina de Cirurgia Vascular em dois momentos: 1.durante o uso de meia elástica de 40 mmHg de 
pressão, calçada desde a manhã do dia do exame. 2. Após a retirada da meia, descer e subir um lance de escadas e permanecer sentado em uma cadeira durante pelo 
menos 30 min. 
Os resultados dos dois exames realizados serão tabulados e submetidos a tratamento estatístico. 
RESULTADOS: Participaram do projeto 20 pacientes, 85% do sexo feminino e 15% do masculino, com idades entre 36 e 53 anos. Os principais sintomas encontrados 
foram: 80% apresentou peso, ardor, dor ou pernas cansadas em um ou ambos os membros; 100% apresentou varicosidades em um ou ambos os membros; 50% 
apresentou edema maleolar em um ou ambos os membros; 35% apresentou dermatite em um ou ambos os membros; 30% apresentou trombose superficial em um ou 
ambos os membros; 40% apresentou hiperpigmentação em um ou ambos os membros e 25% apresentou ulceração ou passado de ulceração em um ou ambos os 
membros. A maioria dos pacientes referia não utilizar a meia elástica com freqüência, apenas quando sentiam alguns dos sintomas. Como resultados temos a relação 
das médias obtidas com o exame de pletismografia a ar, mostrando a eficácia do uso de meia elástica em pacientes portadores de varizes primárias.  
VFI(ml/seg)- Índice de Enchimento Venoso(IEV): 4,8(s/ meia elástica em MIE); 3,7(c/ meia elástica em MIE); 6,1(s/ meia elástica em MID); 4,6(c/ meia elástica em MID). 
VV(ml)-Volume Venoso: 113,2(s/ meia elástica em MIE); 89,8(c/ meia elástica em MIE); 142,3(s/ meia elástica em MID); 120,5(c/ meia elástica em MID). FE(%)-Fração 
de Ejeção: 56,8(s/ meia elástica em MIE); 63,7(c/ meia elástica em MIE); 49,6(s/ meia elástica em MID); 60,3(c/ meia elástica em MID). RVF(%)-Fração de Volume 
Residual(FVR): 42,7(s/ meia elástica em MIE); 28,6(c/ meia elástica em MIE); 44,8(s/ meia elástica em MID); 26,6(c/ meia elástica em MID). 
Legenda: MIE-Membro Inferior Esquerdo; MID- Membro Inferior Direito. 
CONCLUSÃO: A partir destes resultados, pode-se concluir a eficácia do uso de meia elástica no tratamento clínico de pacientes portadores de varizes primárias 
(Insuficiência Venosa Crônica). 
 Participantes: Juliana Wang Lin, Fausto Miranda Jr. 
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 Título: Erros refracionais em pacientes hipermétropes após cirurgia de catarata 
 Autores:  Noronha, L.; Belfort, R.; Soriano, E.; Izecksohn, S.; Montesano, F.T. 
 Bolsista: Luciana Kiehl Noronha   
 Orientador:  Rubens Belfort Mattos Júnior - Unifesp -  Oftalmologia / Oftalmologia 
 Resumo: 
A catarata é a principal causa de perda de visão no mundo e o cálculo da lente intra-ocular é um desafio em casos de altas ametropias. Este estudo retrospectivo foi 
desenvolvido para analisar a incidência de erros refracionais após a cirurgia de catarata em pacientes hipermétropes e os possíveis fatores a eles relacionados. Foram 
selecionados pacientes que apresentavam comprimento axial inferior a 22,0 mm e foram submetidos à cirurgia no Instituto da Catarata da UNIFESP, obtendo acuidade 
visual corrigida melhor ou igual a 20/60. As variáveis analisadas foram: sexo, idade, comprimento axial, opacidade do cristalino, tipo de cirurgia, ceratometria pré-
operatória e erro refracional após a cirurgia. A fórmula utilizada para o cálculo da lente intra-ocular foi a Hoffer Q. Oitenta e três olhos, de 73 pacientes foram submetidos 
à cirurgia. A análise estatística mostrou relação significativa entre a densidade nuclear, a idade, o sexo e o erro refracional pós-operatório. A refração final ficou entre –1 
e +1 da refração esperada na metade dos pacientes (50,6%), mas ainda encontramos erros refracionais importantes. O erro miópico foi o mais comum (74,7%). 
 Participantes: Luciana Kiehl Noronha, Rubens Belfort Mattos Jr., Eduardo Soni Soriano, Sandra Izecksohn, Fábio Tadeu Montesano 
 

 Título: ESTUDO CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DOS DEFEITOS CARDÍACOS ISOLADOS E 
ASSOCIADOS 

 Autores:  Esteves, C.R.; Saba, J.; Rio, M.C.P.; Silva, C.M.C.; Pedreira, P.C.S.; Lugó, C.; Secches, T.; Cernach, M.C.S.P. 
 Bolsista: Cristiane Rios Esteves   
 Orientador:  Mirlene Cecilia Soares Pinho Cernach - Unifesp -  Morfologia / Embriologia 
 Resumo: 
Introdução: Os defeitos cardíacos congênitos (DCC) constituem uma importante causa de morbimortalidade infantil e principalmente perinatal, acometendo 
aproximadamente 8 por 1000 nascidos vivos. São considerados anomalias de etiologia multifatorial, com riscos de recorrência baixo dentro das famílias. A contribuição 
do fator genético a estes defeitos ficou mais evidente a partir da utilização de uma classificação dos DCC a partir do mecanismo embriológico comprometido.  
  Material e métodos: Analisamos neste trabalho 114 pacientes, sendo 57 portadores de DCC isolados e 57 com defeitos associados. Todos os pacientes foram 
classificados pelo mecanismo embriológico alterado, segundo a classificação de Clark (1986): Grupo I - Anomalias de migração do tecido mesenquimal, Grupo II - Fluxo 
sanguíneo intracardíaco anormal. Grupo III - Anomalias de morte celular, Grupo IV - Anomalias da Matriz Extra-celular, Grupo V - Crescimento alvo anormal e Grupo VI 
- Anomalias de lateralidade. Variáveis epidemiológicas foram comparadas entre pacientes com defeitos isolados e associados, e de acordo com o mecanismo 
embriológico. Entre os defeitos associados foram analisados os sistemas mais frequentemente acometidos.  
  Resultados: Entre as variáveis analisadas observamos que 17,0% da amostra era composta por casamentos consanguíneos e 42,1% apresentavam parentes afetados 
por DCC, o que evidencia a importância do fator genético na origem destes defeitos, porém em nenhum desses casos um tipo específico de mecanismo foi predominante. 
Entre os defeitos associados, em 17 pacientes foi definido um diagnóstico específico, onde um tipo de defeito era predominante. O sistema mais frequentemente 
acometido em associação aos DCC foi o sistema músculo-esquelético (17,5%).  
  Conclusões: Consanguinidade e presença de afetados por DCC na família podem constituir fatores de risco para defeitos cardíacos isolados. Devido ao pequeno 
tamanho da amostra não pôde ser evidenciado um grupo de defeitos onde estes fatores sejam mais evidentes. A associação mais frequente de DCC e anomalias do 
sistema músculo-esquelético pode evidenciar a existência de um campo de desenvolvimento, com mecanismos comuns envolvendo o desenvolvimento de membros e 
coração. 
 Participantes: Cristiane Rios Esteves, João Saba, Marli C de P. Rio, Celia Maria C. Silva, Patrícia C.S. Pedreira, Cássio Lugó, Tania Secches, Mirlene Cecília 

Soares Pinho Cernach 
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 Título: Estudo comparativo das alergias na indústria da construção civil em São Paulo após 28 anos. 
 Autores:  Regacini, R.; Alchorne, M.M.A.; Alchorne, A.O.A. 
 Bolsista: Rodrigo Regacini   
 Orientador:  Maurício Mota de Avelar Alchorne - Unifesp -  Dermatologia / Dermatologia 
 Resumo: 
Introdução: A prevalência de dermatoses na indústria da construção civil, especialmente em relação ao cimento e equipamentos de proteção individual, é muito variável 
de acordo com a região estudada e cresce a cada ano. Embora sejam motivo para preocupações no sentido de se reduzir a incidência desses quadros, são ainda 
insuficientes e pouco difundidos os métodos de diagnóstico e prevenção. Estas dermatoses profissionais são representadas pelas dermatites de contato. A dermatite de 
contato é uma dermatose de etiologia exógena, causada por agentes externos que, em contato com a pele, desencadeiam reação inflamatória. Os dois tipos básicos 
que nos interessa por fazerem parte da patogenia das dermatoses profissionais são: Dermatite de Contato Irritativa – DCI e Dermatite Alérgica de Contato – DAC. 
Clinicamente a doença se manifesta como um eczema. 
Dermatite de Contato Irritativa: É causada pela exposição a agentes com propriedades de provocar dano tecidual. Não há participação da resposta imunológica no 
desenvolvimento da reação inflamatória. Divide-se em DCI Aguda ou por irritante absoluto (capaz de ultrapassar o limiar de tolerância da pele de forma imediata) e DCI 
Crônica ou por irritante relativo (incapaz de ultrapassar o limiar de tolerância da pele, dependendo do tempo, da intensidade e da freqüência de exposição). 
Dermatite Alérgica de Contato: Os agentes que causam lesão tecidual provocam a ativação da resposta inflamatória. A substância química (hapteno) entra em contato 
com a pele, liga-se a proteínas do indivíduo e forma o antígeno responsável pela sensibilização do paciente (fase de indução). Esta fase, desde o contato com o hapteno 
até a formação de linfócitos T efetores, leva de 10 a 14 dias para se completar. Quando um indivíduo previamente sensibilizado entra novamente em contato com o 
antígeno, o reconhecimento do mesmo se dará por linfócitos T previamente sensibilizados (fase de elicitação) e então, entre 24 a 72 horas se desenvolverá a reação 
inflamatória. 
A principal causa destas dermatoses é o cimento e, portanto, deve ser uma das substâncias alvo dos testes de contato. O cimento, por suas propriedades higroscópicas, 
da alta alcalinidade e de abrasão pode causar lesões do tipo irritante primário relativo ou absoluto. O cimento em si é praticamente inerte do ponto de vista de 
sensibilização, admitindo-se que sejam alguns metais contaminantes (provenientes de escória de alto forno, aditivos, bolas de aço-cromo de moagem), como o níquel, 
cobalto e principalmente o cromo os responsáveis pela mesma. Além do cimento (testado através do bicromato de potássio, uma vez que o cromo é o principal 
sensibilizante) deve-se testar também: cobalto e níquel, aditivos do cimento, anticorrosivos, equipamentos de proteção individual como luvas de borracha e outras 
substâncias que a anamnese sugira, como por exemplo, outros materiais profissionais usados pelo paciente e medicamentos. 
Objetivos: Verificar através da anamnese, exame dermatológico e testes de contato os alérgenos encontrados em trabalhadores da construção civil que freqüentam o 
Ambulatório do Grupo de Alergia Dermatológica e Dermatologia Ocupacional da UNIFESP-EPM e comparar os achados com o trabalho realizado em 1974, na mesma 
região, por um dos integrantes (Prof. Dra. Alice O. A. Alchorne) da equipe que realizará este trabalho, auxiliando na implementação de possíveis medidas de prevenção 
destas dermatoses profissionais. 
Materiais e Métodos: Serão levantados nos prontuários especializados do Grupo de Alergia Dermatológica e Dermatologia Ocupacional do Departamento de Dermatologia 
da UNIFESP-EPM, os dados dos trabalhadores da construção civil, em um período de três anos, com o intuito de se verificar a existência de dermatite de contato e testes 
de contato positivos. Iremos verificar a anamnese, o exame dermatológico e os testes de contato realizados pelos pacientes. Os dados importantes da história clínica 
são: tempo de aparecimento das lesões, número de surtos apresentados, história anterior de dermatite de contato, atividades profissionais, outras atividades habituais 
do paciente, contato com substâncias químicas, ambiente de trabalho (se há possibilidade de higienização), equipamentos de proteção individual. No exame 
dermatológico é importante verificar a localização das lesões e o tipo. Os testes de contato serão utilizados no intuito de se detectar a etiologia das dermatites alérgicas. 
Resultados: Os resultados ainda não foram obtidos. 
 Participantes: Rodrigo Regacini, Maurício Mota de Avelar Alchorne, Alice de Oliveira de Avelar Alchorne 
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 Título: ESTUDO DE DETERMINANTES BIOQUÍMICOS E MOLECULARES ENVOLVIDOS NO 
METABOLISMO DA HOMOCISTEÍNA EM PACIENTES COM DEFEITOS CARDÍACOS 
CONGÊNITOS 

 Autores:  Muller, K.B.; Galdieri, L.C.; Santiago, R.A.; Silva, C.M.C.; Pedra, C.A.; D´Almeida, V. 
 Bolsista: Karen Barbosa Muller   
 Orientador:  Vania D´Almeida - Osvaldo Cruz -  Pediatria /  
 Resumo: 
Introdução: Anormalidades associadas ao metabolismo do folato parecem ser responsáveis por parte das malformações congênitas, uma vez que administração 
periconcepcional de ácido fólico e multivitaminas reduzem o risco de defeitos de fechamento do tubo neural (DFTN). Além disso, observou-se aumento dos níveis de 
homocisteína (Hcy) sérica e no líquido amniótico de mães de crianças com defeito cardíaco congênito (DCC). Estudo com animais de experimentação também 
demonstrou que a deficiência de ácido fólico pode estar associada com DFTN e DCC, uma vez que células da crista neural que formam células da musculatura lisa 
vascular do septo aorticopulmonar são originárias do mesmo local que está adjacente ao local de fechamento do tubo neural. Os níveis intracelulares e plasmáticos de 
Hcy são mantidos com o perfeito funcionamento das enzimas que participam de sua via metabólica, bem como com níveis adequados de vitamina B12 e, principalmente, 
de folato. 
Objetivos: O objetivo deste trabalho é estudar os níveis plasmáticos de Hcy bem como avaliar polimorfismos nos genes das enzimas metilenotetraidrofolato redutase 
(MTHFR), metionina sintase (MTR) e cistationina beta-sintase (CBS), relacionadas com o metabolismo da Hcy.   
Métodos e casuística: Foram investigados os níveis de Hcy em 51 pacientes portadores de DCC com idades entre 0 e 10 anos (média de 3,2 anos). Os pacientes foram 
divididos em 2 grupos: portadores de anomalias conotruncais (n=08) e não conotruncais (n=43). As respectivas mães, com idades entre 17 e 52 anos (média de 29,1 
anos), também foram investigadas. A Hcy plasmática total foi determinada através de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) com detecção fluorimétrica. Foram 
analisados os polimorfismos C677T e A1298C da MTHFR, A2756G da MS e inserção de 68pb da CBS. Os valores pediátricos de referência da Hcy foram obtidos de 
VILASECA et al, 1997 (Clin Chem 1997; 4: 690-692); já os valores para adultos foram obtidos de DE BREE et al, 2001 (Am J Epidemiol 2001; 154: 150-4). 
Resultados: A partir dos valores de referência obtidos da literatura foi possível verificar que 60,78% dos pacientes apresentaram níveis de Hcy acima da média de 
referência (valor normal médio de Hcy para crianças entre 2 meses e 10 anos é de 5,8umol/L, e o valor médio dos pacientes é de 6,92umol/L). Já em relação aos valores 
obtidos das mães dos pacientes, foi observado que 23,1% delas também se mostraram acima do valor de referência (valores normais de Hcy para adultos com média 
de idade de 41 anos é de 13,1umol/L). Com relação aos polimorfismos estudados, foram obtidas as seguintes frequências gênicas no grupo de crianças: MTHFR 677T 
56,25%; MTHFR 1298C 28,57%; MS 2756G 6,25%; presença da CBS 844ins68 12,50%. No grupo das mães as frequencies foram: MTHFR 677T 50,00%; MTHFR 1298C 
50,00%; MS 2756G 8,33% e não houve a presença da CBS 844ins68. 
Conclusões: O número reduzido de pacientes com defeitos conotruncais encontrados até o momento não permitiu que na avaliação dos resultados, os dois grupos 
(conotruncais e não conotruncais) fossem analisados separadamente. Neste estudo foi observado que uma maior porcentagem dos pacientes apresentou níveis de Hcy 
acima da média de referência, o que sugere que a Hcy tem um papel importante na etiologia dos DCC. Considerando os polimorfismos estudados, é interessante ressaltar 
que a frequência do alelo 677T no gene da enzima MTHFR é elevada. 
No grupo das mães, apenas uma pequena parcela apresentou aumento nos níveis de Hcy plasmáticos, indicando que a hiper-homocisteinemia parece não estar 
relacionada com o fato de seus filhos apresentarem DCC. Da mesma forma, não houve alteração nas frequências gênicas estudadas. 
 
Apoio Financeiro: FAPESP e CNPq. *KBM é bolsista de IC do CNPq. 
 Participantes: Karen Barbosa Muller, Luciano de C. Galdieri, Raul A. Santiago, Celia Maria C. Silva, Carlos Augusto Pedra, Vânia D´Almeida 
 

 Título: Estudo dos fatores relacionados ao uso de drogas e à criminalidade 
 Autores:  Fuji, E.A.; Abreu, M.M.F.; Surjan, J.; Barros, G.M. 
 Bolsista: Eduardo Ayabe Fuji   
 Orientador:  Ronaldo Ramos Laranjeira - Unifesp -  Psiquiatria / UNIAD 
 Resumo: 
Introdução: O estudo da associação entre 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 este assunto na literatura brasileira, e a maioria 
das pesquisas internacionais basear-se na avaliação de usuários de heroína, faz-se necessária a aproximação deste tema com a realidade brasileira, destacando o 
caráter inédito desta pesquisa. O objetivo deste trabalho foi determinar a relação e a associação entre criminalidade e dependência química, pesquisar fatores 
relacionados, tais como características sociodemográficas, grau de dependência, comorbidades psiquiátricas. Metodologia: Foi realizado levantamento bibliográfico e 
foram pesquisados possíveis modelos de questionários, como o Addiction Severity Index (ASI) de McLeillan et al.(1992). Devido às dificuldades de adequação de algumas 
seções à realidade brasileira, foi elaborado questionário específico para o projeto, com ênfase no envolvimento do usuário de drogas em aspectos associados à 
criminalidade e procurando estabelecer a relação de causalidade entre criminalidade e dependência química, tipos de crime/ drogas, períodos e freqüência de prática/ 
uso, problemas antes/ durante o uso de substâncias, grau de dependência, características do mercado de drogas, características sociodemográficas e diferenças no 
padrão de crimes durante os estágios do uso de drogas e períodos de abstinência. O questionário elaborado foi, ainda, adicionado à seção de abuso/dependência de 
substâncias do DSM-IV Criteria Checklist, um questionário desenvolvido na Universidade de Vermont, estruturado, desenhado com a finalidade de formular o diagnóstico 
dos principais transtornos psiquiátricos. Os critérios abordam os principais sinais, sintomas, duração e curso de cada transtorno e grau de comprometimento (Hudziak 
JJ, Helzer JE, Marte BO). Um termo de consentimento foi elaborado para apresentação prévia aos entrevistados. A amostra abrange 100 pacientes usuários de cocaína 
e/ou crack, em tratamento ambulatorial no grupo de porta de entrada do Ambulatório de cocaína da UNIAD (Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas) da UNIFESP.  
Resultados: Foram realizadas entrevistas–piloto para testar a aplicabilidade e aprimorar o questionário específico do projeto, assim como para avaliar a concordância 
entre os 2 entrevistadores envolvidos no projeto. Os dados da pesquisa estão em fase de coleta e sendo analisados através do programa Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS), em sua décima versão. 
 Participantes: Eduardo Ayabe Fuji, Marcos Marcatto Felipe de Abreu, Juliana Surjan, Gustavo M. Barros 
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 Título: Estudo epidemiológico de hipertensão arterial em nipo-brasileiros de Bauru: prevalência e aderência 
à terapia 

 Autores:  Nakajima, F.M.; Nakajima, F.; Shinzato, A.; Gimeno, S.G.A; Ferreira, S.R.G. 
 Bolsista: Fernando Massayuki Nakajima   
 Orientador:  Sandra Roberta Gouvêa Ferreira - Unifesp -  Medicina Preventiva / Medicina Preventiva Clínica 
 Resumo: 
A hipertensão arterial representa importante problema de saúde pública devido à grande prevalência e impacto sobre a morbi-mortalidade especialmente cardiovascular. 
O estresse hemodinâmico decorrente da pressão arterial (PA) sustentadamente elevada provoca danos ao coração, cérebro, rins e retina, acelera o processo 
aterosclerótico e predispõe a eventos trombo-embólicos. A doença cardiovascular é a principal causa de morte das populações; suas sequelas resultam em 
incapacitações e encurtamento de vida útil, o que implica em ônus individual e para sociedade. Estudos epidemiológicos comprovam os benefícios da terapia anti-
hipertensiva em reduzir a ocorrência de suas complicações. O presente estudo teve como objetivos estimar a prevalência de hipertensão arterial em população nipo-
brasileira de alto risco cardiovascular e conhecer o grau de aderência ao tratamento prescrito e de controle pressórico desses indivíduos. A população estudada incluiu 
1.330 nipo-brasileiros de primeira (19,5%) e segunda gerações (80,5%), com idade entre 30-90 anos, de ambos os sexos. As médias dos valores de idade e IMC foram 
de 56,9-;12,4 anos e 24,9-;4,0 kg/m2, respectivamente. A PA foi medida 3 vezes após 5 minutos de repouso na posição sentada, utilizando-se aparelho automático 
(Omron HEM-712C). A média das 2 últimas medidas (reprodutibilidade de 98%) representou a PA de cada indivíduo, sendo que os valores sistólicos/diastólicos da 
população foram de 133-;24/79-;13 mmHg. Hipertensão foi definida por PA sistólica ou diastólica -140/90 mmHg ou hipertensão auto-referida. Neste estudo, o nível 
pressórico considerado controlado foi <140/90 mmHg. A prevalência total de hipertensão foi 45,1% (IC95% 42,4-47,8); as taxas não diferiram entre os sexos (46,6% para 
homens, 43,9% para mulheres), porém foram maiores na 1ª geração quando comparadas à 2ª (60,1% vs 49,9%, p<0,05). Dentre os indivíduos hipertensos, 48,3% 
também eram diabéticos. A média da PA sistólica/diastólica da população hipertensa foi de 152-;21/88-;12 mmHg. Cinquenta e um por cento dos hipertensos eram auto-
referidos e mencionaram o uso de medicamentos anti-hipertensivos; 82,8% daqueles que haviam recebido prescrição médica de medicamentos estavam seguindo tal 
recomendação, ainda que parcialmente. Dos 270 indivíduos hipertensos medicados, apenas 94 (34,8%) apresentavam controle pressórico adequado. Conclui-se que a 
hipertensão arterial é uma doença de alta prevalência em nipo-brasileiros; baixa aderência ao tratamento anti-hipertensivo contribui para controle inadequado da PA, o 
que pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares. Urge a implantação de programas de educação nesta comunidade para melhorar a aderência e o impacto 
deletério sobre a qualidade de vida e sobrevida. 
 Participantes: Fernando Massayuki Nakajima, Flávia Nakajima, Alexandre Shinzato, Suely Godoy Agostinho Gimeno, Sandra Roberta Golvêa Ferreira 
 

 Título: Estudo imunohematológico molecular do sistema Gov de aloantígenos plaquetários em grupos 
étnicos brasileiros. 

 Autores:  Cardone, J.D.B.; Chiba, A.K.; Boturão-Neto, E.; Vieira-Filho, J.P.B; Bordin, J.O. 
 Bolsista: José Daniel Braz Cardone   
 Orientador:  José Orlando Bordin - Unifesp -  Medicina / Hematologia 
 Resumo: 
Introdução: Os antígenos plaquetários humanos são alvos potenciais de aloanticorpos responsáveis pela destruição plaquetária na púrpura neonatal aloimune (PNA), 
púrpura pós-transfusional (PPT) e refratariedade à transfusão de plaquetas. Os antígenos plaquetários mais freqüentemente envolvidos nestas implicações clínicas são 
HPA-1, HPA-5 e Gov. Estes antígenos são, também, marcadores úteis em estudos de genética populacional. 
Objetivo: Determinar as freqüências genotípica e alélica do sistema Gov em doadores de sangue e em diferentes grupos étnicos da população brasileira. 
Casuística: Foram estudados 5 grupos étnicos, rigorosamente selecionados, e assim constituídos: 15 indivíduos caucasóides de origem européia, 15 indivíduos 
negróides, 15 indivíduos asiáticos, 31 ameríndios da tribo Xikrin, 31 ameríndios da tribo Gaviões. Foi também avaliado um grupo de 60 doadores de sangue incluídos 
aleatoriamente. 
Métodos: Genotipagem pela análise do polimorfismo do comprimento de fragmentos de restrição (RFLP) obtidos após digestão com a enzima BstNI do produto alvo 
amplificado por PCR com oligonucleotídeos iniciadores específicos. 
Resultados: As freqüências genotípicas Gova/Gova, Gova/Govb e Govb/Govb foram 0.20, 0.53 e 0.27 nos caucasóides, 0.20, 0.47 e 0.33 nos asiáticos, 0.27, 0.33 e 0.40 
no grupo negróide, 0.00, 0.26 e 0.74 nos ameríndios-Xikrin, 0.03, 0.61 e 0.35 nos ameríndios-Gaviões e 0.27, 0.42 e 0.32 nos doadores. As freqüências dos alelos Gova 
e Govb foram 0.47 e 0.53, 0.43 e 0.57, 0.43 e 0.57, 0.13 e 0.87, 0.34 e 0.66, 0.48 e 0.52, respectivamente nos grupos caucasóides, asiáticos, negróides, ameríndios-
Xikrin, ameríndios-Gaviões e doadores de sangue. 
Discussão: Foi encontrada diferença estatisticamente significante nas freqüências genotípicas e alélicas do grupo de ameríndios-Xikrin em relação a todos os outros 
grupos estudados (p<0,01). O grupo de ameríndios-Gaviões apresentou diferença nas freqüências genotípicas em relação aos grupos de negróides e de doadores de 
sangue (p<0,05). A comparação entre os demais grupos demonstrou não haver diferenças estatisticamente significantes entre eles. O genótipo Gova/Gova foi encontrado 
em apenas 01 dos 31 indivíduos ameríndios-Gaviões, e não foi encontrado em nenhum indivíduo da população indígena Xikrin. Além disso, o alelo Gova representa 
apenas 13% nesta população, e 34% na tribo Gaviões. Considerando as freqüências encontradas, e o fato de que o antígeno Gova apresenta maior imunogenicidade 
em relação ao Govb, os indivíduos destas populações indígenas estariam sujeitos a um maior risco de aloimunização a este antígeno na eventualidade de receberem 
transfusão oriunda de doadores de outro grupo étnico. 
Conclusão: A freqüência dos genes do sistema Gov de aloantígenos plaquetários não varia de forma significante entre os diferentes grupos étnicos da população 
brasileira, excetuando-se os grupos indígenas analisados, nos quais a ocorrência do genótipo Gova/Gova é bastante inferior  em relação aos demais grupos. Ademais, 
as freqüências encontradas na população brasileira não indígena foram bastante semelhantes àquelas descritas em populações de doadores de sangue estudadas no 
Canadá e na Europa. 
 Participantes: José Daniel Braz Cardone, Akemi Kuroda Chiba, Edmir Boturão Neto, João Paulo Botelho Vieira Filho, José Orlando Bordin 
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 Título: Estudo normativo do protocolo padrão para Eletrorretinograma Focal 
 Autores:  Punaro, E.; Salomão, S.R.; Berezovsky, A.; Sacai, P.Y.; Munhoz, J.S. 
 Bolsista: Elizabete Punaro   
 Orientador:  Solange Rios Salomão - Unifesp -  Oftalmologia / Distúrbios Funcionais Visuais 
 Resumo: 
Objetivo: A eletrorretinografia focal (ERG focal) está indicada na avaliação da função retiniana macular nos casos de suspeita de disfunções retinianas centrais. O objetivo 
deste estudo foi padronizar valores normativos para o exame de ERG focal para o equipamento disponível no Laboratório de Eletrofisiologia Visual Clínica do 
Departamento de Oftalmologia da UNIFESP.Métodos: O registro da eletrorretinografia focal foi feito em 18 voluntários normais, com idades entre 14 e 38 anos (mediana 
21), sendo 39% homens e 61% mulheres. Em cada indivíduo apenas um olho fora examinado, sendo olho direito (OD) 55% na amostra e olho esquerdo (OE) 45%. Os 
critérios de inclusão formam: acuidade visual igual a 20/20 (escala Snellen) ou 0.0 (escala LogMar) com a melhor correção óptica quando necessária, em ambos os 
olhos; ausência de  história pregressa e de história familiar para distúrbios e/ou doenças visuais, principalmente retinianas, e concessão do termo de consentimento livre 
e esclarecido por parte do indivíduo. Para registro do ERG focal utilizou-se o sistema de eletrodiagnóstico (UTAS E-3000, LKC Technologies, USA), com estimulador 
focal FCS-500 (LKC Technologies, USA). Em um dos olhos escolhido ao acaso, dilatou-se a pupila com uma gota de fenilefrina 10 % e uma gota de tropicamida 1%, 
após trinta minutos instilou-se colírio anestésico e foi colocado sobre a córnea um eletrodo bipolar em forma de lente de contato tipo “Gold Lens” com metilcelulose 2% 
para proteção mecânica da córnea, e um eletrodo terra no lobo de uma orelha contendo gel condutor eletrolítico. Projetou-se, na área macular, uma mira luminosa que 
disparou 125 estímulos a uma freqüência temporal de 42 Hz e, depois, 31.25Hz, através de um oftalmoscópio estimulador. As respostas foram amplificadas pelo 
computador e, posteriormente, foi realizada uma média de valores para os dois tipos de estímulos obtendo-se resultados finais. Os valores de amplitude e latência foram 
obtidos após análise de freqüência pela transformada discreta de Fourier. 
Resultados: A amplitude do ERG Focal com estímulos flicker de 42Hz e 31.25Hz, para ambos os olhos, variou, respectivamente, de 370nV a 776nV (mediana 608.5nV, 
1º quartil 479.0nV, 3º quartil 653nV), e de 369nV a 1014nV (mediana 554nV, 1º quartil 421.0nV, 3º quartil 748.0nV). A latência para 42Hz variou entre 23.4ms e 28.2ms 
(média 25.88ms ±1.33); para 31.25Hz, foi de 27.5ms a 33.9ms (média  29.92ms ±1.70). Os resultados foram comparáveis entre as amplitudes (P= 0.96). A latência para 
31.25Hz demonstrou estar mais atrasada do que para 42Hz. (P= <0.001). Conclusão:  Os resultados obtidos para amplitude com ERG Focal de 42Hz e 31.25Hz foram 
semelhantes; entretanto, houve diferença estatística significativa entre as latências, sendo que a latência para 31.25Hz demontrou-se mais atrasada em relação à 42Hz, 
dado não descrito anteriormente na literatura. Dados adicionais estão sendo obtidos através de exames em novos voluntários. 
 Participantes: Elizabete Punaro, Solange Rios Salomão, Adriana Berezovsky, Paula Yuri Sacai, Juliana Simões Munhoz 
 

 Título: Estudo sobre a soroprevalência de infecções congênitas em gestantes do ambulatório de pré-natal 
da UNIFESP no período de 2000 a 2001 

 Autores:  Hamasaki, J.; Cordioli, E.; Moron, A.F. 
 Bolsista: Juliana Hamasaki   
 Orientador:  Antonio Fernandes Moron - Unifesp -  Tocoginecologia / Medicina Fetal 
 Resumo: 
Introdução: 
Por vivermos num país onde o saneamento básico e a medicina preventiva ficam colocados à margem dos investimentos na área da saúde, é de grande importância o 
tema infecção materno-fetal principalmente no que se refere ao diagnóstico da infecção fetal, uma vez que, frente a um caso positivo, há a necessidade de analisarmos 
os efeitos causados ao feto, informações esclarecedoras aos pais e um suporte adequado para o acompanhamento do feto desde o nascimento até o momento da alta 
hospitalar. Há a necessidade portanto de analisar a soroprevalência de infecções TORSCH (toxoplasmose, rubéola, sífilis, citomegalovírus e hepatite B), no nosso pré-
natal, para adequarmos melhor a nossa estratégia de atuação, compatível com a nossa realidade. 
Pacientes e Método: 
Foram analisados retrospectivamente os prontuários de 875 pacientes, que iniciaram o pré-natal no Hospital São Paulo, nos anos de 2000 a 2001, não sendo avaliadas 
as gestantes do pré-natal de doenças sexualmente transmissíveis e da medicina fetal, por se tratarem de pacientes de amostra viciada, uma vez que há encaminhamento 
específico do assunto em estudo para estes pré-natais. O principal critério de inclusão foi ausência de diagnóstico prévio de infecções TORSCH. Algumas pacientes não 
realizaram todas as sorologias. Foram revistos os resultados de sorologia e calculado a prevalência de infecções aguda e imunidade contra a doença específica ou não. 
Resultados: 
Toxoplasmose: Infecção Aguda 1,31%, Imunidade em 59,81% e ausência de anticorpos em 38,88% das pacientes. 
Citomegalovírus: Infecção Aguda 0,80%, Presença de IgG+ IgM- em 91,70% e ausência de anticorpos em 7,5% das pacientes. 
Rubéola: Infecção Aguda 0,20%, Imunidade em 85,47% , ausência de anticorpos em 12,73% das pacientes e vacinação durante a gravidez em 1,6%. 
Sífilis: Infecção Aguda 0,36%, Doença tratada (FTA-ABS+ VDRL-) em 2% e ausência de anticorpos em 97,64% das pacientes. 
Hepatite B: Presença de HBsAg em 2,39% (nenhum caso com Anti HBC IgM positivo). 97,61% das pacientes sem anticorpos. 
Hepatite C: Presença de sorologia positiva em 0,96% das pacientes, todos os casos crônicos.  
 
Discussão: 
Se somarmos todos as porcentagens de infecções agudas ou de situações em que colocamos o feto em risco para adquirir infecções, como a presença do HBsAg, 
chegaremos à um risco acumulado em nosso pré-natal de 5,06% de ocorrência de TORSCH, sendo a mais relevante a hepatite B, seguida da toxoplasmose. Apesar da 
literatura evidenciar a citomegalovirose como infecção congênita mais prevalente, em nosso meio isto não foi verdade, possivelmente ao grande número de pacientes 
que já apresentavam anticorpos anti-CMV, apesar do risco de recorrência desta afecção. Já a alta prevalência de toxoplasmose aguda chama a atenção para maiores 
orientações necessárias às nossas gestantes referentes a hábitos alimentares e  higiene manual-oral. Quanto a alta prevalência de HBsAg em nossa população, nos faz 
atentar para realização de um levantamento em âmbito nacional de sua real incidência, para revermos a obrigatoriedade ou não deste exame numa rotina pré-natal. Se 
destaca na análise da rubéola que apenas 85% das nossas pacientes apresentavam anticorpos contra esta afecção, sendo necessário uma revisão na lembrança do 
planejamento familiar destas gestantes de realizar sorologia e vaciná-las ou em âmbito nacional revermos a real prevalência de anticorpos contra rubéola e vacinarmos 
adequadamente as mulheres susceptíveis. 
 Participantes: Juliana Hamasaki, Eduardo Cordioli, Antonio Fernandes Moron 
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 Título: EVOLUÇÃO CLÍNICA DE CRIANÇAS COM CONSTIPAÇÃO CRÔNICA FUNCIONAL UM ANO 
APÓS ATENDIMENTO INICIAL EM AMBULATÓRIO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 

 Autores:  Catani, M.; Fukushima, E.; Tahan, S.; Fagundes-Neto, U.; Morais, M.B.; Tahan, S.; Fagundes-Neto, U. 
 Bolsista: Milena Catani   
 Orientador:  Mauro Batista de Morais - Unifesp -  Pediatria / Gastroenterologia Pediátrica 
 Resumo: 
Introdução: Constipação crônica constitui um problema freqüente na população pediátrica. Em geral apenas os casos de constipação grave ou complicados por escape 
fecal ou dor abdominal são atendidos e tratados em ambulatórios especializados. Existem poucas informações referentes à evolução clínica destes pacientes.   
Objetivo: Avaliar prospectivamente a evolução clínica de crianças com constipação crônica funcional atendidas em ambulatório especializado. 
Material e Métodos: 
Um ano após a consulta inicial, pacientes atendidos consecutivamente com diagnóstico de constipação crônica funcional serão reavaliados com o intuito de  
definir o prognóstico desta condição clínica na infância.  
Na primeira etapa do desenvolvimento do projeto foram analisadas as características clínicas dos pacientes por ocasião da primeira consulta. 
Foi elaborado também ficha clínica para reavaliação. Assim os pacientes admitidos no projeto serão reavaliados nas consultas de acompanhamento. Os que não 
estiverem em acompanhamento após 12 meses da consulta inicial, serão contactados por correio ou telefone para a obtenção das informações relativas à evolução 
clínica. Pretende-se avaliar pelo menos 80% dos pacientes admitidos no estudo. 
Resultados: 
Neste resumo são apresentadas apenas as informações obtidas na consulta inicial. Foram avaliados 561 pacientes. Observou-se predomínio do gênero masculino 
(56,3%). A mediana de idade no sexo masculino (57 meses) foi maior do que no feminino (47 meses; p<0,018). Início de constipação no primeiro ano de vida ocorreu 
em 260 pacientes (50,2%), sendo que em 117 (22,5%) foi referido início desde o nascimento. Dor nas evacuações foi referida por 390 (74,7%) e dificuldade para evacuar 
por 461 (87,8%). Comportamento de retenção esteve presente em 209 (56,2%) pacientes com distribuição semelhante em ambos os gêneros. Escape fecal foi mais 
freqüente no sexo masculino (63,6%) do que no sexo feminino (47,5%; p<0,001). A ocorrência de dor abdominal foi similar em ambos os gêneros, estando presente em 
71,9% dos pacientes. No exame físico massa abdominal palpável foi encontrada em 42,5% dos pacientes. Fezes na ampôla retal ocorreu em 82,5%, fissura anal em 
5,6% e plicoma em 16,0%. 
Conclusão: Os pacientes atendidos com constipação no ambulatório especializado apresentam grande freqüência de complicações mas as manifestações clínicas não 
são uniformes. Pretende-se ao término do projeto verificar se existe associação entre os tipos de manifestações presentes na admissão e a evolução clínica.     
 Participantes: Milena Catani, Erika Fukushima, Soraia Tahan, Ulysses Fagundes Neto, Mauro Batista de Morais, Soraia Tahan, Ulysses Fagundes Neto 
 

 Título: Expressão das proteínas ciclina D1 e p53 em adenocarcinoma gástrico 
 Autores:  Kawamura, K.Y.; Fernandes Jr, J.A.; Oshima, C.T.F.; Lourenço, LG.; Moraes, A.C.; Giannotti Filho, O.; Forones, N.M. 
 Bolsista: Kharen Yaemi Kawamura   
 Orientador:  Nora manoukian Forones - USP -  Medicina / Gastroenterologia Clínica 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: As ciclinas são subunidades reguladoras das quinases dependentes de ciclina (cdks) que exercem papel fundamental na coordenação do ciclo celular. 
A ciclina D1 é uma proteína de 36 kD, ativa na fase G1 do ciclo celular que formando um complexo com as quinases CDK4 e CDK6 induz a fosforilação da proteína Rb 
impedindo a sua função inibidora sobre o fator de transcrição EF2. A forma hipofosforilada da pRb é um inibidor do crescimento celular e sua fosforilação é necessária 
para a passagem da célula do ponto de restrição e progressão do ciclo celular de G1 para a fase de síntese (fase S). A proteína p53 atua como fator de transcrição para 
o gene WAF1(wild-type p53-activated fragment 1), que codifica uma proteína de 21 kD, denominada p21. Esta proteína liga-se às quinases dependentes de ciclina, 
bloqueando as células na fase G1 do ciclo. 
OBJETIVO: Identificar as expressões imuno-histoquímicas das proteínas ciclina D1 e p53 em amostras de adenocarcinoma gástrico.  
MATERIAL E MÉTODOS: As expressões das proteínas ciclina D1 e p53 foram avaliadas em 26 amostras de adenocarcinoma gástrico, através do método imuno-
histoquímico, utilizando-se o complexo streptoavidina-biotina. RESULTADOS: A expressão nuclear do p53 foi observada em 77% dos tumores,sendo positivo em 71% 
dos tumores estadio I, 100% dos pacientes com estadio II e 73% com estadio III (p=0,51).Essa mesma proteína foi encontrada em 71% dos tumores precoces e em 83% 
dos tumores avançados(p=0,59).Em relação a evolução clínica,o p53 foi positivo em 77% dos pacientes que evoluiram a óbito e em 86% dos doentes que permanecem 
vivos sem doença.Já a expressão da proteína ciclina D1 foi observada em 50% das amostras, sendo positivo em 33,3% dos casos com estadio I, 40% dos tumores 
estadio II e 63% dos adenocarcinomas gástricos com estadio III (p=0,46).A mesma proteína foi observada em 33% nos tumores precoces e em 56% nos tumores 
avançados(p=0,64).Em relação a evolução clínica a ciclina D1 foi positiva em 50% dos pacientes tanto no grupo que evoluiu a óbito quanto no grupo em que os pacientes 
permanecem vivos sem doença.A coexpressão das duas proteínas envolvidas nesse trabalho foi observada em 40% dos doentes que evoluiram a óbito e em 43% dos 
pacientes que permanecem vivos sem doença(p=1). 
CONCLUSÃO: Quanto a expressão das proteínas p53 e ciclina D1, não foi encontradao relação entre os tumores precoces e avançados,nem entre os estádios anátomo-
patológicos e também nem entre as diferentes evoluções clínicas. No entanto, o significado das expressões destas proteínas ainda não é clara. O estudo continua em 
andamento com aumento do número de amostras e métodos complementares como FISH. 
 Participantes: Kharen Yaemi Kawamura, João Antão Fernandes Jr., Celina Tizuko Fujiyama Oshima, Laércio Gomes Lourenço, Andrea Cristina de Moraes, 

Osvaldo Giannotti Filho, Nora Manoukian Forones 
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 Título: Extratificação de risco nas dissecções agudas da aorta tipo A e tipo B 
 Autores:  Souza, C.M.; Almeida, D.R. 
 Bolsista: Camila Machado de Souza   
 Orientador:  Dirceu Rodrigues de Almeida - Unifesp -  Medicina / Cardiologia 
 Resumo: 
A dissecção aórtica representa a emergência cardiovascular com maior risco de morte, principalmente as que envolvem a aorta ascendente (tipo A) com taxa de 
mortalidade de 1%/hora nas primeiras 72 horas. O envolvimento da aorta descendente (tipo B) se associa a morbi-mortalidade de 20 a 30 % na fase hospitalar. Diante 
desse potencial maligno, a intervenção cirúrgica de urgência se impõe para todos os pacientes com dissecção do tipo A, e do tipo B complicada. A despeito de avanços 
significativos na técnica cirúrgica e nos cuidados peri-operatórios da última década, a taxa de mortalidade após a cirurgia na dissecção de aorta ainda permanece elevada, 
variando de 20 a 50 %. O presente estudo, realizado com base em dados obtidos a partir da análise dos prontuários médicos de pacientes com diagnóstico de dissecção 
aórtica avaliados e tratados na disciplina de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular da Unifesp-EPM, teve como objetivo compor um modelo de equação (escore) de risco 
de probabilidade de morte, que aplicado à prática clínica poderia auxiliar no acompanhamento dos doentes com este diagnóstico. 
 Participantes: Camila Machado de Souza, Dirceu Rodrigues de Almeida 
 

 Título: Fatores de risco associados ao infarto do miocárdio em idosos 
 Autores:  Shono, M.M.; Relvas, W.G.M.; Fonseca, F.A.H.; Santos, A.O.; Lopes, I.E.L.; Izar, M.C.O.; Pinto, L.E.S.A; Monteiro, C.M.C.; Kasinski, N. 
 Bolsista: Mariane Midori Shono   
 Orientador:  Nelson Kasinski - Unifesp -  Medicina / Cardiologia 
 Resumo: 
Introdução: Nos últimos 50 anos, diversos fatores foram associados à doença arterial coronariana. Dentre os fatores de risco clássicos destacam-se: a hipertensão 
arterial, o diabetes melito, a história familiar, os níveis plasmáticos baixos de HDL-C, a idade e o sexo masculino. Atualmente, novos marcadores de risco têm sido 
propostos, como a lipoproteína a [Lp (a)] e a homocisteína (Hcy), entre outros. A Lp (a) tem estrutura similar à LDL, mas possui uma proteína adicional que lhe confere 
maior potencial aterotrombótico. Embora controverso na literatura, a Lp(a) tem sido considerada um marcador de risco para a aterosclerose, quando seus níveis estão 
mais elevados (>25 a 30 mg/dL), parecendo aditivos ao risco atribuído a níveis elevados de colesterol total ou diminuídos de HDL-C. A Hcy é um aminoácido não essencial 
formado durante o metabolismo da metionina. Diversos estudos prospectivos, caso-controle e longitudinais demonstraram que a elevação plasmática da Hcy associa-se 
a maior risco de eventos ateroscleróticos, não apenas coronarianos. Os níveis plasmáticos de Hcy correlacionam-se com idade, sexo masculino, tabagismo, hipertensão 
arterial, níveis de colesterol e sedentarismo, mas mesmo após ajuste para estes, seu papel como fator de risco permanece relevante. A hiper-homocisteinemia parece 
determinar disfunção endotelial, aumentando o desenvolvimento de placas e fenômenos trombóticos. 
Objetivo: tendo em vista a grande freqüência de eventos coronarianos em idosos, o objetivo deste estudo foi o de verificar, ao lado dos fatores de risco clássicos, a 
associação da Lp (a) e da Hcy com a ocorrência do infarto do miocárdio (IM), nesta população. 
Metodologia: Neste estudo caso e controle foram incluídos 79 pacientes idosos (idade > 65 anos), de ambos os sexos, com IM ocorrido há pelo menos seis meses, de 
acordo com os critérios da Organização Mundial da Saúde (clínico, eletrocardiográfico e enzimático) para o grupo caso e indivíduos sem sinais de doença aterosclerótica 
para o grupo controle. Foram submetidos a uma avaliação clínica e preenchimento de relato de caso que incluiu dados demográficos e clínicos com ênfase para os 
fatores de risco. Foram excluídos pacientes portadores de hipotireoidismo descompensado, insuficiência renal crônica, insuficiência hepática, neoplasias e aqueles com 
evidências de aterosclerose extracoronária. Foi realizada orientação nutricional e caso estivessem fazendo uso de hipolipemiante, este foi suspenso por quatro semanas. 
Foi efetuada uma coleta única de sangue para as dosagens laboratoriais do perfil lipídico, da Lp(a) e da Hcy, após jejum alimentar de 12 a 14 horas. Foram determinados 
os níveis séricos do colesterol total (CT), do triglicérides (TG), e das frações HDL-C, LDL-C, triglicérides, Lipoproteína(a) e homocisteína. O colesterol total e os triglicérides 
foram dosados por método enzimático colorimétrico automatizado, empregando-se um espectrofotômetro. A fração HDL-C foi determinada após precipitação da 
lipoproteínas não-HDL com ácido fosfotúngstico e cloreto de magnésio pelo método enzimático colorimétrico COD-ANA. A fração LDL-C foi estimada utilizando-se a 
fórmula de Friedewald: LDL-C = CT - HDL-C –TG/5, para valores de triglicérides inferiores a 400 mg/dL. A Hcy foi dosada pelo método da cromatografia líquida de alta 
pressão (HPLC), com eluição isocrática e detecção fluorimétrica. A Lp (a) foi dosada por nefelometria. Os resultados foram expressos como médias ± erro padrão da 
média. Utilizou-se o teste Qui-quadrado para comparação de variáveis categóricas como a presença de fatores de risco, e comparar a distribuição entre casos e controles. 
Para as variáveis contínuas utilizou-se teste t de Student para amostras independentes. Valores de p<0,05 foram considerados significantes. 
Resultados: Os idosos infartados e controles não diferiram nas seguintes variáveis: antecedente familiar de aterosclerose prematura, tabagismo e diabetes. Entretanto, 
a hipertensão arterial sistêmica foi mais prevalente no grupo caso [caso = 23 (89%) vs. controle = 29 (55%), p=0,003]. De forma interessante, o colesterol total, o LDL, e 
os triglicérides não diferenciaram as duas populações, mas o HDL-C foi mais baixo entre os idosos com infarto prévio (HDL-C caso = 44 ± 3 vs. 55 ± 2 mg/dL, p = 
0,0009). Os valores obtidos para a Hcy (grupo caso = 19,4 ± 2,0 vs. grupo controle 17,0 ± 0,7 micromoles/L) e para a Lp (a) (grupo caso = 35 ± 8 vs. grupo controle = 
31 ± 4 mg/dL) não diferiram entre as duas populações. 
Conclusão: Dentre os fatores de risco clássicos, entre os idosos que apresentavam IM prévio, foi observada uma importante associação com a hipertensão arterial e com 
níveis mais baixos de HDL-C. Entretanto, os níveis recomendados hoje para o HDL-C não permitiriam que estes idosos fossem identificados, com base nas diretrizes da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia ou da American Heart Association. Os novos marcadores de risco examinados, Lp (a) e a Hcy não contribuíram na identificação 
destes idosos coronarianos. 
 
 Participantes: Mariane Midori Shono, Waldir Gabriel Miranda Relvas, Francisco Antonio Helfenstein Fonseca, Andreza Oliveira dos Santos, Ieda Edith Lanzarini 

Lopes, Maria Cristina de Oliveira Izar, Leonor do Espírito Santo de Almeida Pinto, Carlos Manoel de Castro Monteiro, Nelson Kasinski 
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 Título: Frequência de Asma Brônquica em Ambulatório de Imunopediatria 
 Autores:  Leão, F.A.S.; Meleti, D.; Costa Carvalho, B.T.; Naspitz, C.K.; Tavares, F.S.; Montesano, F.T. 
 Bolsista: Fabíola Alves de Souza Leão   
 Orientador:  Charles Kirov Naspitz - Unifesp -  Pediatria / Alergia, Imunologia e Reumatologia Infantil 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: As imunodeficiências primárias (PID) resultam de defeitos congênitos do sistema imunológico levando a criança a uma maior susceptibilidade a infecções. 
Algumas condições clínicas sugerem investigação para imunodeficiência: infecções de repetição e/ou graves, ou por microorganismos oportunistas. As vias aéreas 
superiores  são o local mais acometido, podendo haver associação com quadros de atopia se manifestando por asma ou rinite. Ainda não está estabelecida a associação 
entre asma e PID. 
OBJETIVOS: Avaliar a frequência de asma em pacientes encaminhados para investigação de imunodeficiência primária. 
MÉTODO: Estudo retrospectivo por meio de coleta de dados de prontuários de pacientes atendidos no ambulatório de imunopediatria do Hospital São Paulo - 
Unifesp/EPM no período de janeiro de 2002 a abril de 2003. 
RESULTADOS: Foram analisados 79 pacientes em relação ao diagnóstico de asma e imunodeficiência. Destes, 64,5%(n=51) eram do sexo masculino e 35,5%(n=28) 
eram do sexo feminino. A média de idade na 1ª consulta foi de 5 anos (2m - 16a). A frequência de asma foi de 14%(11/79). Em 10%(8/79) houve confirmação de asma 
brônquica sendo excluído PID. Entretanto, em 4%(3/79) houve diagnóstico concomitante de asma e PID. Destes, 2 são portadores de neutropenia e 1 tem deficiência de 
anticorpo. 
CONCLUSÕES: Não observamos maior frequência de asma no grupo dos pacientes com PID. A asma brônquica mal controlada pode simular  quadros semelhantes aos 
de pacientes com PID, sendo necessária uma investigação mais detalhada destes pacientes. 
 Participantes: Fabíola Alves de Souza Leão, Daniela Meleti, Beatriz Tavares Costa Carvalho, Charles Kirov Naspitz, Fabíola S. Tavares, Fábio Tadeu 

Montesano 
 

 Título: Glomerulopatia Aguda do Transplante Renal: citocinas e moléculas de adesão 
 Autores:  Bastiani, P.J.; Sementilli, A.; Franco, M.F. 
 Bolsista: Patrícia Jean Bastiani   
 Orientador:  Marcello Fabiano de Franco - Unifesp -  Patologia / Patologia Investigativa 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A Glomerulopatia Aguda do Transplante Renal (GATR) refere-se à inflamação do glomérulo nos 3 primeiros meses pós-tranplante, em decorrência de 
reações imunológicas. É caracterizada por hipercelularidade glomerular às custas de células linfomononucleares, e entumecimento e proliferação de células endoteliais 
e mesangiais. Os vários estudos relatam ocorrência da glomerulite entre 4,3 e 14% dos enxertos renais. A imunofenotipagem das células infiltrantes realizada no projeto 
anterior confirma os dados da literatura ao revelar exsudato rico em linfócitos T, particularmente citotóxicos, monócitos e raros linfócitos B. É freqüente a ocorrência 
simultânea de GATR com Rejeição Aguda Vascular (RAV). Porém há casos de GATR isolada, sugerindo que a glomerulite tem mecanismo patogenético provavelmente 
distinto de rejeição. A GATR, na maioria dos estudos, mostrou ter impacto negativo na sobrevida do enxerto. Não está totalmente esclarecido até onde esses resultados 
se devem à GATR per se e qual sua associação com o processo de rejeição. Sabe-se que as citocinas são os maiores reguladores da resposta imune e que têm papel 
importante na rejeição do enxerto. Moléculas de adesão como a ICAM-1 também são críticas para ativar e recrutar células imune ao enxerto.  
OBJETIVOS: Dando continuidade ao projeto anterior, o estudo presente tem como objetivos investigar a presença de moléculas de adesão e citocinas e avaliar 
quantitativamente o infiltrado inflamatório em biópsias de enxertos com RAV e/ou GATR e comparar os resultados visando melhor compreensão dos mecanismos vigentes 
em cada um dos processos. 
MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo foi realizado com material obtido dos arquivos do Departamento de Patologia da Escola Paulista de Medicina. A partir dos dados 
presentes nos laudos e da verificação de biópsias foram selecionados 40 casos assim distribuídos: 
Grupo Controle: 10 casos sem sinais de Glomerulite ou Rejeição Aguda de qualquer tipo. 
Grupo I: 10 casos com Glomerulite Aguda e sem qualquer sinal significativo de rejeição  
Grupo II: 10 casos com Rejeição Aguda do tipo Vascular, Banff-97 IIA ou IIB e sem qualquer sinal de glomerulite.  
Grupo III: 10 casos com Rejeição Aguda do tipo Vascular e Glomerulite Aguda, simultaneamente 
Os casos selecionados foram submetidos a estudo por IH com marcadores para CD-68, CD-4, CD-8, S-100, CD-20, IL-4, IL-10, IFN-gama, TNF-alfa e ICAM-1 (os dois 
últimos em andamento). 
RESULTADOS: A avaliação quantitativa das lâminas com marcadores para CD-68, CD-4, CD-8, IL-4, IL-10 e IFN-gama já está em fase final  e estarão concluídas e 
disponíveis, juntamente com o restante, no XI Congresso de Iniciação Científica 2003. 
OBS: É fruto deste trabalho a publicação do artigo de revisão ´´Glomerulopatia aguda do transplante renal´´ no Jornal Brasileiro de Nefrologia (J Br 
 
 Participantes: Patrícia Jean Bastiani, Angelo Sementilli, Marcello Fabiano de Franco 
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 Título: Graduandos de medicina e sua relação com o tabagismo 
 Autores:  Teixeira, A.R.; Lopes, A.C.; Liberatori, A.W.; Sawicki, W.C. 
 Bolsista: Afrânio dos Reis Teixeira Neto   
 Orientador:  Antonio Carlos Lopes - Unifesp -  Medicina / Clínica Médica 
 Resumo: 
Nas últimas décadas, embora venham ocorrendo tentativas para redução da prevalência dos fumantes, o tabagismo continua sendo um grave e crítico problema de 
saúde pública que compromete diversos segmentos da nação e do mundo, como a saúde física e mental da população, a economia do país e, sobretudo, o meio 
ambiente. Dados do Ministério da Saúde (MS) revelam que 1/3 da população adulta brasileira é fumante, sendo 16,7 e 11,2 milhões de homens e mulheres 
respectivamente, segundo o MS o tabagismo representa o maior fator evitável de câncer, doenças cardiovasculares e pulmonares. 
 O trabalho tem como objetivo identificar a prevalência, as características, e o comportamento frente ao tabagismo, entre os alunos do curso de Graduação em Medicina. 
 O material é constituído por acadêmicos de medicina da Universidade Federal de São Paulo / Escola Paulista de Medicina, do 1º ao 6º ano, matriculados para o ano 
letivo de 2003.  
 O trabalho corresponde a um estudo transversal realizado através de um questionário anônimo, auto-aplicável, voluntário, com respostas fechadas. O questionário está 
dividido em 8 itens: I – Dados pessoais, II – Padrão sócio-econômico, III – Hábitos de fumar, IV – Razões para não fumar, V – Conhecimentos sobre os danos do 
tabagismo, VI – Aconselhamento de pacientes contra o tabagismo, VII – Questões relevantes sobre as atitudes dos médicos e dos pacientes, VIII – Questões relevantes 
a sinais e sintomas de doenças prévias e/ou atuais. 
 Na análise dos dados coletados encontrou-se uma prevalência de tabagismo que mostrou uma variação do 1º ao 6º ano, a prevalência no sexo masculino foi maior, 
como esperado para essa população. Com relação ao comportamento frente ao tabaco e/ou sexo, verificou-se uma variação significante entre homens e mulheres, 
mostrando que homens fumam mais.O estado civil de solteiros prevaleceu em toda a amostra, bem como entre os fumantes. 
 Em relação aos fatores que contribuíram, ou não, para uso do tabaco, observou-se que entre as razões para não usarem o tabaco, em maior freqüência o fato de não 
gostarem do cheiro e pelo conhecimento dos malefícios que o cigarro causa à saúde. Para os alunos que experimentaram o cigarro, entre os fatores que contribuíram 
para seu uso, sobressaíram a curiosidade e a influência de pessoas do convívio. 
 Os alunos demonstraram em 100% que sabem que o tabaco é prejudicial à saúde, quanto às doenças relacionadas ao tabaco houve mais citações das respiratórias, 
com ênfase no câncer de pulmão.  
 Participantes: Afrânio dos Reis Teixeira Neto, Antônio Carlos Lopes, Aroldo Walter Liberatori Filho, Wanda Cristina Sawicki 
 

 Título: Histogênese do Tumor Renal Epitelial Mixóide de Baixo Grau (Henleomas) 
 Autores:  Pereira, C.A.S.P.; Franco, M.F.; Figueiredo, T.M.S.; Billis, A. 
 Bolsista: Caio Alexandre de Souza Póca Pereira   
 Orientador:  Marcello Fabiano de Franco - Unifesp -  Patologia / Anatomia Patológica e Oncopatologia 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: Os carcinomas renais não classificáveis são neoplasias cujo aspecto morfológico não se encaixa em nenhum outro grupo e que representam cerca de 
2-7% dos tumores renais em várias séries. É um grupo bastante heterogêneo por englobar neoplasias de padrões morfológicos variados. A partir de 1996, surgiram na 
literatura relatos de caso e séries de neoplasias renais com aspectos morfológicos, imuno-histoquímicos e ultra-estruturais distintos. 
Estes tumores são compostos uniformemente por células cubóides baixas com citoplasma eosinofílico e vacuolizado. As células tumorais, em geral, formam túbulos 
interconectados e com áreas de crescimento em cordões com estroma mixóide. Atualmente, são descritos como Tumor renal epitelial mixóide de baixo grau. Estudos 
imuno-histoquímicos e morfológicos iniciais mostram estruturas que se assemelham aos túbulos contorcidos distais do néfron ou às alças de Henle, e por isso são 
também chamados de “henleomas”. 
 
OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo analisar a histogênese “henleomas”, ou seja, pesquisar a estrutura tubular renal que originou a neoplasia, em base 
morfológica, imuno-histoquímica e ultra-estrutural. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado estudo colaborativo reunindo-se 12 casos de “henleomas”. Foi avaliada a histopatologia de todos os casos e realizado estudo 
imuno-histoquímico no Departamento de Anatomia Patológica da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e ultra-estrutural (microscopia eletrônica) no 
Departamento de Patologia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 11 pacientes eram do sexo feminino e 1 do masculino. A idade variou de 29 a 75 anos.  
O tamanho do menor tumor foi, no maior eixo, 3 cm e o do maior, 15,5 cm, todos restritos ao rim. Para estabelecer a histogênese dos tumores, estudamos os perfis 
imuno-histoquímicos e morfológicos das células neoplásicas, comparando-os com o perfil das diferentes células tubulares renais. Na análise do perfil imuno-histoquímico 
quanto à sua possível histogênese, utilizamos o método imuno-enzimático estreptavidina-biotina-peroxidase e os marcadores Vim, LTA, CD15, PTH, CAM 5.2, EMA, 
PNA, SBA, UEA-1 (Ulex), CK7, CK19, 34BE12 e controles positivos. Foram analisadas lâminas coradas pela hematoxilina-eosina de todos os casos, realizado estudo 
imuno-histoquímico em 10 casos e microscopia eletrônica em 7 casos. 
 
RESULTADO: À microscopia óptica, o arranjo da neoplasia era predominantemente tubular, com áreas mixóides em 10 casos e fusiformes em 7 casos. A presença de 
macrófagos xantomatosos foi proeminente em 6 casos. Psamomas foram vistos em  2 casos. 
O estudo imuno-histoquímico evidenciou positividade para CAM 5.2, EMA, PNA, CK7 e CK19, positividade focal para UEA-1 em 6 casos, para CD 15 em 5 casos e para 
LTA em 3 casos. À microscopia eletrônica havia junções oclusivas entre as células e poucas organelas citoplasmáticas. O achado mais consistente foi a presença de 
interrupções nas membranas basais tubulares. 
 
CONCLUSÃO: O aspecto morfológico deste tumor é peculiar e distinto, o que corrobora ser uma nova entidade, como já na literatura. Os aspectos morfológicos e imuno-
histoquímicos associados aos achados ultra-estruturais sugerem neoplasia com baixo potencial de malignidade, com origem no néfron distal. 
 Participantes: Caio Alexandre de Souza Póca Pereira, Marcello Fabiano de Franco, Teresa M. S. Figueiredo, Athanase Billis 
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 Título: Homem XX – Um Diagnóstico Incomum na Faixa Etária Pediátrica 
 Autores:  Damiani, D. 
 Bolsista: Daniel Damiani   
 Orientador:  Durval Damiani - Universidade de Santo Amaro -  Clínica Médica / Endócrinologia Pediátrica 
 Resumo: 
A síndrome do homem XX (OMIM 278850) é uma situação na qual um indivíduo fenotipicamente masculino, com testículos, apresenta um cariótipo 46,XX. Em geral 
esses pacientes apresentam genitália externa normal, os ductos de Wolff desenvolvem-se em estruturas masculinas e os ductos müllerianos sofrem apoptose sob a ação 
do hormônio anti-mülleriano secretado pelas células de sertoli. A produção de testosterona pelas células de Leydig usualmente é normal. A incidência é de 1:20000 
recém-nascidos masculinos e somente 10-20% apresentam algum grau de ambigüidade genital. Todos são inférteis. 
A questão que se têm feito é de como um paciente sem cromossomo Y é capaz de desenvolver testículos. Neste trabalho, apresentamos três pacientes que apresentavam 
ambigüidade genital (um paciente) e, curiosamente por síndrome de Down (2 pacientes). Trata-se da primeira associação entre síndrome de Down e homem XX. 
#1. DC é um menino de 3 anos, filhos de pais não consangüíneos com síndrome de Down, casualmente diagnosticado como homem XX por um cariótipo 47, XX + 21. 
Sua genitália externa mostra falo de 2,5cm; bolsa escrotal normal e duas gônadas de 1,5cc cada. Testosterona (T) de 250ng/dL e relação T/Diidrotestosterona (DHT) = 
3,5 (atividade normal de 5 alfa-redutase). O exame histológico dos testículos mostrou disgenesia bilateral. 
#2. TGM é uma menina de 2 anos de idade, com genitália ambígua (falo de 2,5cm; pequena cavidade perineal sem distinção entre orifícios uretrais e vaginais; gônadas 
não palpáveis – Prader III), filhas de pais não consangüíneos. Cariótipo 47, XX +21. Ao ultra-som foi identificado útero de 0,75cc. T=332ng/dL. À histologia ambos os 
testículos apresentaram calcificação, corpos psamoma e gonadoblastoma. Epidídimo estava presente bem como útero e trompas.  
#3. JLS é um menino de 8 anos filhos de pais não consangüíneos, que apresentava genitália ambígua: falo de 3,0cm; bolsa escrotal bífida; gônadas palpáveis 
bilateralmente com cariótipo 46,XX. T=730md/dL; T/DHT=5,5 (normal). Biópsia bilateral revelou testículos normais sem espermatogônias. 
Estudos hormonais, citogenéticos e moleculares foram realizados para determinação do estado funcional das gônadas e a porção do cromossomo Y. As seguintes 
regiões do cromossomo Y foram estudadas: PAR, SRY, TSPY, DYS1, AMELY, DYZ3, DYZ280 e DYZ1. 
O paciente #1 teve um ponto de quebra na região de proteíno-quinase do cromossomo Y, o que ocorre em 1/3 dos homens XX, sendo esta região reconhecida como um 
“hotspot” de recombinação ectópica entre regiões homólogas do cromossomo X e cromossomo Y. O paciente #2 portador de síndrome de Down, embora apresentasse 
cariótipo 47, XX +21 na análise citogenética o resultado foi positivo para a presença do braço curto e parte do braço longo do Y. O risco de uma gônada disgenética 
sofrer transformação maligna aumenta na presença do cromossomo Y mas é curioso que nosso paciente tenha apresentado gonadoblastoma já aos dois anos de idade. 
A presença de estruturas müllerianas em homens XX mostra disfunção de células de sertoli. O paciente #3 apresentava ambigüidade genital e pertence à minoria de 
homens XX em quem SRY não é encontrado tanto no sangue periférico quanto nas gônadas. Esses pacientes compõem um espectro que vai de uma mulher normal 46, 
XX, até homens XX, cobrindo um extenso grupo de hermafroditas verdadeiros.  
 Participantes: Daniel Damiani 
 

 Título: Imagens Médicas e Prontuário Eletrônico 
 Autores:  Tamasauskas, I.; Barsottini, C.G.N. 
 Bolsista: Iuri Tamasauskas   
 Orientador:  Jacques Wainer - Unifesp -  Informática em Saúde / Informática em Saúde 
 Resumo: 
O Centro Alfa de Humanização em Medicina tem por finalidade atender pacientes provenientes do complexo Hospital São Paulo de maneira holística associada a 
agilidade e a praticidade proporcionadas pelo software Clinic Manager® - desenvolvido pelo DIS da UNIFESP. Tal atendimento é realizado por quinto e sextoanistas e 
armazenado em seus diversos parâmetros (identificação, história pregressa, diagnóstico, etc) em um prontuário eletrônico individualizado. Este sistema de atendimento 
tem proporcionado um grande avanço tanto na relação médico-paciente quanto no aprendizado dos alunos de graduação, que, através da recuperação rápida das 
informações dos casos atendidos, têm maior respaldo para a discussão e troca de idéias com seus preceptores. No entanto, o software Clinic Manager®, mesmo 
comportando em sua versão original uma interface com um banco de imagens de exames realizados no Centro Alfa, atualmente não dispõe tais imagens aos alunos. 
Este trabalho se propõe a criar um banco de imagens anátomo-patológicas e estabelecer o elo com o software, visando um maior aprendizado aos graduandos e um 
tratamento mais apurado ao paciente.  
Foram inicialmente selecionados 19 pacientes já atendidos pelo Centro Alfa com algum tipo de biópsia para se desenvolver a melhor metodologia do processo. 
Primeiramente, as lâminas das biópsias foram recuperadas no Departamento de Anatomia Patológica juntamente com os respectivos laudos. Tais lâminas foram então 
analisadas através de microscopia ótica e, após a seleção dos melhores campos representativos em diversos aumentos, as imagens foram capturadas digitalmente 
através de uma câmera interligada a um computador. Tais imagens, adquiridas em formato JPEG, foram então tratadas digitalmente seguindo os parâmetros 
brilho/contraste, equilíbrio de cores e matiz/saturação, de modo a se obter uma imagem mais nítida sem a distorção do diagnóstico anátomo-patológico. 
Com as imagens já tratadas, foi criado um banco de dados preliminar onde são centralizadas todas as informações necessárias ao diagnóstico da patologia em questão, 
desde o nome do paciente até as imagens em si. Já com este primeiro banco notou-se que o atendimento ao paciente estará facilitado bem como o ensino ao aluno se 
dará de maneira mais completa. Percebeu-se então a necessidade de se criar um método de busca tanto no banco de dados como no Clinic Manager® utilizando 
diferentes descritores, como, por exemplo, procurar imagens e/ou histórias clínicas em determinada faixa etária. 
Dessa forma, no momento estamos desenvolvendo um “search” para o banco de imagens utilizando a linguagem HTML. Está também sendo desenvolvida a melhor 
caracterização das imagens com o uso de setas e apontadores que demonstrem estruturas importantes ao diagnóstico, tornando desta forma o banco de imagens mais 
didático. 
Para um próximo trabalho, deixamos como sugestão a disponibilização também de imagens provenientes de outros exames realizados no Centro Alfa, como exame 
ultrassonográfico, por exemplo. 
 Participantes: Iuri Tamasauskas, Claudia G. N. Barsottini 
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 Título: Implementação do processo de educação em pacientes do Centro de Diabetes- UNIFESP 
 Autores:  Seixas, A.O. 
 Bolsista: Adriano Oliveira Seixas   
 Orientador:  Antônio Roberto Chacra - Unifesp -  Medicina / Endocrinologia 
 Resumo: 
O estudo em questão teve início através da pesquisa dos diversos fatores que podem comprometer o correto e rigoroso controle do diabético tipo1, pois sabe-se que o 
controle inadequado do diabetes ao longo dos anos da doença representa ameaça à vida do paciente, pois favorece a precocidade e o risco aumentado de doenças 
coronarianas, acidentes vasculares cerebrais, retinopatia diabética, nefropatia diabética, insuficiência vascular periférica, neuropatia periférica, neuropatia autonômica e 
morte prematura, entre outras. 
 
Com os fatores já conhecidos foi elaborado um questionário que deverá ser aplicado, até o fim da pesquisa, a 100 pacientes diabéticos tipo1 do Centro de Diabetes – 
UNIFESP; até o momento foram entrevistados 45 pacientes. 
 
O questionário engloba as seguintes questões: O que é diabetes ? o paciente deverá saber no mínimo que ele possui uma deficiência na secreção de insulina; Você faz 
monitorização da glicemia capilar? Se o paciente não o faz, questiona-se a razão para tal como por exemplo problemas financeiros, psicossociais, falta de informação e 
incentivo ou outros problemas. Se o paciente realiza os testes de ponta de dedo será indagado quantas vezes ele faz por dia, em quais horários e se ele sabe qual a 
faixa alvo de glicemia é indicada para ele; Você sabe o que é hipoglicemia, suas causas, seus sinais e sintomas, como prevenir e como tratá-la ?; Você sabe o que é 
hiperglicemia, suas causas, seus sinais e sintomas, como prevenir e como tratá-la?; Você sabe o que a insulina faz no nosso organismo? O paciente deverá saber que 
ela está envolvida no metabolismo das carboidratos; Qual tipo de insulina você toma? Quantas vezes você toma por dia, quem aplica e de que forma?; como essa 
insulina é adquirida? ; como ela é conservada?; Você examina seus pés rotineiramente e de que forma? 
 
Até o presente momento, com as  45 entrevistas realizadas temos o seguinte perfil do grupo estudado: 82% ( 37 pacientes ) tem noções gerais sobre diabetes, ou seja, 
sabem que eles possuem deficiência na secreção de insulina; 33% ( 15 pacientes ) não realizam monitorização da glicemia capilar ( destes 15 pacientes, 12 não o fazem 
devido a falta de condições financeiras e 3 devido a problemas psicossociais ); 67% ( 30 pacientes ) realizam os testes ( sendo que dos 30 pacientes , 20 pacientes 
realizam 1 testes por dia em horários variados determinados pelo médico, 7 pacientes realizam 2 testes por dia também orientados pelo médico e 3 pacientes realizam 
o teste esporadicamente ). Os pacientes que realizam o teste ( 67% ) foram questionados se eles sabiam qual era sua faixa alvo de glicemia e somente 27% ( 8 pacientes 
) sabiam o valor mínimo e máximo que eram aceitáveis para eles. Quando indagados sobre hipoglicemia, 89% ( 40 pacientes ) sabiam caracterizá-la, mas somente 16 
pacientes sabiam suas causas, entretanto todos os 40 sabiam tratá-la. Em se tratando de hiperglicemia, 64% ( 29 pacientes ) sabiam caracterizá-la, destes, 11 pacientes 
sabiam suas causas e somente 8 pacientes sabiam tratá-la.  Sobre a insulinoterapia, 82% ( 37 pacientes ) sabem que a insulina está envolvida no metabolismo dos 
carboidratos; 95% ( 43 pacientes ) usam insulina NPH, 5% ( 2 pacientes ) usam insulina L lenta e 91% ( 41 pacientes ) usam insulina R regular; em relação às insulinas 
NPH e L 96% ( 43 pacientes ) tomavam 2 doses diárias ( uma ao acordar e outra ao deitar ) e 4% ( 2 pacientes ) tomavam somente uma dose; dos 41 pacientes que 
tomam insulina regular, 30 pacientes tomam duas doses diárias e 41 pacientes tomam uma dose diária. Quando interrogados sobre a forma de aquisição da insulina 
71% ( 32 pacientes ) adquirem a insulina em postos de saúde e 29% ( 13 pacientes ) compram a insulina. Todos os 45 pacientes conservam corretamente a insulina. 
Dos entrevistados até o momento, 22% ( 10 pacientes ) examinam seus pés rotineiramente da forma correta. 
 
Assim que as entrevistas forem concluídas, os dados serão analisados estatisticamente de forma que se possa identificar as falhas que nosso sistema de saúde comete 
ao educar tais pacientes sobre sua moléstia. 
A próxima etapa do trabalho será planejar métodos para intervir nos pacientes estudados de forma a educá-los melhor para preencher as possíveis falhas em seus 
tratamentos. 
 
Após a elaboração e aplicação dos métodos de educação será aplicado novamente o questionário para avaliar a eficácia dos métodos empregados e a possibilidade de 
empregá-los em outros serviços de saúde. 
 Participantes: Adriano Oliveira Seixas 
 

 Título: Infarto Agudo do Miocárdio em mulheres 
 Autores:  Ishii, F.H.; Carvalho, A.C. 
 Bolsista: Fabio Heiji Ishii   
 Orientador:  Antônio Carlos C. Carvalho - Unifesp -  Medicina / Cardiologia 
 Resumo: 
O infarto agudo do miocárdio tem sido uma das principais causas de morte em mulheres, sendo o mesmo a forma mais grave de apresentação da doença da artéria 
coronária. Essa doença manifesta-se tardiamente no sexo feminino em comparação com o masculino, diminuindo as chances de tratamento. As mulheres recebem pior 
tratamento que os homens quando apresentam Infarto Agudo do Miocárdio? Na literatura existem informações a respeito de uma maior dificuldade no diagnóstico, de 
menor utilização de medicamentos novos e de menor agressividade em relação a conduta no que diz respeito a indicar estudo hemodinâmico e intervenção percutânea 
ou revascularização cirúrgica. Através de uma análise dos pacientes internados na Unidade Coronária do Hospital São Paulo com Infarto Agudo do Miocárdio, no período 
de 1998 a 2002 estão sendo verificados os dados expostos acima, para confirmação da situação particular da nossa instituição em relação a este problema importante 
na saúde pública por se tratar de uma  doença de grande prevalência. 
 Participantes: Fabio Heiji Ishii, Antônio Carlos  Carvalho 
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 Título: Influências do polimorfismo 192Gln/Arg da paraoxonase sobre os níveis de HDL-c em diabéticos 
 Autores:  Santos, A.O.; Fonseca, M.I.H.; Ihara, S.S.M.; Fonseca, F.A.H.; Helfenstein, T.; Relvas, W.G.M.; Kasinski, N.; Colovati, M.E.S.; Souza, E.F.; Izar, 

M.C.O. 
 Bolsista: Andreza Oliveira dos Santos   
 Orientador:  Maria Cristina de Oliveira Izar - Fundação Luziada -  Medicina / Cardiologia 
 Resumo: 
A paraoxonase é uma arilesterase associada ao HDL que protege a LDL de modificações oxidativas. A atividade da paraoxonase varia na dependência de variações 
genéticas do gene que codifica esta proteína. A base molecular desta variação é o polimorfismo que resulta da substituição de um aminoácido glutamina por arginina na 
posição 192, o qual associa-se a menor atividade enzimática. Existe considerável controvérsia sobre a presença destas variações genéticas e a ocorrência de doença 
coronariana, especialmente em populações diabéticas. Nosso objetivo foi o de verificar a prevalência dos alelos 192Gln/Arg em diabéticos e não diabéticos, suas 
influências sobre as variáveis do perfil lipídico e associação ao infarto do miocárdio.   
Métodos: Estudo caso e controle avaliou 219 indivíduos diabéticos e não diabéticos controlados por idade, sexo e prevalência de infarto do miocárdio, oriundos dos 
ambulatórios da Disciplina de Cardiologia da UNIFESP-EPM. Os indivíduos foram submetidos a uma única visita médica com pesquisa de fatores de risco, coleta de 
sangue para dosagens do perfil lipídico, após jejum de 12 horas e para o estudo genético. O perfil lipídico foi realizado por técnica enzimática automatizada. O material 
para o estudo genético foi obtido a partir de leucócitos do sangue periférico. Amplificou-se o gene PON 1 por técnica de PCR (reação em cadeia da polimerase), seguida 
de digestão com a endonuclease de restrição Alw I, com visualização dos polimorfismos por meio de eletroforese em gel de poliacrilamida a 12%, seguido de 
documentação fotográfica. A enzima Alw I identifica um sítio único no alelo 192Arg (com 30 e 69 pares de base), enquanto o alelo 192Gln caracteriza-se pela presença 
de banda de 99 pares de base. As variáveis numéricas são apresentadas como média ± EPM e comparadas por teste t de Student ou ANOVA, quando apropriado. As 
frequências alélicas e genotípicas foram comparadas por teste do qui-quadrado. Foram considerados significantes valores de p<0,05. 
Resultados: Não houve diferenças entre os grupos com relação à idade, sexo, tabagismo, hipertensão arterial, IM prévio, história familiar de DAC prematura. Entretanto, 
o índice de massa corpórea (IMC) foi maior entre os diabéticos (p<0,0001). As frequências alélicas para o alelo 192 Arg em diabéticos (0,45) e em não diabéticos (0,53), 
e em infartados (0,46) e não infartados (0,52) não estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg (p<0,002). Em nosso estudo, o alelo 192 Arg não se associou ao infarto do 
miocárdio, mas houve forte tendência para uma associação entre o alelo 192 Gln e a presença de diabetes (p=0,052). Não houve diferenças nos valores médios de 
colesterol total (CT), HDL-c, LDL-c e de triglicérides (TG) entre os genótipos tanto em diabéticos como em não diabéticos, porém observou-se valores maiores de HDL-
c entre os diabéticos portadores de pelo menos um alelo 192 Gln (p<0,02) comparados aos não diabéticos.  
Conclusão: O polimorfismo 192Gln/Arg não se associou ao infarto do miocárdio, mas houve forte tendência de sua associação ao diabetes. A presença de pelo menos 
um alelo 192 Gln determinou níveis maiores de HDL em diabéticos, o que pode ter papel protetor. 
 Participantes: Andreza Oliveira dos Santos, Marília Izar Helfenstein Fonseca, Sílvia Saiuli Miki Ihara, Francisco Antonio Helfenstein Fonseca, Tatiana 

Helfenstein, Waldir Gabriel Miranda Relvas, Nelson Kasinski, Mileny Esbravatti Stephano Colovati, Éder Ferreira de Souza, Maria Cristina de 
Oliveira Izar 

 

 Título: Intervençoes de Enfermagem em Pacientes Portadores de Ulcera de Estase Venosa Cronica dos 
Membros Inferiores 

 Autores:  Romao, R.R.C.; Barros Jr., N. 
 Bolsista: Roberta Rodrigues Correia Romão   
 Orientador:  Newton de Barros Junior - Unifesp -  Cirurgia / Cirurgia Cardiovascular 
 Resumo: 
Intervenções de Enfermagem em Pacientes Portadores de Úlceras de Estase Venosa Crônica (UEVC) dos Membros Inferiores. 
AUTORA: Roberta Rodrigues Correia Romão 
ORIENTADOR: Newton de Barros Junior 
 
Introdução; A prevalência de úlceras de estase venosa crônica (UEVC) em membros inferiores é baixa (de 0,5 a 1,5% da população), contudo esta doença adquire 
importância sócio-econômica em virtude do afastamento (absenteísmo) do trabalho, em função da difícil cicatrização, longa duração e da necessidade de períodos de 
repouso para sua cura. A abordagem integrada por médicos e enfermeiros tem sido cada vez mais valorizada com maior índice de curas e menor índice de recidivas. O  
levantamento de dados e de diagnósticos de enfermagem realizados no projeto anterior (ver PIBIC - 2001) nos permitiu traçar estratégias de intervenção de enfermagem 
a fim de educar e orientar os pacientes ulcerosos, visando a cicatrização da ferida e cuidados necessários para evitar a recidiva da ulceração. Os principais diagnósticos 
de enfermagem são: Risco para infecção; Perfusão Tissular Periférica Alterada; Integridade Tissular Prejudicada; Mobilidade Física Prejudicada; Intolerância à Atividade; 
Distúrbio no Padrão de Sono; Dor Crônica e Risco para Integridade Tissular Prejudicada. 
Objetivo: Orientar e educar o paciente com intervenções de enfermagem relacionadas aos principais diagnósticos de enfermagem em portadores de UEVC. 
Material e Método: Por meio do levantamento de dados e diagnósticos de enfermagem obtidos, foi possível traçar um plano de cuidados a serem esclarecidos aos 
pacientes portadores de UEVC, compreendendo os seguintes itens: 1 – Cuidados Gerais: quanto ao repouso; quanto à deambulação; quanto a atividade física; quanto 
a aderência e administração farmacológica. 2 – Cuidados locais: quanto a higiene; quanto a troca de curativos; quanto aos tipos de curativos utilizados; quanto ao tipo 
de compressão do membro inferior.   
Resultados: aplicação do plano de cuidado em andamento.  
Conclusão: Pela análise da atuação de enfermagem em pacientes portadores de UEVC, pode-se concluir que o plano de cuidados e útil na cicatrização e na prevenção 
de feridas em membros inferiores. 
 Participantes: Roberta Rodrigues Correia Romão, Newton de Barros Junior 
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 Título: Levantamento de pacientes portadores de Esquistossomose mansoni do Ambulatório de 
Gastroenterologia da Unifesp 

 Autores:  Nobre, F.A.; Hervoso, C.; Köpke-Aguiar, L.A.; Toledo, C.F. 
 Bolsista: Fernanda Aimée Nobre   
 Orientador:  Carlos Fischer de Toledo - Unifesp -  Medicina / Gastroenterologia Clínica 
 Resumo: 
Introdução:A morbimortalidade da esquistossomose mansônica está diretamente relacionada ao grau de fibrose hepática e às complicações da hipertensão portal. A 
patogênese da fibrose hepática está relacionada à deposição intravascular de ovos  do Schistossoma mansoni  no sistema portal e à reação inflamatória granulomatosa 
ao redor dos mesmos. Na hepatopatia esquistossomótica humana vem sendo estudadas alterações do sistema de hemostasia, principalmente seus componentes 
plasmático e plaquetário; o componente vascular ainda não foi estudado adequadamente. O fator de von Willebrand, além de atuar na agregação plaquetária, é marcador 
de agressão endotelial, inclusive na cirrose. 
 
Objetivos: Selecionar os pacientes portadores de esquistossomose crônica e classificá-los de acordo com a gravidade da doença (parâmetros clínicos, ultrassonográficos 
e endoscópicos). 
 
Casuística e métodos: Foram selecionados 25 indivíduos, atendidos no Ambulatório de Esquistossomose da UNIFESP, sendo 9 portadores da forma hepatointestinal e 
16 portadores da forma hepatoesplênica. Os indivíduos selecionados apresentam idade superior a 18 e inferior a 60 anos, IMC superior a 20 e inferior a 30 kg/altura em 
metro2, HbsAg,anti-Hbc e anti-HCV negativos no soro, são não alcoolistas, não usam drogas hepatotóxicas e/ou colestáticas e não possuem outras doenças sistêmicas 
crônicas. O diagnóstico da parasitose foi confirmado pela presença de ovos de Schistossoma mansoni ao exame protoparasitológico de fezes e/ou biópsia de válvula 
retal. Foram incluídos no protocolo apenas portadores da forma inativa da parasitose. Os pacientes foram classificados de acordo com achados clínicos, endoscópicos 
e ultra-sonográficos, em dois grupos: um com a forma hepatointestinal e outro com a forma hepatoesplênica. Os pacientes selecionados realizaram coleta de sangue. 
No plasma citratado foi determinado o tempo de protrombina e no sangue colhido em EDTA quantificadas as plaquetas. Em amostras de soro foram determinadas as 
atividades séricas das aminotransferases, da fosfatase alcalina e da gama-glutamiltransferase.                                                                                                                       
 
Resultados: Foram analisados 820 prontuários de pacientes cadastrados no Setor de Esquistossomose da UNIFESP. A partir dessa análise foram identificados 56 
pacientes portadores da forma pura da esquistossomose, sendo 33 portadores da forma hepatointestinal e 23 portadores da forma hepatoesplênica. Após convocação, 
apenas 25 desses pacientes, sendo 9 hepatointestinais e 16 hepatoesplênicos, aceitaram fazer parte do protocolo de pesquisa. Esses 25 pacientes passaram por 
entrevista, exame físico e tiveram seus últimos exames laboratoriais, endoscópicos e ultrassonográficos analisados. A partir da entrevista, levantamos os seguintes 
dados:  
Pacientes hepatointestinais: a idade média é de 37 anos, 25% é do sexo feminino.                      
Paciente hepatoesplênicos: a idade média é de 41 anos, 43,7 % é do sexo feminino.  
Todos os 25 pacientes são procedentes da cidade de São Paulo. São naturais principalmente da Bahia e de Minas Gerais. O exame físico dos pacientes hepatointestinais 
foi normal. O exame físico dos pacientes hepatoesplênicos caracterizou-se pelo aumento do fígado (principalmente do lobo hepático esquerdo) e do baço. A análise dos 
exames laboratoriais mostrou os seguintes resultados (média +/- erro padrão da média): 
Pacientes hepatointestinais: Eritrócitos:4,99±0,59; Hb:14,98±1,71; Hto: 44,11±4,79; Plaquetas:221428,57±53384,94; Leucócitos:5488,57±1436,25;  
Albumina:4,44±0,51; BT:0,88±0,52; BD:0,3±0,15; BI:0,58±0,46; AST:24,57±11,6; ALT: 31,43±29,92; -;GT:31±16,1; FA:147±34,53; RNI:1,09±0,1. 
Pacientes hepatoesplênicos: Eritrócitos:4,58±0,73; Hb:12,1±3,6; Hto:36,4±9,25;  Plaquetas:74857,14±43509,25; Leucócitos:2899,33±1091,4; Albumina:4,34±0,43; 
BT:1,26±1,14; BD:0,48±0,31; BI:0,78±0,92; AST:36,93±16,35; ALT:35,2± 13,47; -;GT:76,5±35,85; FA:193,57±58,95; RNI:1,3±0,12. 
Os pacientes hepato-esplênicos apresentaram, no exame endoscópico, varizes de esôfago ou de fundo gástrico e/ou alterações pós-tratamento de varizes esofágicas. 
No exame ultrassonográfico de abdome, os achados mais comuns foram sinais de fibrose periportal com hipertensão portal e esplenomegalia. Os exames endoscópicos 
e ultrassonográficos não foram realizados nos pacientes hepatointestinais, já que a partir do exame clínico não houve indicação para solicitação desses exames.  
 
Perspectivas: O próximo passo será a determinação do fator de von Willebrand nestes dois grupos, com a finalidade de saber se o componente de agressão endotelial 
está presente nesta patologia. 
 Participantes: Fernanda Aimée Nobre, Cristina Hervoso, Luciane Aparecida Köpke Aguiar, Carlos Fischer de Toledo 
 

 Título: Limite de viabilidade - reanimação em sala de parto 
 Autores:  Silva, T.B.P.; Kopelman, B.I. 
 Bolsista: Tania Bouez Pinheiro da Silva   
 Orientador:  Benjamin Israel Kopelman - Unifesp -  Pediatria / Pediatria Neonatal 
 Resumo: 
Uma das grandes preocupações e discussões em neonatologia, diz respeito ao número cada vez maior de crianças muito prematuras e de muito baixo peso que têm 
sobrevivido graças aos avanços nos cuidados intensivos neonatais. Freqüentemente, esta sobrevida é acompanhada de seqüelas neuropsicomotoras, às vezes graves. 
Apesar de ser uma decisão muito difícil, em alguns países foram estabelecidos critérios para atendimento em sala de parto, por exemplo, em 1994 grupos canadenses 
estabeleceram recomendações que são seguidas: conceptos com menos de 22 semanas de gestação não são reanimados, entre 22 e 24 semanas a família exerce 
papel importante na decisão, após ser amplamente informada sobre os riscos de seqüelas. 
Este trabalho teve como objetivo fazer um levantamento retrospectivo para avaliar o comportamento do neonatologista no primeiro atendimento e qual o prognóstico dos 
prematuros extremos (abaixo de 1500g) nascidos no Hospital São Paulo nos últimos seis anos e conduta na sala de parto. 
Através dos registros em banco de dados da disciplina de neonatologia foi obtida uma lista completa de todos os prematuros com peso abaixo de 1500 g que nasceram 
entre os anos de 1995 e 2000. A partir dessa lista foi feito um levantamento de todos os prontuários através do número de registro dos pacientes. Os dados avaliados 
foram: data de nascimento, data do óbito ou data da alta hospitalar, idade gestacional avaliada pela equipe médica, tipo de parto, peso ao nascer, APGAR e se houve 
reanimação em sala de parto e quais os recursos utilizados. Foram levantados 355 nascidos vivos, dos quais 319 foram incluídos no estudo.  
 Participantes: Tania Bouez Pinheiro da Silva, Benjamin Israel Kopelman 
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 Título: MATRIZ DE DECISÃO PARA APLICAÇÃO DE BIOMATERIAIS EM OFTALMOLOGIA 
 Autores:  Alves, J.D.O.; Arce, C.; Schor, P. 
 Bolsista: Janaína Damáris Oliveira Alves   
 Orientador:  Vagner Rogerio dos Santos - Unifesp -  Oftalmologia / Oftalmologia 
 Resumo: 
Introdução: O desenvolvimento de materiais que substituem estruturas oculares deve atender a necessidades fisiológicas e de biocompatibilidade de tecidos e estruturas 
humanas. O aumento da expectativa de vida, e as novas tecnologias permitem a aplicação de materiais exógenos cuja utilização impulsiona a ciência aplicada à vida. O 
objetivo deste estudo foi realizar um inventário dos biomateriais utilizados em oftalmologia, suas características e aplicações com o objetivo de elaborar uma matriz de 
decisão. Materiais e métodos:Para o estudo foram revisados artigos científicos referente à pesquisa de biomateriais desenvolvidos com aplicação em oftalmologia. A fim 
de verificar o estado da arte destes materiais foi realizada uma pesquisa nas empresas: Mediphacos Ltda, Alcon, Vistatek, Advanced Medical Optics, Visiontech, 
Medivision e Ciba Vision. Tais empresas são produtoras ou fornecedoras de produtos oftalmológicos. Os dados obtidos foram manipulados com a finalidade de elaborar 
matrizes de decisão, correlacionando: aplicações, características físicas, características clínicas com as características fisiológicas de cada estrutura do globo ocular. 
Com isso, verificamos as necessidades de aplicação dos biomateriais estudados não sendo perfeitamente atendidas, orientando para futuras  pesquisas de inovações 
tecnológicas dos biomateriais utilizados em oftalmologia.Foram catalogadas nove aplicações de biomateriais, a saber: Implantes orbitais, lente de contato, ceratopróteses, 
implante intracorneal, óleo de silicone, fivelas esclerais, implante de infiltração para o glaucoma, lente intra-ocular e agentes viscoelásticos. Os biomateriais utilizados em 
cada uma destas aplicações foram estudados de acordo com as características físicas necessárias para atender aspectos fisiológicos como: oxigenação, permeabilidade, 
transparência, flexibilidade, estética e características estruturais. Resultados: Os resultados apontaram para o fato de que, para atender as necessidades fisiológicas de 
cada estrutura do globo ocular, são utilizados polímeros na maioria  das aplicações  e no desenvolvimento dos biomateriais utilizados. Em muitos casos se fez necessário 
o desenvolvimento de copolímeros específicos para suas aplicações, como por exemplo: a adição de siloxane em matrizes de polimetilmetacrilato, com isto 
desenvolvendo um material com a característica de ser gás permeável atendendo a necessidade fisiológica de oxigenação da córnea. Conclusão: A pesquisa revelou 
que nem todas as características fisiológicas estão sendo atendidas perfeitamente, assim, a matriz de decisão elaborada fornece subsídios para um direcionamento mais 
preciso com relação à futuros desenvolvimentos tecnológicos dos biomateriais. 
 Participantes: Janaína Damáris Oliveira Alves, Carlos Arce, Paulo Schor 
 

 Título: Mecanismos de Nefrotoxicidade da Polimixina-B em Células Mesangiais de Camundongo 
Imortalizadas (CMCI) 

 Autores:  Castro, J.P.M.V.; Cunha, M.A.; Schor, N. 
 Bolsista: Juliana Pedroso Moraes Vilela de Castro   
 Orientador:  Nestor Schor - Unifesp -  Medicina / Nefrologia 
 Resumo: 
Infecções por bactérias Gram-negativas são tratadas com antibióticos geralmente nefrotóxicos e, no caso da polimixina-B, também neurotóxico. Como a principal rota de 
eliminação dessas drogas é o rim, a insuficiência renal aguda torna-se muito comum, comprometendo o funcionamento desse órgão através de alterações na 
concentração intracelular de cálcio e na produção de radicais livres de oxigênio, cuja liberação extracelular pode ativar a cascata inflamatória. 
Diante disso, torna-se importante investigar se a polimixina-B também ativa essa via de toxicidade celular através do aumento da concentração intracelular de cálcio, da 
formação de espécies reativas de oxigênio e de enzimas antioxidantes em células mesangiais imortalizadas.  
Para tanto, utilizaram-se culturas de células de camundongo (CMCI) imortalizadas, em meio DMEM (Sigma) suplementado com 5% de soro bovino fetal. As culturas 
foram mantidas em estufa a 37ºC, 5% de CO2. Quando confluentes, estas culturas foram tratadas com polimixina-B (100 microgramas/mL) e mantidas em meio DMEM 
sem soro por 24h. Os tempos de tratamento com a droga foram de 1h e 24h. Analisaram-se: (1) a viabilidade celular (dada em % de células viáveis; CT, n=6; 1h, n=7; 
24h, n=9) pelo método de exclusão no qual se utiliza a acridina orange e o brometo de etídio; (2) o cálcio intracelular (CT, n=4; 1h, n=2; 24h, n=6) através da taxa  de 
fluorescência do indicador Fura-2 ligado ao cálcio, depois de se estimular as células com angiotensina II (10-7 M) e em seguida com adrenalina (1 micrograma/mL); (3) 
a atividade das enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD em U/mg de proteína; n=4) e glutationa peroxidase (GPx em mU/mg de proteína; n=4) através de 
reações enzimáticas utilizando-se  espectrofotometria. 
A viabilidade celular foi superior a 80% tanto no controle como nas células tratadas nos tempos 1h e 24h. Os dados encontrados sugerem que a toxicidade causada em 
células mesangiais pela polimixina-B é provavelmente devido às espécies reativas de oxigênio. O ânion superóxido pode ser o mais importante neste mecanismo porque 
a polimixina-B estimula a atividade da SOD após incubação por 1h e 24h. Entretanto, a atividade da GPx, nesses tempos de tratamento, não foi significantemente 
diferente do CT. Provavelmente, a proteção contra os efeitos do H2O2 nesta situação não foi relevante. A concentração de cálcio intracelular também parece não estar 
envolvida na toxicidade da polimixina-B em CMCI estimuladas tanto por angiotensina II quanto por adrenalina. 
 Participantes: Juliana Pedroso Moraes Vilela de Castro, Maria Adelaide Cunha, Nestor Schor 
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 Título: Modificações no perfil lipídico pela proteína de soja 
 Autores:  Colovati, M.E.S.; Santos, A.O.; Bricarello, L.P.; Relvas, W.G.M.; Pinto, L.E.S.A; Izar, M.C.O.; Ihara, S.S.M.; Faludi, A.; Bertolami, M.; Fonseca, 

F.A.H. 
 Bolsista: Mileny Esbravatti Stephano Colovati   
 Orientador:  Francisco Antonio H. Fonseca - Universidade Santo Amaro -  Medicina / Cardiologia 
 Resumo: 
Os alimentos funcionais podem ter importância na estratégia, especialmente primária, da prevenção da doença aterosclerótica. Neste estudo examinamos as 
modificações no perfil lipídico e estresse oxidativo comparando a proteína de soja com a proteína animal.  
Métodos: pacientes de ambos os sexos (n=57) com idade de 56 ± 9 anos, em prevenção primária da aterosclerose e com níveis lipídicos limítrofes ou aumentados para 
o colesterol (CT entre 200 e 300 mg/dL), receberam orientação nutricional (fase I da AHA) e após seis semanas foram randomizados para receberem um preparado de 
leite à base de proteína de soja ou com proteína do leite de vaca, ambos com reduzido ou ausente conteúdo de gorduras e colesterol, e igual valor calórico. O estudo foi 
duplo-cego e cruzado, com duração de seis semanas para cada intervenção nutricional. Foram mensurados após cada etapa o perfil lipídico, incluindo dosagem de 
apolipoproteína E (total e da fração HDL), além do estresse oxidativo, medido pelos TBARs no plasma. Resultados: O leite de soja promoveu reduções significantes nos 
valores de LDL-c e elevação do HDL-c, sem alterar o colesterol total (CT), os triglicérides (TG) ou os valores de APO E total e da fração HDL [CT: dieta (d)= 241 ± 5; 
soja (s) 237 ± 4, vaca (v) 240 ± 4 mg/dL; LDL-c: d= 157 ± 4, *s= 148 ± 4, v= 157 ± 4 mg/dL; HDL-c: d= 58 ± 2, #s= 62 ± 2, v= 57 ± 2 mg/dL; TG: d= 136 ± 9, s= 133 ± 
8, v= 134 ± 9 mg/dL; APO E total: d= 4,4 ± 0,3, s= 4,5 ± 0,2, v= 4,9 ± 0,3 mg/dL; APO E HDL: d=0,78 ± 0,05, s= 0,83 ± 0,05, v= 0,82 ± 0,05 mg/dL,*p<0,05 vs. dieta e 
vaca; #p<0,01 vs. dieta e vaca, ANOVA, teste de Newman-Keuls ]. O leite à base da proteína de soja reduziu a peroxidação lipídica, medida pelos TBARs (d= 1,8 ± 0,1 
, *s= 1,5 ± 0,1 , v= 1,9 ± 0,1 nmol/mL de plasma; *p<0,05 vs. dieta e vaca, ANOVA, teste de Newman-Keuls ). 
Conclusão: A dieta à base de leite de soja modificou favoravelmente o perfil lipídico e o estresse oxidativo, constituindo uma opção estratégica relevante para a prevenção 
da aterosclerose. 
 Participantes: Mileny Esbravatti Stephano Colovati, Andreza Oliveira dos Santos, Liliana Paula Bricarello, Waldir Gabriel Miranda Relvas, Leonor do Espírito 

Santo de Almeida Pinto, Maria Cristina de Oliveira Izar, Sílvia Saiuli Miki Ihara, André Faludi, Marcelo Bertolami, Francisco Antonio Helfenstein 
Fonseca 

 

 Título: Mortalidade proporcional por causas em uma coorte de idosos residentes na comunidade no 
município de São Paulo - Projeto EPIDOSO 

 Autores:  Amaya, F.M.; Chinen, E.S.; Ramos, L.R.; Santi, C.R.; Moscardi, A.V.S. 
 Bolsista: Franklin Massanori Amaya   
 Orientador:  Luiz Roberto Ramos - Unifesp -  Medicina / Geriatria 
 Resumo: 
Introdução: O rápido processo de envelhecimento da população brasileira vem se evidenciando nos últimos tempos. Frente as conseqüências que esse aumento na 
proporção de idosos com doenças crônicas, incapacidades e dependência associadas, acarretarão para o sistema de saúde, tornou necessário um estudo que pudesse 
superar as limitações dos dados transversais – que já demonstravam alta prevalência de doenças crônicas e incapacitantes –,  permitindo avaliar quais os fatores 
determinantes de uma vida longa e livre de doenças incapacitantes e avaliar as principais causa de óbito. Com este objetivo foi criado o projeto EPIDOSO (Epidemiologia 
do Idoso), um estudo epidemiológico longitudinal com idosos residentes em área metropolitana da região sudeste do Brasil, mais especificamente, o subdistrito da Saúde, 
município de São Paulo. 
 
Objetivo: Compilar e analisar os atestados de óbito dos idosos dessa coorte, falecidos entre 1991 e 2003, visando identificar as causas de morte, fatores de risco para 
mortalidade e fatores relacionados ao tempo de sobrevida. 
 
População e método: O projeto EPIDOSO segue desde o ano de 1991, 1667 idosos (65 anos ou mais) residentes no subdistrito da Saúde, município de São Paulo. 
Destes 65% eram do sexo feminino. As declarações de óbito dos idosos que faleceram a partir de 1991 foram obtidas a partir da parceria com a fundação SEADE e da 
busca dos atestados de óbito com os familiares e as causas de falecimento classificadas de acordo com o OMS CID-10. No início, a procura por atestados de óbito era 
manual, o que dificultava a busca e muitos atestados não foram encontrados; atualmente, a obtenção é realizada em banco de dados magnético, confeccionado pelo 
SEADE, o que facilitou a busca e possibilita encontrar os atestados anteriormente não encontrados. 
 
Resultados/Discussão: Dos 1667 indivíduos do início do projeto, 432 faleceram. Foram encontrados e analisados os dados de óbito de 290 indivíduos que participaram 
do projeto, o que corresponde a 67% dos atestados procurados. Dos 290 indivíduos analisados, 51,72% eram do sexo feminino e 48,28% eram do sexo masculino, 
96,5% faleceram entre 1991 e 2001. A idade média dos que faleceram foi de 82 anos (DP=8). As doenças cardiovasculares e as doenças respiratórias foram as principais 
causas de óbito somando aproximadamente 2/3 do total. As principais causas específicas de óbito foram infarto do miocárdio e pneumonia. O estudo terá prosseguimento 
com a análise dos fatores de risco para mortalidade e fatores relacionados ao tempo de sobrevida. 
 Participantes: Franklin Massanori Amaya, Éllen Sayuri Chinen, Luiz Roberto Ramos, Cristiane Sedlmayer De Santi, Alcione Vieira de Souza Moscardi 
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 Título: Musculatura Faríngea e Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono 
 Autores:  Raposo, R.M; Tufik, S. 
 Bolsista: Rafael Monaco Raposo   
 Orientador:  Sergio Tufik - Unifesp -  Psicobiologia / Medicina e Biologia do Sono 
 Resumo: 
A síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS) é uma alteração respiratória muito comum que resulta em episódios recorrentes de hipoxemia noturna, hipercapnia, 
braditaquicardia e hipertensão, além de distúrbio do sono e sonolência excessiva diurna. A obstrução está localizada na orofaringe e é causada por hipotonia dos 
músculos dilatadores da faringe.  
Neste trabalho, os diversos mecanismos que afetam a musculatura das vias aéreas superiores serão revistos. Em particular, a função respiratória dos músculos 
dilatadores da faringe, os diversos mecanismos reflexos intrínsecos de seu controle, a constituição anatômica e histológica desta musculatura e a correlação destes 
fatores com a SAOS. O objetivo é de estabelecer a relação entre musculatura faríngea e a SAOS, esclarecendo o quanto e de que maneira a musculatura estará afetada, 
além dos mecanismos envolvidos na patogenia desta síndrome. 
Este estudo traz grande quantidade de informações para o melhor entendimento de uma doença tão incidente em nosso meio e que é causadora de prejuízos de grandes 
proporções, não somente para a saúde e qualidade de vida do paciente, mas também para a economia de um país. Com um conhecimento mais amplo das propriedades 
mecânicas e histológicas dos músculos faríngeos, certamente haverá um compreendimento maior dos mecanismos envolvidos na patogenia da Síndrome da Apnéia 
Obstrutiva do Sono, orientando assim uma terapêutica mais adequada. 
Em 200 adultos com SAOS, que foram estudados por Rojewski, somente 3 (1,5%) apresentaram alguma lesão com anormalidade na via aérea superior, responsável 
pela diminuição da luz. Nos outros 197 pacientes (98,5%) com SAOS, não foi identificada qualquer lesão e a apnéia resultava de anatomia desproporcional da via aérea 
superior e das estruturas de suporte. Ao exame físico, devem ser descartadas lesões como desvio de septo, hipertrofia de cornetos, hipertrofia adeno-amigdaliana, cistos 
e tumorações em faringe e hipofaringe ou epiglote de grandes dimensões.  
As dimensões e relações espaciais da faringe são determinadas por tecidos moles, musculatura e pelo esqueleto crânio-facial, que afetam diretamente a configuração e 
a dimensão da luz faríngea e todas estas estruturas anatômicas devem ser avaliadas na SAOS. Fujita classificou a AOS de acordo com a região faríngea acometida: 
Tipo I - estreitamento ou colapso apenas na região retropalatal; Tipo II - estreitamento ou colapso nas regiões retropalatal e retrolingual; Tipo III - estreitamento ou colapso 
apenas na região retrolingual. 
Como conclusao, temos que a análise da região faríngea destes pacientes deve servir de guia na escolha do tratamento cirúrgico a ser escolhido, visando atingir melhores 
resultados. Muitas vezes, técnicas cirúrgicas combinadas são necessárias, no mesmo tempo cirúrgico ou em dois tempos, pois a maioria dos pacientes tem obstrução 
faríngea em mais de uma região. 
 Participantes: Rafael Monaco Raposo, Sergio Tufik 
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 Título: O Teste das Faces Quiméricas – Medida da lateralidade do processar da emoção. Estudo em uma 
amostra brasileira 

 Autores:  Loureiro, R.A.I.; Yazigi, L.; Cavalcante, R.R.; Smith, R.L.; Santana, P.R. 
 Bolsista: Ricardo Augusto Iosimuta Loureiro   
 Orientador:  Latife Yazigi - Unifesp -  Psiquiatria / Psicoterapia e Psicodinâmica 
 Resumo: 
Introdução 
O hemisfério direito (HD) tem papel fundamental na experiência, expressão e discriminação de emoções disfóricas e eufóricas. Levy et al (1983) criaram um teste baseado 
na percepção de características faciais, o Teste das Faces Quiméricas (TFQ), que informa qual hemisfério cerebral é o responsável pelo processamento da emoção do 
sujeito. Os resultados negativos indicam dominância do HD e os positivos do HE. 
Objetivo 
O objetivo é aplicar o TFQ em uma amostra de sujeitos brasileiros e comparar com os achados com aqueles obtidos por Levy et al. (1983).  
Método 
O Teste das Faces Quiméricas foi aplicado em 1297 pessoas: 772 homens (59.5%) e 525 mulheres (40.5%); 47.2% são da UNIFESP, 30.1% da Universidade Mackenzie, 
9.3% da Fundação Getúlio Vargas e 13.4% pessoas conhecidas. A idade média é de 21.8 anos, DP 6.21 e variação de 14 a 60 anos. Foi também aplicado um questionário 
que para identificar qual a dominância manual do sujeito: destra e não-destra e a postura na escrita: normal e invertida.  
Resultados e discussão 
1. Destros e não-destros: é significante a diferença (p<0.001) entre destros (78.07% da amostra) com valor médio no TFQ = –0.22, DP 0.34 e não-destros (21.93% da 
amostra) com valor médio no TFQ = –0.11, DP 0.38, revelando que (a) em ambos é o HD que processa a emoção e (b) o valor médio é maior nos destros, dados 
coincidentes com os obtidos por Levy et al. (1983). 
2. Relação entre postura e dominância: é significante a diferença (p<0.001) entre: (a) destros normais e não-destros normais, com dominância do HD e do HE 
respectivamente e (b) destros invertidos e não-destros normais, com dominância do HD e do HE respectivamente.  
3. Relação entre postura, dominância e sexo: não há diferença entre homens e mulheres não-destros normais, entre homens e mulheres destros invertidos e entre 
homens e mulheres destros normais. Os indivíduos não-destros normais têm dominância do HE e os não-destros invertidos a dominância é do HD, ambos com valores 
médios próximos a zero, indicando tendência fraca. 
4. Dominância do HD nos sujeitos destros: nos 924 indivíduos destros com dominância do HD é maior a proporção de homens (61.3%) do que de mulheres (38.7%), 
sendo a diferença significativa (Z=9.93 e p<0.001), o que confirma que os homens destros apresentam dominância mais acentuada do HD do que as mulheres destras. 
5. Excluindo os indivíduos com resultados próximos de zero no TFQ, positivos e negativos: 
 a) dos 690 indivíduos com resultados menores que –0.17 (HD): 83.3% são destros e 16.7% não-destros; 59.6% são homens e 40.4% mulheres; 48.3% são homens 
destros e 35.0% mulheres destras; 11.3% são homens não-destros e 5.4% mulheres não-destras. 
 b) dos 251 indivíduos com resultados maiores que 0.11 (HE): 70.2% são destros e 29.8% não-destros; 55.8% são homens e 44.2% mulheres; 37.1% são homens destros 
e 33.1% mulheres destras; 18.7% são homens não-destros e 11.1% mulheres não-destras. 
 c) dos indivíduos com valores menores que –0.17 (HD): a maioria ou 48.3% são homens destros e 35.0% são mulheres destras.  
 d) dos indivíduos com valores maiores que 0.11 (HE): ocorre distribuição semelhante entre os sexos: 37.1% são homens destros e 33.1% são mulheres destras. 
Conclusão 
1. Tanto indivíduos destros como não-destros, em sua totalidade, apresentam dominância do HD no processamento da emoção. Porém são os destros que revelam 
tendência mais acentuada no uso do HD. 
2. Tanto indivíduos destros com postura normal quanto não-destros com postura invertida na escrita revelam dominância do HD e a diferença entre esses dois grupos 
não é significante. 
3. Não-destros com postura normal e postura invertida revelam médias ao redor do valor zero, indicando que as tendências ao uso de um ou outro hemisfério são muito 
fracas. 
4. Os homens destros apresentam dominância mais acentuada e melhor definida do HD do que as mulheres destras. 
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 Título: O valor da anamnese no diagnóstico da doença do refluxo gastro esofágico (DRGE) 
 Autores:  Pellegrini, T.A.R.; Lobato, L.C. 
 Bolsista: Thiago Antonio Rodrigues Pellegrini   
 Orientador:  Luciana Camacho Lobato - Unifesp -  Medicina / Gastroenterologia Clínica 
 Resumo: 
O VALOR DA ANAMNESE NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO (DRGE). Thiago A.R. Pellegrini; Luciana Camacho-Lobato; Setor de 
Motilidade Digestiva, Disciplina de Gastroenterologia, UNIFESP-EPM; Sintomas típicos da DRGE (principalmente pirose), são utilizados não só para o estabelecimento 
da prevalência da DRGE mas também para diagnóstico desta enfermidade em locais onde a propedêutica armada não é disponível. Este trabalho tem com objetivo 
determinar a sensibilidade (S), a especificidade (E), índice de falso positivo (FP), índice de falso negativo (FN) e a acurácia diagnóstica (AD) dos sintomas aceitos como 
típicos da DRGE para o diagnóstico desta enfermidade e estabelecer correlação entre o período de aparecimento dos sintomas e o tipo(ortostático; decúbito; combinado) 
de RGE a pHmetria de 24h e entre a freqüência dos sintomas e a presença de erosões esofágicas a endoscopia digestiva alta. Os prontuários de 141 pacientes, adultos 
(F 107, M 34), com idades variando entre 18 e 87 anos (média de 52 anos) com sintomas típicos da DRGE, atendidos no Amb. de Gastromotilidade entre outubro de 
2001 e julho de 2003, foram revistos. A anamnese realizada por médicos estagiários e residentes da Disc. de Gastroenterologia da UNIFESP-EPM, foi revisada quanto 
a presença de sintomas típicos (pirose, epigastralgia, queimação retroesternal, dor retroesternal, regurgitação ácida, náusea, eructação, boca amarga), sua freqüência, 
duração, período de aparecimento e relação com a refeição e/ou tipo de alimento. Os resultados dos exames de endoscopia digestiva alta e pHmetria de 24 h foram 
usados para confirmar a presença de DRGE, sendo os pacientes subdivididos em 2 grupos conforme a presença ou ausência de RGE. Os resultados obtidos demonstram 
ser a anamnese sensível porém pouco específica no que tange os sintomas principais da DRGE (Pirose-S:78,5,E:38,2; Regurgitação ácida-S:48,6,E:50, Epigastralgia-
S:51,4,E:52,9). Demais sintomas (eructação, dor e/ou retroesternal, náusea, boca amarga) apresentam baixa sensibilidade no diagnóstico desta doença. A acurácia 
diagnóstica observada foi baixa, inferior a 30%. Intolerâncias a alimentos gordurosos, cafeína e fruta cítrica foram bastante frequentes porém incapazes de distinguir 
pacientes com ou sem RGE. Não se observou relação entre o período de aparecimento de sintomas e tipo de RGE detectado a pHmetria ( apenas 18,5% dos pacientes 
com sintomas diurnos têm somente RGE patológico ortostático, apenas 13,3% dos pacientes com sintomas noturnos têm somente RGE patológico de decúbito e 29,2% 
dos pacientes com sintomas em ambos os períodos (diurno e noturno) têm RGE patológico combinado). O mesmo foi verificado quando a relação entre a freqüência de 
aparecimento de sintomas e a  presença de erosões esofágicas foi analisada (49% dos pacientes com sintomas freqüentes  (3 x/sem) e 66% dos pacientes com sintomas 
ocasionais (menos de 3 vezes por semana) têm erosões esofágicas. Conclusão : 1.A anamnese realizada por médicos residentes e estagiários é pouco eficiente no 
diagnóstico da DRGE. 2.Não foi verificado correlação entre o período de aparecimento de sintomas e o tipo de RGE e entre a freqüência dos sintomas e a presença de 
erosões esofágicas. 
 Participantes: Thiago Antonio Rodrigues Pellegrini, Luciana Camacho-Lobato 
 

 Título: Obesidade e dislipidemia 
 Autores:  Nakajima, F.; Taddei, J.A.A.C.; Oliveira, F.L.C. 
 Bolsista: Flávia Nakajima   
 Orientador:  José Augusto A. C. Taddei - Unifesp -  Pediatria / Nutrição e Metabolismo 
 Resumo: 
A obesidade constitui distúrbio nutricional importante nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a obesidade 
como doença que atinge proporções epidêmicas, representando um dos maiores problemas de saúde pública. Observa-se também aumento marcante da obesidade 
infantil. A obesidade acarreta complicações clínicas, metabólicas e psicossociais, que podem ser imediatas ou tardias nas crianças e adolescentes. Dentre as alterações 
relacionadas ao metabolismo lipídico, destaca-se a dislipidemia secundária à obesidade. A dislipidemia ocorre devido ao desenvolvimento do hiperinsulinismo (resistência 
à insulina), inicialmente periférico, e posteriormente, sistêmico. Estudos comprovam que a adequação peso/estatura melhora o perfil lipídico e diminui os riscos 
cardiovasculares. Sabe-se que a dislipidemia, a obesidade, a hipertensão arterial e a diabetes mellitus insulino-independente são partes integrantes da Síndrome X, 
favorecendo a prevalência de doenças cardiovasculares.  Torna-se obrigatório o diagnóstico precoce e o tratamento da dislipidemia secundária à obesidade infantil. 
 Este estudo teve como objetivos diagnosticar e avaliar o perfil lipídico das crianças e adolescentes obesos atendidos no Ambulatório de Obesidade Infantil da Disciplina 
de Nutrição e Metabolismo – Departamento de Pediatria da UNIFESP – Escola Paulista de Medicina, durante o período de 1995 a 2000, acompanhando a evolução da 
dislipidemia nestes pacientes. 
Estudo retrospectivo dos prontuários das crianças e dos adolescentes obesos atendidos nesse Ambulatório, utilizando–se o critério de Kwiterovich (1989) para 
diagnosticar o perfil lipídico desses pacientes. O critério de Kwiterovich considera os seguintes valores alterados em crianças e adolescentes: CT -; 200mg/dL; LDL-C -; 
130mg/dL; HDL-C -; 40mg/dL (pré-púbere) e -; 35mg/dL (adolescente); TG -; 100mg/dL (pré-púbere) e -; 130mg/dL (adolescente). Identificados os pacientes obesos que 
apresentaram alteração do perfil lipídico e observado a evolução da dislipidemia ao  longo do tratamento da obesidade. 
Foi realizado levantamento de 198 prontuários de crianças obesas atendidas no Ambulatório de Obesidade Infantil da Disciplina de Nutrição e Metabolismo Departamento 
de Pediatria da UNIFESP – Escola Paulista de Medicina, com faixa etária entre 1,16 e 18,04 anos (média e desvio padrão de idade: 10,11 + 3,08 anos), sendo 108/198 
(54,6%) do sexo feminino. Os pacientes foram divididos por faixa etária:  1% de lactentes (0 a 2 anos); 15,7% de pré-escolares (2,1 a 6,9 anos); 25,7% de escolares (7 
a 9,9 anos) e 57,6% de adolescentes (> 10 anos). Realizou-se estudo segundo sexo e faixa etária, avaliando-se as seguintes variáveis: IMC, CT, LDL-C, HDL-C e TG. 
No sexo feminino, as médias e os desvios-padrão da idade e do IMC foram 10,28 + 3,13 anos e 26,83 + 4,49 kg/m2, respectivamente. No sexo masculino, obteve-se 
9,93 + 3,04 anos e 26,84 + 4,19 kg/m2. A média e o desvio-padrão do IMC por faixa etária da população feminina foi: pré-escolares  = 23,03 + 4,16 kg/m2;  escolares = 
25,5 + 3,19 kg/m2 e adolescentes = 28,35 + 4,45 kg/m2. Na população masculina, foram obtidos os seguintes valores de média e desvio-padrão do IMC: lactentes = 29,3 
+ 1,17 kg/m2; pré-escolares  = 24,9 + 3,37 kg/m2;  escolares = 25,56 + 4,5 kg/m2 e adolescentes = 28,02 + 4,45 kg/m2. Os valores mediano, mínimo e máximo 
encontrados no perfil lipídico dos pacientes obesos do sexo feminino foram: CT = 173 mg/dL (101-270 mg/dL); LDL-C = 106 mg/dL (42-191 mg/dL); HDL-C = 41 mg/dL 
(16-76 mg/dL) e TG = 102 mg/dL (33-305 mg/dL). Dentre os 90 pacientes obesos do sexo masculino, o perfil lipídico apresentou os seguintes valores mediano, mínimo 
e máximo: CT = 168 mg/dL (82-305 mg/dL); LDL-C = 100 mg/dL (60-238 mg/dL); HDL-C = 42 mg/dL (19-68 mg/dL) e TG = 98 mg/dL (32-254 mg/dL). Dislipidemia foi 
diagnosticada em 124 indivíduos (62,6%), sendo 70/108 (56,5%) e 54/90 (60%) do sexo feminino e do masculino, respectivamente. Dentre as dislipidemias, observou-
se alteração do CT em 29,8%; do LDL-C em 33,8%; do HDL-C em 51,6% e do TG em 62,9%.  
Encontra-se em fase de execução a segunda parte do estudo, que inclui o acompanhamento da evolução da dislipidemia e a análise estatística dos dados. 
 Participantes: Flávia Nakajima, José Augusto A. C. Taddei, Fernanda Luisa C. Oliveira 
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 Título: Padronização dos Valores de Normalidade para o Eletrorretinograma Multifocal em Voluntários 
Adultos Jovens Normais 

 Autores:  Tognin, F.; Berezovsky, A.; Salomão, S.R.; Pereira, J.M.; Sacai, P.Y. 
 Bolsista: Francine Tognin   
 Orientador:  Adriana Berezovsky - Unifesp -  Oftalmologia / Oftalmologia 
 Resumo: 
PADRONIZAÇÃO DOS VALORES DE NORMALIDADE PARA O ELETRORRETINOGRAMA MULTIFOCAL EM VOLUNTÁRIOS ADULTOS JOVENS NORMAIS 
 
Francine Tognin1, tognin@oftalmo.epm.br, Adriana Berezovsky2 (Orientadora), Solange Rios Salomão2, Josenilson Martins Pereira3, Paula Yuri Sacai3. 
1-Graduanda em Tecnologia Oftálmica pela UNIFESP-EPM; 2-Professora Adjunta do Depto Oftalmologia (UNIFESP); 3-Tecnólogo(a) Oftálmico(a)  
 
INTRODUÇÃO: A Eletrorretinografia Multifocal (mfERG) é uma técnica de registro complexo dos potenciais elétricos locais originários de múltiplas áreas da retina em 
resposta à estimulação luminosa. O mfERG tem sido amplamente utilizado como método diagnóstico para doenças como maculopatias, toxicidade retiniana, diabetes 
entre outras. Anormalidades no mfERG podem preceder alterações de fundo de olho. A proposta deste estudo é estabelecer valores normativos para o mfERG num 
grupo de voluntários adultos jovens normais.  
 
METODOLOGIA: O mfERG foi realizado em 24 voluntários normais com idade entre 18 e 25 anos( média 22,73 ±1,74). Os critérios de inclusão foram: acuidade visual 
de 0.0 logMAR (ou 20/20 Snellen) com a melhor correção óptica; ausência de queixas visuais; história familiar negativa para doenças visuais; concessão do termo de 
consentimento livre e esclarecido por parte do voluntário. O mfERG foi obtido em um olho após dilatação da pupila por 30 minutos. Para a obtenção dos registros 
utilizamos um eletrodo bipolar em forma de lente de contato (Gold Lens) com a córnea pré-anestesiada.  O sistema eletrodiagnóstico Veris 4.9 foi utilizado para a 
aquisição e posterior análise dos dados. Foram obtidas 103 respostas a partir de estímulos hexagonais brancos (280 cd/m2) e pretos (0,45 cd/m2) subtendendo 25o de 
área retiniana, em seis anéis com excentricidade de 0o, 5o, 10o, 15o, 20o, e 25o. Os parâmetros da onda bifásica do mfERG, como latência (ms) da primeira deflexão 
negativa (N1) e da primeira deflexão positiva (P1) e amplitude pico-a-pico (nV) N1-P1 foram calculados para cada registro. 
 
RESULTADOS: As amplitudes médias (nV) N1-P1 para estímulos a 0º, 5o, 10o, 15o, 20o, e 25o foram, respectivamente, de: 71,99±13,46; 43,21±6,59; 30,98±5,07; 
25,29±4,46; 20,49±4,06; 20,72±4,03. As latências médias (ms) de N1 para estímulos a 0º, 5o, 10o, 15o, 20o, e 25o foram, respectivamente, de: 15,78±1,34; 15,07±0,67; 
13,82±0,67; 13,04±0,58; 13,81±0,62; 13,75±0,46.  As latências médias (ms) de P1 para estímulos a 0º, 5o, 10o, 15o, 20o, e 25o foram, respectivamente, de: 27,92±1,58; 
27,40±0,73; 26,35±0,66; 25,73±0,79; 25,90±0,82; 26,04±0,83. 
  
CONCLUSÃO: Utilizando-se o critério de média e desvio padrão na determinação dos valores de amplitude e latência de N1 e P1 para o mfERG, encontrou-se valores 
compatíveis com descrições anteriores da literatura. Dados adicionais com faixas etárias diferentes já estão sendo obtidos para determinar os efeitos da idade sobre o 
mfERG. 
 Participantes: Francine Tognin, Adriana Berezovsky, Solange Rios Salomão, Josenilson Martins Pereira, Paula Yuri Sacai 
 

 Título: Pessoa, trabalho e humanização no serviço de saúde: Entrevistas com os funcionários do Hospital 
São Paulo 

 Autores:  Jorge, V.M. 
 Bolsista: Vinicius Machado Jorge   
 Orientador:  Dante Marcello Claramonte Gallian - Unifesp -  CEHFI /  
 Resumo: 
Para um projeto consistente e eficaz de humanização no serviço de saúde é necessário conhecer as pessoas que trabalham no serviço do Hospital São Paulo. Realizei 
entrevistas com questões abertas com o intuito de conhecê-las e realizar um levantamento do seu perfil. Através dos relatos foi possível estabelecer o grau de informação 
dos funcionários de diferentes setores a respeito do próprio conceito de humanização e sua implicação no desempenho profissional dos mesmos. Identifiquei e avaliei 
quesitos fundamentais para o processo de humanização: capacitação profissional, ambiente de trabalho, multidisciplinariedade, condição social extraprofissional, 
iniciativas pessoais e motivação dos funcionários. A visão do usuário como principal ator, a razão de ser do serviço é fundamental, dessa forma, numa segunda etapa 
deste projeto realizarei entrevistas com os usuários para consolidar este projeto de forma mais abrangente e eficaz.  
 Participantes: Vinicius Machado Jorge 
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 Título: Polimorfismo do Codon 72 do gene TP53 e sua Associação com a Sobrevida de Pacientes com 
Carcinoma Cervical Uterino 

 Autores:  Pereira, J.S.; Brenna, S.M.F; Franco, E.; Silva, I.D.C.G.; Zeferino, L.C.; Martinez, E.Z.; Franco, E. 
 Bolsista: Julia Santucci Pereira   
 Orientador:  Ismael Dale Cotrim Guerreiro da Silva - Unifesp -  Ginecologia /  
 Resumo: 
O polimorfismo no códon 72 da p53 tem sido muito estudado e parece associar-se com maior risco de desenvolvimento de vários cânceres apesar de existir ainda muita 
controvérsia sobre o tema. Na referida localização podemos encontrar as formas homozigota para arginina (mais associada ao surgimento de câncer), homozigota para 
prolina ou a forma heterozigota para os dois aminoácidos. Este trabalho tem como objetivo estudar a eventual associação entre a forma homozigota para arginina com 
a sobrevida de pacientes portadoras de carcinoma cervical uterino. Para tanto pesquisou-se a presença do referido polimorfismo em um grupo de 148 pacientes seguidas 
durante um período de 10 anos no Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros em São Paulo, SP. Após análise e liberação do comitê de ética da referida instituição, 
o estudo foi realizado em DNA extraído de biópsias incluídas em parafina utilizando-se a técnica do fenol/clorofórmio seguida de reação de polimerase em cadeia 
utilizando-se primers específicos para a detecção dos polimorfismos e análise em gel de agarose/brometo de etídio. Entre as 148 mulheres, foram encontradas 99 (67%) 
arg/arg e, 49 (33%) arg/pro. As curvas de sobrevivência entre as pacientes arg/arg e arg/pro apresentaram uma diferença (p=0.01). Ocorre uma tendência de aumento 
de risco de morte para pacientes arg/arg (HR 2.2 CI 95% 1.2-4.0), a qual não foi alterada quando ajustada por estádios FIGO (HR 2.4 CI 95% 1.3-4.3). No caso de 
sobrevivência livre da doença, duas situações foram consideradas: 1) 124 mulheres que receberam algum tratamento ou 2) 118 que receberam somente o tratamento 
recomendado pelo FIGO. No primeiro grupo, 59% das pacientes arg/arg apresentaram recorrência comparando-se com 32% no grupo arg/pro (p=0.02), no segundo 
grupo, 61% das arg/arg e 34% arg/pro tiveram recorrência (p=0.04). O risco de recorrência ajustado por estádios do FIGO para as 124 pacientes foi de 2.4 (CI 95% 1.0-
3.7) e para as 118 foi de 1.9 (CI 95% 1.0-3.4). Assim, pode-se concluir que a forma homozigota para arginina no codon 72 da p53 é altamente prevalente entre as 
mulheres brasileiras. Ao contrário do potencial risco do polimorfismo da p53 códon 72, não há evidência do seu valor para prognóstico até o momento.  
 Participantes: Julia Santucci Pereira, Sylvia M.F. Brenna, E. Franco, Ismael Dale Cotrim Guerreiro da Silva, Luiz Carlos Zeferino, E Z.Martinez, E. Franco 
 

 Título: Polimorfismo Taq IB da CETP  associa-se ao diabetes melito e infarto do miocárdio. 
 Autores:  Fonseca, M.I.H.; Izar, M.C.O.; Fonseca, F.A.H.; Relvas, W.G.M.; Helfenstein, T.; Novazzi, J.P; Las Casas Jr, A.A.; Han, S.W.; Santos, A.O.; Ihara, 

S.S.M. 
 Bolsista: Marilia Izar Helfenstein Fonseca   
 Orientador:  Silvia Ihara - PUC-Campinas -  Patologia /  
 Resumo: 
A proteína de transferência de éster de colesterol (CETP) modula os níveis de colesterol da HDL e pode desempenhar papel aterogênico ao transferir ésteres de colesterol 
desta partícula para outras lipoproteínas, interferindo no transporte reverso, de particular importância entre os diabéticos. Uma variante genética da CETP (Taq IB B1/B2), 
em região intrônica, é descrita em associação a níveis elevados de CETP e baixos de HDL-c, na presença do alelo B1, associando-se ainda à extensão da doença 
arterial coronariana, vascular cerebral e periférica. Assim, este estudo propôs-se a verificar a prevalência do polimorfismo Taq IB da CETP, de potencial agravo à 
dislipidemia dos diabéticos, e suas associações com variáveis lipídicas e ocorrência de infarto do miocárdio (IM).  
Métodos: Estudo caso-controle incluiu 119 pacientes portadores de diabetes melito tipo 2 (DM) e 100 não diabéticos (não-DM), controlados por idade, sexo e pela 
prevalência de IM, oriundos dos ambulatórios das Disciplinas de Cardiologia e Endocrinologia do Departamento de Medicina da EPM/UNIFESP. Os indivíduos foram 
submetidos a uma única visita médica com pesquisa de fatores de risco, coleta de sangue para dosagem do perfil lipídico (método enzimático automatizado) e para o 
estudo genético (PCR-RFLP). Variáveis categóricas foram comparadas por teste do qui-quadrado e as numéricas pelo teste t de Student, sendo considerados 
significantes valores de p < 0,05.  
Resultados: Não houve diferenças entre os grupos em relação à idade, sexo, tabagismo, hipertensão arterial, IM prévio, história familiar de IM. Entretanto, o índice de 
massa corpórea (IMC) foi maior entre os diabéticos (p<0,0001). Observou-se ainda menores valores plasmáticos para o colesterol total (p<0,0016), para o LDL-c 
(p=0,0009) e para o HDL-c (p=0,002) e maiores valores para os triglicérides (p<0,0001) entre os diabéticos, porém sem associação dos valores desses lipídios aos 
genótipos estudados. As frequências genotípicas para o polimorfismo Taq IB da CETP não estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg em não diabéticos (p<0,05). A 
presença do genótipo B1B1 foi associada ao diabetes melito (p<0,002) e ao IM (p=0,03).   
Conclusão: Considerando-se que os fatores de risco associados ao diabetes melito são de determinação tardia, o estudo revela o potencial da análise genética deste 
polimorfismo para a detecção precoce e estratégias de prevenção primária do diabetes e da doença coronariana. 
 Participantes: Marília Izar Helfenstein Fonseca, Maria Cristina de Oliveira Izar, Francisco Antonio Helfenstein Fonseca, Waldir Gabriel Miranda Relvas, Tatiana 

Helfenstein, José Paulo Novazzi, Alberto Almeida Las Casas Jr, Sang Won Han, Andreza Oliveira dos Santos, Sílvia Saiuli Miki Ihara 
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 Título: Prevalência de marcadores sorológicos de sífilis e HIV em portadores do vírus da hepatite B 
atendidos em ambulatório de Hepatites da UNIFESP-EPM 

 Autores:  Vilas Bôas, F.C.; Gato, M.Y.; Silva, A.E.B. 
 Bolsista: Flaviane de Cássia Vilas Bôas   
 Orientador:  Antônio Eduardo Benedito Silva - Unifesp -  Medicina / Gastroenterologia Clínica 
 Resumo: 
Introdução: As hepatites virais são importante causa de morbidade e mortalidade. Atualmente, constituem as principais causas de cirrose hepática e carcinoma 
hepatocelular, sendo a maior indicação de transplante hepático em todo mundo. Como causa de hepatite está definida a participação de cinco vírus, denominados vírus 
das hepatites A, B (HBV), C, delta e E. Os vírus A e E são de transmissão oral fecal e se relacionam às condições sócio econômicas da população. Os vírus B, delta e 
C são transmitidos pelas vias parenteral, sexual e vertical (materno fetal). Na região sudeste do Brasil, casos de hepatite delta ou E são extremamente raros.  A 
transmissão do HBV pode ocorrer de maneira vertical, tanto transplacentária como durante o parto ou pelo contato do recém nascido com sangue materno contaminado 
(fissuras cutâneas na mama da mãe durante o aleitamento, por exemplo). 
Ou de maneira horizontal, por via parenteral (derivados sanguíneos ou contaminação de agulhas e seringas) ou sexual.  Para o HBV, a via sexual é a forma mais 
importante de transmissão entre os adultos. Os portadores crônicos do HBV são reservatórios humanos do vírus, disseminando a infecção pelo contato pessoal. Segundo 
o Center of Disease Control and Prevention (CDC), Nos EUA, no período de 1991 a 1997, a via sexual foi a responsável por 60% dos casos de infecção aguda pelo HBV 
- 45% heterossexual e 15% entre homens que praticam sexo com homens. Assim, pode-se, sob determinadas circunstâncias, considerar a hepatite B como pertencente 
ao grupo das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Nos últimos 15 anos, observou-se um aumento relativo da incidência de HBV entre usuário de drogas ilícitas 
intravenosas e heterossexuais promíscuos. 
Vários fatores de risco estão associados aa contaminação pelo HBV, entre eles, estão as DSTs. Além dessas servirem como indicadores de promiscuidade sexual, 
seriam também, evidência indireta de laceração de mucosa,por onde penetrariam diversos patógenos e, possivelmente, o HBV. 
Objetivos: 1. Determinar a prevalência de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana e pelo Treponema pallidum; 2.Correlacionar esses resultados com o tipo de 
transmissão do HBV (parenteral, sexual e vertical). 
Pacientes e métodos: Estudo prospectivo realizado na UNIFESP-EPM. Foram incluídos portadores de infecção crônica pelo vírus da hepatite B, atendidos no ambulatório 
de hepatites da mesma instituição, que concordaram em responder a um questionário que incluía características sócio-demográficas, comportamentais e antecedentes 
sexuais (número e tipo de DSTs anteriores) e uso de drogas injetáveis. Esses foram submetidos a venopunção e o sangue obtido seguiu para realização dos testes 
sorológicos para marcadores de sífilis e HIV. 
Resultados: No período de dezembro de 2002 a julho de 2003, 52 pacientes com diagnóstico de infecção crônica pelo HBV foram avaliados,sendo 32 homens e 20 
mulheres. Todos concordaram em participar do estudo após leitura da carta de informação e assinaram o Termo de consentimento. Após aplicação do questionário, foi 
colhido sangue para realização dos testes laboratoriais. Dentre os fatores de risco para aquisição da hepatite B, 11 referiam DST anterior, 5 comportamento homo e/ou 
bissexual, 23 haviam recebido transfusão de sangue e 2 haviam usado droga ilícita intravenosa. 41 pacientes (79%) tiveram fator de risco identicável. Dentre aqueles 
que tiveram este fator identificado, 16 (39%) foram antecedentes sexuais, enquanto 25 (61%) tiveram fator de risco parenteral. Oito pacientes (19%) apresentaram tanto 
fator de risco sexual como parenteral.  Em relação aos testes sorológicos realizados, apenas 1 paciente (2%) foi anti-HIV positivo. Esta paciente já sabia ser possuidora 
do HIV. Os testes sorológicos para sífilis ainda estão em execução. 
Conclusões: Apesar da melhora progressiva dos hemoderivados, 56% dos pacientes com infecção crônica pelo HBV tiveram como fator de risco para aquisição desta 
virose, a transfusão de sangue e/ou hemoderivados. Como se tratam de infecções crônicas identificadas em rastreamento laboratorial, a maioria recebeu estes produtos 
antes da adoção de testes mais sensíveis em Bancos de Sangue. Atualmente, aceita-se que a principal via de transmissão da hepatite B seja a sexual, entretanto, este 
estudo não confirmou esta hipótese. Com questionários dirigidos, observou-se redução dos casos em fator identificável (21%), que é de 43% conforme estudos anteriores 
do Setor de Hepatites da Unifesp (Moutinho, 2001). Um paciente teve infecção por HIV confirmada, sugerindo que a hepatite B também tenha sido adquirida pela via 
sexual. 
 Participantes: Flaviane de Cássia Vilas Bôas, Michela Yara Gato, Antonio Eduardo Benedito Silva 
 

 Título: PRISMA E COVER E x KRIMSKY: ESTUDO COMPARATIVO 
 Autores:  Baba, N.T.I.; Silva, C.R.; Lapa, M.C. 
 Bolsista: Natalia Tamie Imanaga Baba   
 Orientador:  Maria Cecília Lapa - Unifesp -  Oftalmologia / Oftalmologia 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: O estrabismo é uma condição na qual os eixos visuais desviam da bifixação foveal, interrompendo a fusão. Para o seu diagnóstico e conduta terapêutica, 
a medida do ângulo de desvio é fundamental. O Prisma e Cover é sem dúvida o método de escolha, porém, nem sempre a sua utilização é possível, visto que necessita 
da colaboração do paciente, sua capacidade de atenção e fixação, o que favorece sua substituição pelo Krimsky. 
OBJETIVO: Verificar a concordância entre os métodos de medida do desvio: Prisma e Cover e Krimsky – nas formas original, utilizando foco de luz e modificado, 
acrescentando ao foco de luz uma figura de acomodação. 
MATERIAL E MÉTODO: Participaram deste estudo 30 pacientes do setor de estrabismo do Departamento de Oftalmologia da UNIFESP/EPM, que foram submetidos a 
avaliação quantitativa do estrabismo horizontal, utilizando-se o método do Prisma e Cover; Krimsky original com foco e o Krimsky modificado com associação de figura 
acomodativa para fixação, realizados para perto e longe. 
Os valores obtidos ao Prisma e Cover foram comparados aos obtidos pelo Krimsky original e modificado. A análise dos métodos foi realizada empregando-se o método 
estatístico do Coeficiente de Correlação Intraclasse, utilizado para verificar a concordância entre as medidas obtidas por métodos diferentes. O software STATA  foi 
utilizado para a comparação das variáveis numéricas. 
RESULTADOS: Da análise comparativa entre os achados com o método do Prisma e Cover e o Krimsky original obtivemos 72,54% de concordância para perto e 74,41% 
para longe. 
Para a comparação entre o Prisma e Cover e o Krimsky modificado com a associação da figura acomodativa para fixação encontramos 89,18% de concordância para 
perto e 89,68% para longe. 
Segundo o método estatístico empregado, a concordância entre 41% e 75% é classificada como BOA e acima de 75% como EXCELENTE. 
CONCLUSÃO: Embora no nosso estudo os 3 métodos empregados tenham sido concordantes (acima de 70%), a associação da figura de fixação, permitindo o controle 
da acomodação, aproximou o Prisma e Cover ao Krimsky elevando a concordância para aproximadamente 90%, tornando-o mais preciso. 
Com base nestes achados, sugerimos o emprego do Krimsky com tal modificação, sempre que este for o método de escolha para a medida do estrabismo.   
 Participantes: Natalia Tamie Imanaga Baba, Caroline Ribeiro da Silva, Maria Cecilia Lapa 
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 Título: Qualidade de ensaios clínicos aleatorizados (ECAs) em psicoterapia no alcoolismo 
 Autores:  Hoexter, M.Q.; Soares, B.G.O.; Lima, M.S.; Mari, J.J. 
 Bolsista: Marcelo Queiroz Hoexter   
 Orientador:  Jair de Jesus Mari - Unifesp -  Psiquiatria / Psiquiatria Clínica 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: O álcool é a principal droga utilizada pela população em geral, sendo muito difícil estabelecer uma única abordagem terapêutica para o tratamento do 
alcoolismo. Ensaios clínicos aleatorizados representam o ´´padrão-ouro´´ como delineamento para avaliar a eficácia e tolerabilidade de intervenções terapêuticas. Porém, 
há evidências de que a inadequada abordagem metodológica de ECAs tende a gerar uma maior estimativa do efeito do tratamento, podendo gerar má interpretação dos 
fatos e conseqüentemente levar a tomada de decisões clínicas inadequadas.  
OBJETIVOS: Avaliação da qualidade de  ECAs incluídos numa revisão sistemática e metanálise de intervenções psicossociais no tratamento do alcoolismo. 
MÉTODO: Os ECAs foram avaliados por 2 examinadores independentes com a aplicação de instrumentos validados para ECAs: Escala de Jadad 1996 (3 itens, 0 a 5 
pontos) e Lista de Moncrieff 1998 (30 itens, 0 a 60 pontos), em que a maior pontuação significa melhor qualidade dos estudos. Ao final do processo, a confiabilidade 
entre dois avaliadores independentes foi calculada (Cálculo do Kappa) e o resultado das escalas relacionados. 
RESULTADOS: A estratégia de busca da Revisão Sistemática resultou em 2300 referências que foram avaliadas quanto a critérios de inclusão pré- determinados, sendo 
400 artigos selecionados e 90 ECAs incluídos na revisão. Os presentes dados referem-se a uma amostra aleatória de 20 estudos. A média de pontuação na Escala de 
Jadad foi de 1,1 (variando de 0 a 3; cálculo do Kappa: 1) e na Lista de Moncrieff 36,6 (variando de 25 a 48; cálculo do Kappa: 0,4). Não houve relação entre a pontuação 
entre as escalas. Os pontos positivos dos estudos foram: adequada descrição das intervenções e das populações; e as principais falhas: descrição incompleta da forma 
de randomização, das perdas e exclusões e dos resultados. 
CONCLUSÕES: Resultados parciais mostram que deficiências metodológicas são comuns em estudos de psicoterapias no tratamento do alcoolismo, o que pode 
comprometer os resultados destes. Escalas de qualidade são bastante úteis tanto na avaliação de estudos já existentes quanto no planejamento de estudos futuros. 
 Participantes: Marcelo Queiroz Hoexter, Bernardo Garcia de Oliveira Soares, Maurício Silva de Lima, Jair de Jesus Mari 
 

 Título: Redução da peroxidação lipídica pelo modo de preparo do café 
 Autores:  Santos, A.O.; Colovati, M.E.S.; Costa, R.P.; Elias, M.C.; Relvas, W.G.M.; Las Casas Jr, A.A.; Pinto, L.E.S.A; Ihara, S.S.M.; Izar, M.C.O.; Fonseca, 

F.A.H. 
 Bolsista: Andreza Oliveira dos Santos   
 Orientador:  Francisco Antonio H. Fonseca - Fundação Luziada -  Medicina / Cardiologia 
 Resumo: 
O modo de preparo do café parece influenciar a síntese de colesterol devido à presença de subprodutos que poderiam ser evitados pelo filtro de papel. Os efeitos desses 
subprodutos no estresse oxidativo são menos conhecidos. O presente estudo teve como objetivo examinar com as duas formas mais tradicionais de preparo de café 
(coador de pano ou filtro de papel) possíveis efeitos no estresse oxidativo e modificações no perfil lipídico em pacientes com colesterol limítrofe ou aumentado. Métodos: 
estudo aberto, randomizado e cruzado avaliou 44 pacientes em prevenção primária da doença obstrutiva coronariana, com colesterol total (CT) entre 200 e 300 mg/dL. 
Os pacientes receberam inicialmente orientação nutricional por seis semanas (AHA fase II) e a seguir passaram a consumir seis copos de 50 mL de café (equivalentes 
a 30 g de pó) por dois períodos de seis semanas, sendo um deles com utilização do filtro de papel e  o outro com o coador de pano. Ao final de cada período foram 
examinados o perfil lipídico e a peroxidação lipídica (TBARs), sendo monitorada a ingestão do café a cada visita.  
Resultados: Não houve diferenças nos valores obtidos para o perfil lipídico e apolipoproteínas nos 4 períodos de tratamento ( CT: basal(b)= 260 ± 5, dieta (d)= 252 ± 5, 
filtro (f)= 257 ± 5 e pano (pa)= 251 ± 5 mg/dL, p=0,59; LDL-c: b= 170 ±5, d= 161 ± 4, f= 163 ± 4 e pa=157 ± 4 mg/dL, p= 0,20; HDL-c: b= 59 ± 2, d= 61 ± 2, f= 63 ± 3 e 
pa= 62 ± 3 mg/dL, p= 0,69; TG: b= 153 ± 11, d= 155 ± 10, f= 151 ± 9 e pa= 169 ± 14 mg/dL, p= 0,68; APO AI: b= 134 ± 6, d= 144 ± 6, f= 150 ± 7 e pa= 151 ± 7 mg/dL, 
p= 0,39; APO-B: b= 145 ± 5, d= 148 ± 4, f= 145 ± 4 e pa= 144 ± 7 mg/dL, p= 0,97). Houve redução na peroxidação lipídica após o consumo do café preparado com o 
filtro de papel e com o de pano (TBARs: b= 2,9±0,2, d= 2,2±0,2, f= 1,6 ± 0,1*, pa= 1,7 ± 0,1 nmol/mL de plasma*; *p <0,05 vs. basal e dieta (ANOVA, teste de Newman-
Keuls). 
Conclusão: o modo de preparo do café mais tradicional em nosso meio (filtro ou coador de pano) não influenciou o perfil lipídico, mas o consumo de café associou-se a 
uma menor peroxidação lipídica, independente do seu modo de preparo. 
 Participantes: Andreza Oliveira dos Santos, Mileny Esbravatti Stephano Colovati, Rosana Perin Costa, Maria Cristina Elias, Waldir Gabriel Miranda Relvas, 

Alberto Almeida Las Casas Jr, Leonor do Espírito Santo de Almeida Pinto, Sílvia Saiuli Miki Ihara, Maria Cristina de Oliveira Izar, Francisco 
Antonio Helfenstein Fonseca 
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 Título: Resposta à intervenção nutricional em pacientes com dislipidemia mista 
 Autores:  Teixeira, R.L.C.J.; Lopes, I.E.L.; Las Casas Jr, A.A.; Relvas, W.G.M.; Bricarello, L.P.; Rodrigues, P.; Pinto, L.E.S.A; Fonseca, M.I.H.; Fonseca, 

F.A.H.; Izar, M.C.O. 
 Bolsista: Ruth Lobato Collet Janny Teixeira   
 Orientador:  Maria Cristina Izar - Faculdade São Camilo -  Medicina / Cardiologia 
 Resumo: 
A doença arterial coronariana (DAC) tem caráter multifatorial, com fatores genéticos e ambientais envolvidos. A dislipidemia guarda estreita correlação com o risco 
coronariano, sendo que elevações de 1% na fração LDL-c acompanham-se de aumento de 2% no risco de DAC, enquanto aumentos de 1 mg/dL no HDL-c reduzem 
esse risco em 2 a 3%. Recentemente, metanálise de estudos prospectivos mostrou que a hipertrigliceridemia também é fator de risco independente para a DAC, 
particularmente pela associação com HDL-c baixo e presença de partículas pequenas e densas. Embora resultados de intervenção nutricional possam não levar à 
obtenção de metas dos valores de LDL-c nos pacientes de alto risco para DAC, na prevenção primária, a dietoterapia é medida de baixo custo associada a outras 
mudanças de estilo de vida, devendo ser incentivada. Este estudo teve como propósito avaliar a resposta dietoterápica em 40 indivíduos de baixo risco para DAC, 
portadores de dislipidemia mista [Colesterol total (CT) entre 200 e 300 mg/dL; triglicérides (TG)entre 150 e 1000 mg/dL].  
Métodos: estudo longitudinal de intervenção constou de duas visitas clínicas, nutricionais e coleta para exames laboratoriais antes e após a dieta do Programa Nacional 
de Educação para o Colesterol dos EUA (NCEP III). Na visita médica foram avaliados critérios de elegibilidade, anamnese e exame clínico e pesquisa de fatores de risco 
(III Diretrizes Brasileiras de Dislipidemia e Aterosclerose). Na avaliação nutricional foram obtidos dados antropométricos, do consumo alimentar e foi prescrita a dieta. 
Amostras de sangue foram colhidas para as dosagens bioquímicas gerais, perfil lipídico (método enzimático automatizado). Quatro semanas após a intervenção foram 
repetidas a coleta, visitas médica e nutricional. As variáveis numéricas  foram apresentadas como média ± EPM e comparadas nos dois períodos por teste t-pareado, 
sendo considerados significantes valores de p < 0,05.  
Resultados: Onze pacientes do sexo feminino terminaram o protocolo. A idade variou de 35 a 68 anos (54 ± 3), com peso inicial 69 ± 2 Kg, IMC 28 ± 1 e circunferência 
da cintura 97 ± 2 cm. A idade como fator de risco (82%), a presença de hipertensão arterial sistêmica (64%) e a circunferência da cintura > 88 cm (91%)foram altamente 
prevalentes nessas pacientes. A intervenção nutricional reduziu significantemente os níveis de triglicérides (251 ± 35 vs. 190 ± 20 mg/dL, p < 0,04), sem diferenças para 
as demais variáveis lipídicas (CT: 239 ± 10 vs. 235 ± 9 mg/dL, p= 0,47; HDL-c: 49 ± 4 vs. 52 ± 5 mg/dL, p= 0,24; LDL-c: 138 ± 8 vs. 144 ± 10 mg/dL, p= 0,09).  
Conclusão: Dados preliminares de intervenção nutricional reafirmam sua maior efetividade nas modificações dos triglicérides em portadores de dislipidemia mista. 
 Participantes: Ruth Lobato Collet Janny Teixeira, Ieda Edith Lanzarini Lopes, Alberto Almeida Las Casas Jr, Waldir Gabriel Miranda Relvas, Liliana Paula 

Bricarello, Paula Rodrigues, Leonor do Espírito Santo de Almeida Pinto, Marília Izar Helfenstein Fonseca, Francisco Antonio Helfenstein Fonseca, 
Maria Cristina de Oliveira Izar 
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 Título: Revisão sistemática do tratamento farmacológico com antidepressivos e do tratamento com terapia 
cognitiva comportamental para Transtorno de Estresse Pós-Traumático 

 Autores:  Mateos, M. 
 Bolsista: Martin Antonio Borges Alvarez Mateos   
 Orientador:  Jair de Jesus Mari - Unifesp -  Psiquiatria / Psiquiatria Clínica 
 Resumo: 
Introdução: 
 
Revisão sistemática é um tipo de estudo que, quando adequadamente conduzido, representa um desenho metodológico arrojado. Aplica-se idealmente, àquelas situações 
nas quais possuímos uma questão clínica relevante, relacionada a intervenções terapêuticas, em geral, onde ainda não existe um consenso dos estudos, ou quando não 
há uma comprovação sistemática ou adequada da eficácia/efetividade de um procedimento. É útil, também, naquelas situações em que encontramos vários estudos 
sobre determinada intervenção, mas possuímos dúvidas se seus resultados poderiam ter sido mascarados pelos pequenos números de pacientes envolvidos.  
 
Objetivo: 
Elaborar uma revisão sistemática de ensaios clínicos controlados, que avaliaram a eficácia do tratamento com antidepressivos para TEPT e de ensaios clínicos 
controlados, que avaliaram a eficácia do tratamento com terapia cognitiva comportamental, a fim de mensurar os efeitos, em termos de eficácia, dos diferentes tipos de 
abordagem terapêutica para o transtorno. 
 
Métodos: 
Consistem na pesquisa eletrônica na principal base de dados, Medline- PUBMED, buscando artigos no período de 1980 a 2003, sendo complementada pela busca em 
outras bases eletrônicas como Psycinfo e Cochrane Library, através de referências bibliográficas dos artigos selecionados, de livros-texto de publicação recente e de 
contato, quando possível, com os autores dos artigos selecionados. 
As palavras-chave utilizadas na busca são: Posttraumatic Stress Disorder/Randomized Clinical Trial/Psychotherapy/Pharmacotherapy. 
Todos os ensaios clínicos controlados que avaliaram a eficácia terapêutica dos antidepressivos e os ensaios clínicos que avaliaram a eficácia terapêutica da psicoterapia 
cognitiva-comportamental, que tenham critérios diagnósticos claros para PTSD em suas amostras, que utilizem critérios objetivos e padronizados para avaliar a remissão 
dos sintomas, como escalas, bem como tempo definido de duração do ensaio clínico serão avaliados para possível inclusão na Revisão Sistemática. 
 
Procedimentos: 
No primeiro momento foi feito um estudo a cerca da doença referida, Transtorno de Estresse Pós-Traumático e sobre revisão sistemática antes de se iniciar a busca de 
artigos. A pesquisa na base eletrônica Medline-Pubmed foi realizada em seguida e foram encontrados 186 artigos relativos ao tema proposto. Cada artigo encontrado foi 
analisado, unicamente pelo título e selecionado ou eliminado, de acordo com os critérios do estudo. 
Os artigos selecionados passaram por outra análise, na qual foram avaliados pelos seus resumos (abstracts) e novamente excluídos ou incluídos, de acordo com os 
mesmos critérios. Dos 186 artigos encontrados restaram 26 ensaios clínicos.  
Um estudo de confiabilidade está programado, no qual outro revisor selecionará de acordo com os mesmos critérios de inclusão e exclusão os 186 artigos encontrados, 
sem ter informações sobre a minha seleção. Os resultados das duas análises serão comparados e um estudo estatístico, então, determinará quais artigos serão incluídos 
no estudo. A partir daí, inicia-se o estudo minucioso de cada artigo, de forma crítica e metodológica. Neste momento, ainda pode haver exclusão de artigos por falta de 
enquadramento nos critérios de inclusão da revisão, o qual não foi detectado pela leitura do título e do resumo de cada estudo. 
Os resultados finais da revisão sistemática se dão pela análise estatística dos dados de todos os artigos selecionados, de forma relacionada, sistemática e crítica, 
denominada metanálise. 
 
 
Perspectivas: 
 
Este estudo não está concluído. Os dados obtidos até o presente momento são os artigos selecionados da pesquisa pela base de dados eletrônica Medline-PUBMED 
que embora ainda não ofereçam resultados sistematizados sinalizam para algumas constatações importantes dentre as quais temos: 
 
1) Escassez de Ensaios clínicos randomizados sobre tipos de tratamento para PTSD principalmente no Brasil; 
 
2) Maior número de publicações sobre tratamentos farmacológicos para o transtorno do que publicações sobre tratamentos psicoterápicos. 
 
3) Importância crescente do Transtorno na sociedade, cada vez mais violenta e traumatizante e, por conseguinte, no meio científico. 
 
4) Necessidade de um estudo epidemiológico de prevalência de PTSD na população brasileira 
 Participantes: Martin Antonio Borges Alvarez Mateos 
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 Título: Sequenciamento do Genoma Mitocondrial na Procura de Mutações Causadoras de Doenças 
Mitocondriais 

 Autores:  Gamba, J. 
 Bolsista: Juliana Gamba   
 Orientador:  Célia Harumi Tengan - Fundação Santo André -  Neurologia e Neurocirurgia / Neurologia Clínica 
 Resumo: 
SEQUENCIAMENTO DO GENOMA MITOCONDRIAL NA PROCURA DE MUTAÇÕES CAUSADORAS DE DOENÇAS MITOCONDRIAIS. 
 
Palavras-chave: DNA mitocondrial, tRNAs, mutações de ponto, doenças mitocondriais. 
 
As doenças mitocondriais formam um grupo altamente heterogêneo de doenças humanas que podem resultar de mutações herdadas ou espontâneas do DNA 
mitocondrial (DNAmt) ou DNA nuclear (DNAn) e que, conseqüentemente, promovem um ou múltiplos defeitos no sistema de fosforilação oxidativa.  
O DNAmt humano é uma molécula circular dupla-fita de 16569 pares de bases, que contém 37 genes codificando 13 subunidades da cadeia respiratória (polipeptídeos), 
2 RNAs ribossômicos (12S e 16S) e 22 RNAs transportadores (tRNAs) necessários para a síntese desses 13 polipeptídeos.  A descoberta da seqüência de nucleotídeos 
no DNAmt humano foi a precursora do descobrimento de diversas mutações causadoras de doenças mitocondriais. Essas doenças podem ser geneticamente 
classificadas em grandes rearranjos do DNAmt, duplicações ou deleções (que ocorrem de maneira esporádica), mutações de ponto no DNAmt (transmitidas por herança 
materna), ou defeitos no DNAn (transmitidos por herança mendeliana).  
As causas mais freqüentes de doenças mitocondriais são os rearranjos no DNAmt, porém, existem muitos casos de doenças mitocondriais em pacientes que não 
possuem qualquer tipo de rearranjo em seu DNAmt, o que sugere uma possibilidade de apresentarem mutações de ponto presentes em seu genoma mitocondrial.  
As mutações de ponto patogênicas ocorrem mais freqüentemente em genes que codificam tRNAs. Assim, várias mutações de ponto nos genes do DNAmt que codificam 
tRNAs são descritas e, dentre elas, as mais freqüentes são a A3243G, localizada no tRNALeucina (UUR), e a A8344G, localizada no tRNALisina.  
Neste trabalho, temos como objetivo procurar mutações de ponto em genes codificadores de tRNA no DNAmt extraído de biópsia de músculo de vinte e um pacientes 
que apresentam quadro clínico sugestivo de doença mitocondrial visto que, por prévia análise molecular, estes pacientes não possuem qualquer rearranjo em seu DNAmt.  
Foi realizada uma triagem inicial à procura das mutações mais freqüentes (A3243G e A8344G) no DNAmt dos pacientes estudados através da técnica RFLP (Restriction 
Fragment Length Polimorphism), utilizando as enzimas de restrição Apa I e Ban II, respectivamente. Em seguida, foi realizado o seqüenciamento direto dos genes de 
tRNAs, utilizando produtos de PCR (Polymerase Chain Reaction). A reação de PCR foi realizada utilizando-se aproximadamente 10 ng de DNA, 20 nmoles de cada 
dNTP, 30 pmoles de cada primer e 2,5 unidades de Taq DNA Polimerase, e ocorreu em 25 ciclos nas seguintes condições: 94oC durante um minuto (desnaturação), 
50oC por um minuto (anelamento dos primers) e 72oC por um minuto (extensão). Os produtos de PCR foram purificados e os fragmentos de DNAmt foram submetidos 
à seguinte reação de seqüenciamento: 1 ml de BigDyeTM Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Mix (ABI PRISMâ), 12 ng de produto de PCR purificado e 32 
pmoles do primer. As seqüências obtidas foram comparadas com a seqüência do genoma mitocondrial normal utilizando dois bancos de dados (www.MITOMAP.org e 
mamit-trna.u.strasbg.fr) . 
 Dentre os vinte e um pacientes estudados, três apresentaram a mutação A3243G. Nos outros dezoito pacientes o seqüenciamento mostrou oito alterações de bases: 
cinco polimorfismos já descritos como não patogênicos (localizados em regiões de genes não conservados entre as espécies), um polimorfismo não descrito (localizado 
em região não conservada), um polimorfismo já descrito, A12308G (localizado em região conservada do gene que codifica o tRNALeucina (CUN)), e uma alteração ainda 
não descrita, G4311T (localizada em região conservada do gene codificador do tRNAIsoleucina ).  
Com esse estudo, mostramos que a mutação A3243G foi encontrada em 14,3% dos pacientes estudados, e que apesar de existirem muitas mutações descritas em 
genes codificadores de tRNAs, nenhuma outra fora encontrada no estudo desses pacientes. As duas alterações presentes nos seqüenciamentos obtidos (A12308G e 
G4311T) são altamente suspeitas e serão estudadas posteriormente para verificação de patogenicidade.  
 
Apoio financeiro: CNPq e FAPESP. 
 Participantes: Juliana Gamba 
 

 Título: Tratamento Intensivo do Diabetes Mellitus – Necessário? Factível? 
 Autores:  Damiani, D. 
 Bolsista: Daniel Damiani   
 Orientador:  Durval Damiani - Universidade de Santo Amaro -  Clínica Médica / Endócrinologia Pediátrica 
 Resumo: 
O diabetes mellitus (DM) tipo 1 tem desafiado os profissionais que lidam com o problema, no sentido de viabilizar um bom controle metabólico com as possibilidades dos 
pacientes de disporem de recursos financeiros para tal controle. Objetivo: estudar um grupo de pacientes com DM tipo 1, recém-diagnosticados com condições financeiras 
de realizar tratamento intensivo, avaliando recursos obtidos em termos de HbA1c. Métodos e Casuística: 30 pacientes com média de 7a e 4m de idade e tempo de 
seguimento médio de 29m (9m a 5a e 2m) foram acompanhados seguindo um protocolo onde avaliação de HbA1c, lipidograma, função tireoideana, renal e monitorização 
glicêmica domiciliar foram realizadas. Resultados: 17/30 pacientes adquiriram DM há menos de um mês enquanto 22/30 pacientes há menos de três meses. 13/30 
tiveram sua primo-descompensação em cetoacidose. Quatro pacientes apresentaram tireoidite linfocitária crônica. HbA1c inicial 8,4 +/- 2,3% e final 7,5 +/- 1,2% (P=0,034) 
utilizando-se doses de insulina (U/Kg/d) de 0,65 +/-0,07 na fase inicial e 0,75 +/- 0,35 ao final do seguimento (P=0,017). 
Conclusões: os resultados obtidos neste estudo são comparáveis aos obtidos com o uso da bomba de infusão ou com tratamento com múltiplas doses de insulina, 
publicado na literatura internacional. A aderência ao tratamento, com uma equipe disponível para prover as orientações necessárias, de acordo com os resultados da 
monitorização domiciliar, envolvendo a toda a família no processo, mostra-se comparável aos resultados obtidos nos melhores centros internacionais e, uma vez que 
sabemos que as complicações a médio e longo prazo do DM são intrinsecamente relacionadas ao tipo de controle, podemos dizer que é absolutamente factível propiciar-
se tal nível de controle e incita-nos a pressionar os poderes públicos a viabilizarem recursos para tal seguimento a todos os pacientes portadores de DM. 
 Participantes: Daniel Damiani 
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 Título: Trauma ocular em futebol 
 Autores:  Matsuzaka, C.T.; Moriyama, A.S.; Martins, E.N.; Bueno, N.S. 
 Bolsista: Camila Tanabe Matsuzaka   
 Orientador:  Nilva Simeren Bueno - Unifesp -  Oftalmologia / Oftalmologia 
 Resumo: 
Objetivo: Os traumatismos oculares ocorridos durante atividades esportivas têm incidência progressivamente maior refletindo o crescimento da popularidade desta 
prática. O objetivo deste estudo foi avaliar a epidemiologia, os tipos de lesões mais comuns e a evolução da acuidade visual no trauma ocular relacionado ao futebol, 
modalidade esportiva mais popular e mais praticada em nosso meio. 
Métodos: Os autores revisaram prontuários selecionados de pacientes vítimas de trauma ocular ocorrido durante jogo de futebol, com idade acima de 15 anos, assistidos 
no Pronto 
-Socorro de Oftalmologia do Hospital São Paulo/EPM e Ambulatório do Trauma Ocular da UNIFESP/EPM durante o período de Julho de 1997 a Fevereiro de 2002. 
Resultados: Foram analisados os prontuários de 60 pacientes. Destes, 57 (95%) eram do sexo masculino, com idade média de 27,25 anos. Todos os pacientes 
apresentaram trauma fechado. Trinta e dois (53,33%) dos pacientes apresentavam lesão de partes moles. Quarenta e nove (81,7%) pacientes apresentavam  alterações 
graves em segmento anterior (ceratite, hifema e/ou uveíte traumática) e  26 (43,3%) em segmento posterior (edema de Berlin, hemorragia vítrea e/ou descolamento de 
retina). O objeto responsável pelo trauma foi a bola em 80% dos casos. 
Conclusões: Devido ao alto índice e gravidade das complicações é necessária a avaliação de todos os pacientes com trauma fechado, mesmo que apresentem boa 
acuidade visual, bem como o pronto estabelecimento do tratamento indicado. 
 Participantes: Camila Tanabe Matsuzaka, Aline Silveira Moriyama, Elisabeth Nogueira Martins, Nilva Simeren Bueno 
 

 Título: Tumores da Região Pineal – Germinoma: Apresentação de Caso Clínico. 
 Autores:  Damiani, D.; Santos, E. 
 Bolsista: Daniel Damiani   
 Orientador:  Durval Damiani - Universidade de Santo Amaro -  Clínica Médica / Endócrinologia Pediátrica 
 Resumo: 
Dentre os tumores do sistema nervoso central (SNC), a maior variedade de tipos patológicos ocorre na região da glândula pineal e área posterior do terceiro ventrículo. 
Os numerosos tipos celulares que constituem a glândula pineal normal e a região periventricular circunvizinha contribuem para esses diversos subtipos histológicos. 
Os TCG (tumores de células germinativas) constituem aproximadamente 1/3 de todos os tumores da pineal e são histologicamente idênticos aos TCG das gônadas, com 
predominância em homens mais jovem. Os TCG extragonádicos têm um prognóstico pior que os TCG gonádicos. Os TCG variam ao longo de um espectro, desde  
benignos a altamente malignos. 
Neste trabalho, apresentamos o caso de uma menina de 13a 9m de idade, que inicia seu quadro com poliúria e polidipsia, secundárias a um germinoma de pineal. 
Caso Clínico:FSI com 13a e 9m, sexo feminino, apresentou um quadro de intensa poliúria com polidipsia associada a cefaléias por dois anos e meio. Apesar de ter sido 
consultada várias vezes nesse período,  não foi solicitado nenhum exame de imagem de SNC. No episódio mais recente de cefaléia, associada a intensa poliúria e 
polidipsia,TC de crânio revelou um germinoma pineal, ressecado em março de 2002. As RNM mostraram a localização do tumor na região pineal com expansões para o 
eixo hipotalâmico-hipofisário. A paciente evoluiu sem complicação no pós-cirúrgico não evidenciando outras deficiências hormonais além de ADH e manteve seu 
tratamento com DDAVP (0,05mL/dia). Em RNM de rotina para acompanhamento neurocirúrgico mostrou recuperação excelente com boa resposta à quimioterapia e 
radioterapia. A paciente foi submetida a quimioterapia como medida de eliminação total da presença tumoral. Sessões de radioterapia foram indicadas seguidas de 
quimioterapia. Realizando a última sessão de quimioterapia em Setembro de 2002. Em 25/11/2002 teve alta do neurocirurgião, com constante administração do DDAVP. 
A paciente sentia-se bem sem apresentar cefaléia ou qualquer distúrbio ocular. Manteve controle com beta-hCG e alfa-feto proteína (AFP) a cada 3 meses. Em abril de 
2003, apresentou menarca. 
Evolução  clínica: Em 4/07/2003 apresentou níveis muito elevados de beta-hCG (404,40mUI/mL – normal para mulheres não grávidas < 25mUI/mL) e AFP (99,57UI/mL 
– normal < 20UI/mL)mostrando recidiva tumoral. Exame de líquor mostrou-se normal sem a presença de células neoplásicas. Indicada a RNM de crânio foi diagnosticada 
recidiva tumoral na porção meníngea parietal com hiperintensidade de sinal. Paciente foi indicada  quimioterapia seguida de radioterapia. 
Discussão: 
Em geral, os tumores pineais benignos são passíveis de cura exclusivamente com cirurgia. Entre os tumores malignos, o prognóstico depende da histologia do tumor. 
Os germinomas têm uma sobrevida por cinco anos de 75-80%, com cirurgia e radioterapia combinadas. Cerca de um terço dos astrocitomas é  cístico e é curado por 
cirurgia exclusivamente. Os astrocitomas sólidos comportam-se clinicamente como outros gliomas do tronco cerebral e têm freqüência de sobrevida por cinco anos de 
67%. A radioterapia é geralmente recomendada para esses tumores, mas é difícil avaliar-se qualquer efeito sobre a sobrevida. Entre os tumores de células pineais, 
alguns são discretos, histologicamente benignos e inteiramente ressecáveis. A maioria dos tumores malignos de células pineais, porém, não é passível de ressecção e 
tem uma freqüência de sobrevida por 5 anos de 55% com cirurgia e radiação. O caso apresentado mostra o acometimento preferencial dos germinomas que é a pista 
clínica para sua detecção, ou seja, diabetes insípidus. A paciente ficou por mais de dois anos com a queixa, sem ter sido submetida a exame de imagem. Mesmo após 
uma ressecção aparentemente total, quimio e radioterapia, não se deve descuidar da monitorização cuidadosa. Em meninos, quando o tumor é produtor de beta hCG, a 
indução de puberdade chama a atenção e pode confundir com puberdade normal, dependendo da idade, já que ocorre estimulação de células de Leydig e os testículos 
podem iniciar aumento de volume. No entanto, trata-se evidentemente de uma pseudo-puberdade, já que o estímulo não é via eixo hipotálamo-hipófise-gônada. Nas 
meninas, no entanto, não ocorre indução pubertária e, como em nosso caso, a puberdade atrasou. 
Conclusões:  
1.A presença de diabetes insípidus (DI) deve, obrigatoriamente, exigir a realização de exames de imagem de SNC, já que processos tumorais ou 
granulomatosos/infiltrativos (sarcoidose, tuberculose, histiocitose, entre outros) podem ser a causa da disfunção endócrina. 
2.Apesar de os germinomas serem tumores que respondem bem a quimio e radioterapia, um controle rigoroso, com dosagem de marcadores séricos é obrigatória para 
detecção de recidivas. 
3.Apesar de produzirem beta hCG os germinomas, em meninas, não costumam levar a puberdade precoce, já que os ovários necessitam da ação combinada de LH e 
FSH para que levem adiante os processos puberais. Já no menino, o beta hCG isoladamente é capaz de estimular as células de Leydig, com produção de testosterona, 
que desencadeia puberdade. 
 Participantes: Daniel Damiani, Eduardo dos Santos 
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 Título: Utilização de serviços de saúde e morbidade infantil em usuários do serviço de vacinação do Centro 
de Saúde da Vila Mariana. 

 Autores:  Seque, C.A.; Kawazoe, L.; Puccini, R.F.; Silva, E.M.K. 
 Bolsista: Camila Arai Seque   
 Orientador:  Rosana Fiorini Puccini - Unifesp -  Pediatria / Pediatria Geral e Comunitária 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: Ainda que esteja bem comprovado o papel de determinantes socioeconômicos na saúde da criança e da mulher, vários estudos demonstram a 
importância do acesso e qualidade da assistência à saúde na evolução favorável dos principais indicadores de saúde populacionais verificados em nosso país. O Centro 
de Saúde da Vila Mariana, vinculado desde 1997 a Universidade Federal de São Paulo, desenvolve diversos programas, sendo um deles, o Programa de Atenção Integral 
à Saúde da Mulher e da Criança, com atividades assistenciais, educativas e de pesquisa. O conhecimento da morbidade infantil e a utilização de serviços de saúde da 
população usuária do serviço de vacinação constitui informação importante para o estabelecimento de programas e de ações educativas. 
 
OBJETIVOS: Descrever a assistência pré-natal e ao parto das mães de crianças menores de 1 ano de idade usuárias do serviço de vacinação do Centro de Saúde da 
Vila Mariana. Descrever a morbidade e utilização de serviços de saúde dessas crianças. 
 
MÉTODO: Tipo de estudo: Estudo  Descritivo Transversal. 
População: Crianças menores de um ano de idade usuárias do serviço de vacinação do Centro de Saúde da Vila Mariana. 
Amostra: Aleatória obtida no período de setembro de 2002 a junho de 2003. 
Instrumento: Questionário aplicado às mães de crianças menores de um ano de idade no ato da vacinação. 
 
RESULTADOS: Em um total de 350 crianças, observamos que 52,0% eram do sexo masculino e 48,0%, do sexo masculino, sendo a média de idade de 4,9 meses. As 
médias de idade das mães e dos pais foram, respectivamente, 29,0 e 32,3 anos. A renda percapita foi de 3,5 salários mínimos. Todas as mães haviam realizado pré-
natal, 70,0% em serviço privado e 30,0% em serviço público. Do total, 74,9% mães realizaram pré-natais ideais (início no primeiro trimestre, 6 ou mais consultas, exames 
de sangue ultrassom, pressão arterial e mama). Quanto ao local, 71,1% dos partos foram em hospitais privados e 28,9% em públicos. Observamos que 32,9% foram 
partos normais e 67,1% partos cesárea, sendo a maioria (88,1%) por indicação médica. Houve intercorrências neonatais em 7,2% dos casos, sendo a causa mais 
prevalente a prematuridade. Das crianças, 95,4% eram acompanhadas em consultas de rotina, sendo 72,2% em serviço privado 27,8% em público. Em relação a doenças, 
28,6% das crianças haviam apresentado um episódio recente, sendo o diagnóstico mais prevalente o de IVAS (78,0%) dos casos. Em presença de doença, 82,0% das 
mães procuraram serviço médico sendo 59,8% privado e 40,2% público. Quanto à internação, 5,4% crianças já haviam sido internadas, 52,6% em serviço público e 
47,4% em privado. O diagnóstico mais freqüente foi pneumonia (31,6%). 
 
CONCLUSÕES: Em função dos índices socioeconômicos superiores à média da população da Região Metropolitana de São Paulo, a população usuária do serviço de 
vacinação do Centro de Saúde da Vila Mariana apresenta indicadores mais adequados, se comparados a outros estudos semelhantes, para assistência pré-natal, 
puericultura e morbidade infantil. Verificou-se uma alta freqüência de partos cesáreas, fato este que necessita ser analisado para melhor compreensão e estabelecimento 
de medidas educativas. 
 Participantes: Camila Arai Seque, Lyina Kawazoe, Rosana Fiorini Puccini, Edina Mariko Koga da Silva 
 

 Título: UTILIZAÇÃO DO FATOR VII RECOMBINANTE ATIVADO (rFVIIa) NAS SITUAÇÕES 
HEMORRÁGICAS CRÍTICAS: META-ANÁLISE COM 58 PACIENTES COM ÊNFASE NO SEU 
EFEITO NEUROPROTETOR À ZONA DE PENUMBRA CEREBRAL. 

 Autores:  Damiani, D. 
 Bolsista: Daniel Damiani   
 Orientador:  Durval Damiani - Universidade de Santo Amaro -  Clínica Médica / Endócrinologia Pediátrica 
 Resumo: 
Teoricamente, qualquer mecanismo que iniba a fibrinólise pode limitar um hematoma intracraniano e suas potenciais ações destrutivas ao parênquima cerebral, bem 
como traumatismos graves abertos ou fechados. A elaboração do fator VII recombinante ativado (rFVIIa) vem colaborar e muito nas situações críticas de sangramento 
sendo que este fator possui o potencial de atuar especificamente no local do sangramento sob a lesão e as superfícies plaquetárias de maneira quase que independente 
dos demais fatores (“Bypass”) ativando por conta própria o fator X e conseqüentemente a rede de fibrina.  
Cinqüenta e oito pacientes foram analisados, tendo sido submetidos a tratamento com o rFVIIa devido a situações variadas, 32 pacientes eram do sexo masculino 
(55,1%) e 26 do sexo feminino (44,9%), com idades que variaram  de 5 meses a 84 anos (média de 18,33 ± 21,91). Dos 58 pacientes estudados, 46 apresentavam 
indicações cirúrgicas (79%), tanto envolvendo o SNC quanto outras situações clínicas (hemorragia muscular, trauma abdominal, dentre outras). Analisando-se o grupo 
cirúrgico, dos 46 pacientes, 33 (71%) apresentavam lesão de SNC, que incluíam hemorragia intracraniana (HIC) em 22 pacientes (66,6%), edema cerebral + encefalopatia 
de grau IV, que incluía 3 pacientes (9,4%) e passagem de cateter venoso central (CVC), em 8 pacientes (24%). Dentre os 21 pacientes que possuíam dados 
hematimétricos, o TP apresentou média inicial de 23,0 ± 6,58 seg e, pós rFVIIa 11,49 ± 2,19 (P = 0,0001). O TTPa saiu de um valor médio de 51,74 ± 9,89 seg  para um 
valor após rFVIIa de 29,92 ± 24,05 (P = 0,0001). O INR apresentou uma média pré rFVIIa de 2,38 ± 0,69 e pós rFVIIa de 1,04 ± 0,17 (P = 0,0001). Os valores considerados 
normais por Park P et al num trabalho publicado em Julho de 2003 revela que TTPa entre 25,0-32,6 e TP entre 10,1-11,6 podem ser considerados valores referenciais 
normais.    
Se analisarmos o grupo com indicação neurológica (craniotomia, instalação de monitor de pressão intracraniana – PIC e ventriculostomia), a média e o desvio padrão do 
TTPa pré utilização do rFVIIa foi de 41,19 ± 17,84 enquanto que a média e desvio padrão do TTPa pós utilização do rFVIIa foi de 32,14 ± 6,49 (P = 0,149). O TP também 
foi analisado no grupo neurológico: a média e o desvio padrão do TP pré utilização do rFVIIa foi de 23,37 ± 6,56 e pós utilização do rFVIIa foi de 10,84 ± 1,19 (P < 
0,0001).  
Todos os pacientes com sangramento difuso dentro de 5-15 minutos após administração de rFVIIa pararam de sangrar. O tempo da protrombina e o tempo da 
tromboplastina parcial ativada tiveram encurtamento muito significativo. O rFVIIa mostra-se promissor para evitar a progressão de hemorragias, que podem causar lesões 
secundárias, como é o caso da zona de penumbra em situações de acidente vascular cerebral hemorrágico. 
 Participantes: Daniel Damiani 
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 Título: Validação do uso de diário de sintomas e função pulmonar em pacientes asmáticos em tratamento 
de manutenção 

 Autores:  Kanaji, A.L.; Fernandes, A.L.G.; Lima, P.B. 
 Bolsista: Ana Lumi Kanaji   
 Orientador:  Ana Luisa Godoy Fernandes - Unifesp -  Medicina / Pneumologia 
 Resumo: 
Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica cuja prevalência média no Brasil é de 20%. O tratamento de manutenção tem como objetivo controlar os sintomas 
e prevenir crises além de prevenir a limitação crônica ao fluxo aéreo mantendo a função pulmonar a melhor possível. O grau de disfunção pulmonar ao longo do tempo 
está relacionado à freqüência e intensidade das exacerbações.Os diários de sintomas são um instrumento válido para a avaliação de estabilidade ou exacerbação no 
tratamento de manutenção da asma. Trabalhos anteriores já demonstraram o uso desse instrumento como válido no reconhecimento clínico da exacerbação leve e grave 
de asmáticos seguidos regularmente em tratamento ambulatorial. A ocorrência de sintomas noturnos e uso da medicação de alívio representam marcadores importantes 
de exacerbação da doença.  
Objetivo: Avaliar a correlação entre os dados de sintomas respiratórios coletados no diário de sintomas por um curto período de tempo, o uso de medicação de alívio e 
a medida de pico de fluxo expiratório na semana que antecede a avaliação de consulta e os dados obtidos na espirometria realizada na consulta médica. Desta forma 
pretende-se avaliar a associação existente entre o grau de obstrução avaliado pela espirometria e os parâmetros de diário colhidos na semana precedente. 
Métodos: Foram incluídos no estudo asmáticos de ambos os sexos e com idades entre 18 e 70 anos em acompanhamento no ambulatório de asma do Hospital São 
Paulo, após assinar consentimento informado aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP. Foram excluídos  pacientes com outras pneumopatias graves, 
grávidas, analfabetos e incapazes de usar o aparelho de pico de fluxo expiratório.Os pacientes foram orientados a realizar preenchimento de diário de sintomas na 
semana que antecede a avaliação de consulta na qual foi realizada espirometria com teste de resposta ao broncodilatador (Bd). Os pacientes realizaram preenchimento 
de diário que se constitui em descrição detalhada de sintomas, uso de medicação de alívio e mensuração do pico de fluxo expiratório (PFE). Os diários foram interpretados 
através de escore de sintomas, número de uso de medicação de alívio e variação do PFE. 
Resultados: 18 pacientes foram incluídos e 13 completaram o protocolo (4 não preencheram adequadamente o diário e 1 não retornou). No grupo havia 4 homens e 9 
mulheres com idade média de  51.5 anos (±15.71). Os pacientes foram divididos em 2 grupos: com resposta positiva ao teste com Bd (4 pacientes) e com resposta 
negativa (9 pacientes). Estes dois grupos foram comparados em relação aos dados da prova de função pulmonar e com os valores de diário obtidos nos últimos 7 dias. 
Para isto foram utilizados os testes t-student, para valores com distribuição paramétrica, e Mann- Whitney, para não paramétricos.  Os pacientes com resposta ao 
broncodilatador diferiram dos sem resposta apenas pelo VEF1 pré-Bd em litros: com resposta 1.30 ± 0.19 e sem resposta 2.34 ± 0.79 (p=0.02). Os dois grupos não 
diferiram estatisticamente quanto aos sintomas diurnos e noturnos, relação VEF1/CVF pré-Bd, VEF 1 pós-Bd, média do PFE, variabilidade do PFE e uso de Bd (p>0.05). 
Quando os pacientes foram analisados em exacerbados e não exacerbados de acordo com o diário, os valores espirométricos não diferiram. 
Conclusões: Os pacientes com resposta positiva ao Bd têm maiores valores de VEF1. O número de pacientes analisados não foi suficiente para detectar outras diferenças. 
 Participantes: Ana Lumi Kanaji, Ana Luisa Godoy Fernandes, Patrícia Bueno de Lima 
 

 Título: Valor Preditivo da Biópsia Percutânea por Agulha Grossa com Propulsor Automático nas Lesões 
Mamárias não Palpáveis Detectadas por Mamografia 

 Autores:  Arambasic, C.; Lugó, C.; Esteves, C.R.; Mazzini, R.C.; Kemp, C. 
 Bolsista: Cintia Arambasic   
 Orientador:  Cláudio Kemp - Unifesp -  Tocoginecologia / Ginecologia 
 Resumo: 
Introdução: Devido à crescente incidência do câncer de mama, muito tem-se realizado no sentido de diagnosticar lesões precoces através do rastreamento mamográfico. 
Para se obter a confirmação diagnóstica procuramos métodos cada vez mais precisos e minimamente invasivos, como a biópsia percutânea por agulha grossa com 
propulsor automático (BPAG). 
Objetivos: Determinar o valor preditivo positivo (VPP), o valor preditivo negativo (VPN), a acurácia, a especificidade e a sensibilidade da biópsia percutânea por agulha 
grossa com propulsor automático (BPAG) no diagnóstico da lesão não palpável da mama.  
Materiais e Métodos: Após exame mamográfico, as lesões mamárias suspeitas foram classificadas pelo sistema BI-RADS® e encaminhadas para as biópsias percutâneas 
por agulha grossa, orientadas por estereotaxia e feitas utilizando-se propulsor automático com cursor de 2,2 cm e agulha de calibre 12 gauge, em 37 lesões não palpáveis 
de mama. Essas pacientes submeteram-se aos procedimentos padrão ouro de comparação: setorectomia, quadrantectomia ou mastectomia e os resultados 
anátomopatológicos foram comparados com os da BPAG. 
Resultados: Das 37 lesões não palpáveis, 22 (60%) resultaram malignas, sendo a sensibilidade da BPAG de 63,6% e a taxa de falsos negativos de 23%. As 15 lesões 
benignas (40%) tiveram concordância com a BPAG em todos os casos, sendo a especificidade de 100%. O VPP foi de 100%, o VPN de 75% e a acurácia de 78,4% 
neste estudo. Trinta lesões pertenciam à categoria 4 do sistema BI-RADS®, seis pertenciam à categoria 5 e apenas um caso pertencia à categoria 3.  
Conclusão: O VPP encontrado de 100% e o VPN de 75% indicam que no caso de lesão maligna mamária diagnosticada na BPAG, a chance de que esta malignidade 
seja verdadeira, em comparação com os métodos padrão ouro, é de 100% e no caso de BPAG benigna, a chance de o resultado cirúrgico também ser benigno é de 
75%. Apesar dos altos valores de VPP e VPN, ocorrem limitações na BPAG, que são os diagnósticos de hiperplasia ductal atípica (HDA) e carcinoma ductal in situ (CDIS) 
sem componente de carcinoma invasivo, que correspondem respectivamente aos achados subestimados e concordantes parcialmente da BPAG, os quais sugerem 
posterior avaliação cirúrgica. 
 Participantes: Cintia Arambasic, Cássio Lugó, Cristiane Rios Esteves, Renato Coimbra Mazzini, Claúdio Kemp 
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 Título: A Ação da Lamivudina Durante a Prenhez da Rata Albina (Rattus norvegicus albinus, Rodentia 
Mammalia) Ensaio Biológico 

 Autores:  Aquino, M.S.; Kulay, L. 
 Bolsista: Marcello Simão de Aquino   
 Orientador:  Luiz Kulay Junior - Unifesp -  Tocoginecologia / Obstetrícia 
 Resumo: 
O uso de fármacos, durante a gestação, sempre foi motivo de grande preocupação entre os profissionais da área médica. Para se estabelecer o risco da administração 
de determinado fármaco, durante o período gestacional, informações sobre seus efeitos precisão ser obtidas, tanto de animais em experimentação quanto em humanos. 
A lamivudina é um fármaco com ação anti-retroviral que faz parte do arsenal terapêutico utilizado no tratamento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Pode, 
quando utilizada durante a gravidez, ter grandes benefícios na redução da transmissão vertical do HIV-1. Os objetivos deste trabalho foram estudar a ação da lamivudina 
na prenhez da rata albina e avaliar sua influência no crescimento fetal, na mortalidade materna e fetal e na gênese de malformações fetais. O autor descreve ensaio 
biológico em que foi administrada lamivudina a ratas prenhes. Cinqüenta animais foram distribuídos em 5 grupos numericamente iguais: C1, C2, E1, E2 e E3. As ratas 
de C1 não foram manipuladas e, as de C2, receberam o veículo. As ratas E1, E2 e E3 receberam lamivudina por gavagem nas doses de 5 mg/kg/dia, 15 mg/Kg/dia e 45 
mg/Kg/dia, respectivamente. Os animais foram pesados nos dias 0, 7, 14 e 20 e sacrificados no vigésimo dia. Os fetos e as placentas foram contados e pesados. O uso 
da lamivudina não influenciou significantemente no ganho de peso materno e no peso dos fetos e placentas; não houve efeitos adversos igualmente no ganho de peso 
materno, número de implantações, reabsorções, fetos e placentas. Não foram observados mortes maternas ou óbitos intra-uterinos ou malformações maiores.  
 Participantes: Marcello Simão de Aquino, Luiz Kulay Junior 
 

 Título: Ação da bradicinina e des-Arg9-BK em fígados de ratos normais e fibróticos 
 Autores:  Mimary, P.; Gioli-Pereira, L.; Borges, D.R.; Kouyoumdjian, M. 
 Bolsista: Priscila Mimary   
 Orientador:  Maria Kouyoumdjian - Unifesp -  Bioquímica / Bioquímica 
 Resumo: 
Introdução: As ações biológicas e efeitos farmacológicos das cininas são mediados pelos receptores B2 (constitutivo) e B1 (induzido) cujos principais agonistas são 
bradicinina (BK) e des-Arg9-BK, respectivamente. BK é conhecida como potente vasodilatador arterial sistêmico, mas induz resposta hipertensiva no sistema porta-
hepático mediada pelo receptor B2. As células estreladas hepáticas (HSC) parecem estar envolvidas neste efeito hipertensor visto que o receptor B2 está presente nestas 
células. A indução de fibrose experimental é um processo de dano tecidual que pode levar à expressão de receptor B1 e ativação das HSC. Uma vez ativadas, estas 
células poderiam também superexpressar o receptor B2. 
Objetivo: Estudar a ação da bradicinina e des-Arg9-BK em fígados de ratos normais e modelo de fibrose experimental. 
Método: A fibrose experimental foi induzida com injeção intraperitoneal de soro de porco (0,5 mL) 2 vezes por semana durante 10-12 semanas. Foi realizada análise 
histológica com coloração específica (Picrus-Sirius) para confirmação da fibrose. Fígados de ratos normais e fibróticos foram utilizados nos experimentos de perfusão. O 
rato foi anestesiado com uretana (1,3 g/kg, i.p.) e, em seguida, as cavidades torácica e abdominal foram abertas e as veias porta e cava canuladas. Após exanguinação 
com solução Krebs-Henseleit bicarbonato (pH 7,4) a 37ºC e fluxo constante de 28 ml/min, o fígado foi perfundido com 30 mL da mesma solução contendo 1 mg/mL de 
albumina sérica bovina (BSA) e recirculação por 5 min. O líquido de perfusão foi trocado por outros 30 mL e após 5 min, BK (185 nmols) ou des-Arg9-BK (260 nmols) foi 
adicionada in bolus ao líquido. A pressão foi continuamente monitorada (tempos 0, 15, 30, 45, 60 segundos e 2, 3, 4, 5, 8 e 10 minutos) por manômetro de água colocado 
no circuito antes da cânula portal. A ação das cininas foi analisada por dois parâmetros: ganho máximo de pressão (GMP), que é a diferença entre a pressão portal basal 
e o maior valor registrado e, resposta hipertensiva portal (RHP), obtida pelo cálculo da área sob a curva do gráfico “tempo de perfusão versus ganho máximo de pressão 
portal”. Os resultados foram expressos como média±epm e analisados pelo programa GraphPad Prism (versão 3.0). Foi aplicado o teste t-Student do programa Primer 
of Biostatistics (Mc Graw-Hill, versão 3.02), sendo p<0,05 considerado estatisticamente significante. 
Resultados: A fibrose experimental foi obtida em 73% dos ratos que receberam injeção de soro de porco. Os valores de GMP (cmH2O) e RHP (cmH2O.min) induzidos 
por BK no grupo controle (n=4) foram de 2,0±0,7 e 3,5±1,1 e no grupo fibrótico (n=5) foram de 1,1±0,2 e 3,2±0,5, não apresentando diferença significativa. Não 
observamos resposta hipertensiva portal quando utilizamos des-Arg9-BK tanto em fígados de ratos normais (n=4) como fibróticos (n=6). 
Conclusão: A ativação das células estreladas através da fibrose experimental não modificou a RHP induzida pela BK sugerindo que não houve superexpressão de 
receptores B2 nos fígados fibróticos. Des-Arg9-BK não causou RHP tanto em fígados normais como fibróticos sugerindo que não houve indução de receptores B1 ou 
que este agonista não é capaz de induzir RHP. 
 
Auxílio financeiro: FADA, PRONEX, CNPq/PIBIC, FAPESP 
 Participantes: Priscila Mimary, Luciana Gioli-Pereira, Durval Rosa Borges, Maria Kouyoumdjian 
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 Título: AÇÃO DAS ANGIOTENSINAS I E II NA PRESSÃO PORTAL NA PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE 
INIBIDOR DA ECA OU ANTAGONISTA DE AT1 

 Autores:  Carvalho, L.T.; Nagaoka, M.R.; Borges, D.R.; Kouyoumdjian, M. 
 Bolsista: Leda Teixeira de Carvalho   
 Orientador:  Maria Kouyoumdjian - Unifesp -  Bioquímica / Bioquímica 
 Resumo: 
Introdução: O sistema renina-angiotensina possivelmente participa da modulação da circulação intra-hepática. A angiotensina I (AI) é convertida a AII por ação da enzima 
conversora de angiotensina (ECA). AII é potente hipertensor arterial que no sistema porta-hepático é capaz de induzir resposta hipertensiva portal (RHP). Os efeitos da 
AII são mediados por dois receptores, AT1 e AT2. No sistema vascular, o efeito hipertensor é mediado principalmente pelo receptor AT1, localizado na musculatura lisa. 
A presença de receptores AT1 foi demonstrada em membrana plasmática de fígado de rato e rápida endocitose do complexo AII-AT1 foi caracterizada em hepatócitos 
isolados. Antagonistas não peptídicos e seletivos do receptor (losartan), assim como inibidores da ECA (captopril) são eficientes no tratamento de hipertensão arterial e 
vêm sendo avaliados para uso clínico na hipertensão portal. Em trabalhos anteriores, mostramos que tanto a AI quanto AII promovem RHP que está preservada na 
regeneração hepática após hepatectomia parcial. A RHP induzida pela AI poderia ser atribuída à AII uma vez que o fígado perfundido é capaz de converter AI em AII 
(Borges e col., Naunyn-Schmiedeberg´s Arch  Pharmacol 295: 33-40, 1976). 
Objetivo: Estudar a resposta hipertensiva portal das angiotensinas I e II em presença ou não de antagonista do receptor AT1 ou inibidor da enzima conversora de 
angiotensina. 
Métodos: A RHP foi quantificada em perfusão de fígado isolado e exsangüinado de ratos. O animal foi anestesiado com injeção intraperitoneal de uretana (1,3 mg/g de 
peso) e mantido com respiração artificial após canulação da traquéia. As cavidades abdominal e torácica foram abertas e as veias porta e cava inferior, canuladas. Após 
exanguinação com 200 mL de solução Krebs-Henseleit-bicarbonato pH 7,4 a 37 C, o fígado foi perfundido (com recirculação) com 30 mL de Krebs contendo 1 mg/mL de 
albumina sérica bovina (BSA) por 5 min e fluxo constante de 28 mL/min. O líquido de perfusão foi trocado por outros 30 mL, contendo ou não captopril (167µM) ou 
losartan (40µM). Após 5 min, AI (3,3nmols) ou AII (2nmols) foi adicionada ´´in bolus´´ ao líquido e a pressão portal foi registrada nos tempos 0, 15, 30 45 e 60 segundos 
e 2, 3, 5 e 10 minutos por manômetro de água colocado no circuito antes da cânula portal. Ao final do experimento o fígado foi retirado e pesado. A ação das AI e AII foi 
analisada de acordo com dois parâmetros: ganho máximo de pressão (GMP), que é a diferença entre a pressão portal basal e o maior valor registrado, e resposta 
hipertensiva portal (RHP), obtida pelo cálculo da área sob a curva do gráfico “tempo de perfusão versus ganho de pressão portal”. Os resultados foram expressos como 
média±epm e analisados pelo programa GraphPad Prism (versão 3.0). Foi aplicado o teste t-Student do programa Primer of Biostatistics (Mc Graw-Hill, versão 3.02). 
Resultados:  Os valores de GMP (cmH2O) induzidos pela AI (n=4) e AII (n=5) foram de 5,4±0,66 e 7,3±0,93 respectivamente, sendo que os picos de resposta máxima 
foram nos tempos de 1 min para AI e de 30 s para AII. Na presença de captopril, o GMP por AII foi semelhante (p>0,05) ao grupo controle (9,7±0,93). A RHP da AI (n=4) 
e AII (n=9) foram de 26,7±5,24 e de 28,2±2,67 cmH2Oxmin, respectivamente. Na presença de captopril, a RHP induzida pela AI (n=4) foi praticamente abolida (1,0±0,40 
cmH2O.min), p=0,003; por outro lado, a resposta por AII (n=5) foi semelhante ao grupo controle, 36,2±2,89 cmH2O.min (p=0,10). Na presença de losartan, antagonista 
do receptor ATI (n=4), a RHP induzida pela AII (7,1±1,46) diminuiu significativamente (p=0,0). 
Conclusão: No fígado a resposta hipertensiva induzida da angiotensina II é mediada pelo receptor AT1. AI não induz resposta hipertensiva portal. O efeito constritor 
atribuído a esta angiotensina, na verdade se deve à ação da AII que é produto da atividade da ECA no fígado, que por sua vez não interfere na RHP da AII. 
 
Auxílio financeiro: FADA, PRONEX, CNPq, FAPESP 
 Participantes: Leda Teixeira de Carvalho, Márcia Regina Nagaoka, Durval Rosa Borges, Maria Kouyoumdjian 
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 Título: Ação de diferentes Ácidos Graxos na Função Renal de ratos idosos 
 Autores:  Silva, L.N.; Zaladek Gil, F.; Gomes, G.N.; Caraviello, A.Z.; Matsushita, A.; Gamba, C.V. 
 Bolsista: Lucas Nunes da Silva   
 Orientador:  Frida Zaladek Gil - Unifesp -  Fisiologia / Fisiologia Renal e Termometabologia 
 Resumo: 
Introdução: 
O envelhecimento, em humanos, é caracterizado por um declínio progressivo da função renal que está relacionado tanto a uma redução no número total de células do 
organismo como ao funcionamento desordenado das muitas células que permanecem. As manifestações anatomo-fisológicas do envelhecimento são caracterizadas por 
essas alterações. 
A partir dos 30 anos, no homem, o RFG diminui linearmente. A redução no clearance de creatinina, com  a idade é acompanhada  de uma redução na  excreção de 
creatinina urinária  diária, refletindo uma diminuição da massa muscular. 
A diminuição do fluxo plasmático renal (FPR) com a idade poderia ser devida a patologias vasculares intraluminais, como a arteroesclerose, ou a um aumento na 
resistência vascular renal causada por uma vasoconstricção arteriolar. 
A manipulação da dieta surgiu como uma importante intervenção  a ser investigada com o objetivo de retardar e/ou amenizar o envelhecimento funcional. 
 
Objetivos: 
Avaliar o padrão de ganho de peso dos animais submetidos a dietas com diferentes ácidos graxos entre 3 a 18 meses de idade e o perfil lipídico dos animais. Enfocar 
as possíveis alterações funcionais no rim, decorrentes da ação da suplementação da dieta com diferentes tipos de ácidos graxos, durante o envelhecimento.  
A partir dos 6 meses de idade, a proteinúria de 24 horas foi medida, sendo os animais colocados em gaiolas metabólicas individuais. Nesta amostra de urina, o volume 
final e a medida da osmolaridade também foram realizadas.  
 
Materiais e Métodos: 
Foram utilizados ratos machos Wistar-EPM de 3 meses de idade (250g a 300g). Os animais foram colocados em gaiolas individuais para possibilitar o controle da dieta 
oferecida e divididos em 4 grupos de 5 ratos cada, sendo avaliados após receberem 3, 6, 9, 12 e 15 meses de dieta enriquecida com 5% de lipídeos. Três tipos de 
gordura foram adicionadas a ração controle: óleo de canola (rico em w-6) , óleo de peixe (rico em w-3) e manteiga (fonte de ácidos graxos saturados). 
Durante este processo foram averiguados o peso corporal semanal, o controle da ingestão alimentar diário, proteinúria de 24 horas, Ritmo de Filtração Glomerular, Fluxo 
Plasmático Renal, perfil lipídico, pressão arterial e glicemia, pH, pCO2 e bicarbonato sanguíneo e urinário, estudo imunohistoquímico dos rins, para a presença de 
Vimentina. 
 
Resultados: 
As dietas experimentais são ligeiramente hipoproteicas e hipercalóricas quando comparadas á composição da dieta controle. Como a oferta, em gramas, é igual para 
todos os grupos, os ratos das dietas adicionadas de lipídeos tendem a ganhar mais peso ao longo do experimento. A glicemia foi mantida dentro da faixa de normalidade, 
entre 74-114, em todos os animais, não variando conforme a dieta. A pressão arterial média não sofreu alterações importantes em nenhum dos grupos estudados e não 
houve alterações deste parâmetro com a idade. A proteinúria começou a aumentar à partir dos 8 meses nos grupos que ingeriram dieta acrescida de lípídeos, enquanto 
que no grupo controle apenas após os 12 meses, níveis significantes (acima de 10mg/24h)  foram observados. No grupo dos animais idosos, 18 meses, os tratados com 
óleo de canola mostram uma queda no RFG, na excreção de amônia e no balanço ácido enquanto que animais tratados com óleo de peixe mantêm a excreção de ácidos 
em nível adequado, apesar da queda do RFG. Animais tratados com manteiga aos 18 meses mostram uma queda acentuada no RFG e em BH. Foram utilizado animais 
de 18 meses de idade para realizar o estudo imunohistoquímico na presença de Vimentina; animais controle mostraram marcação apenas nos glomérulos e vasos. 
Animais que ingeriram dietas ricas em lipídeos apresentaram marcação em áreas como região intersticial, região tubular. 
 
Discussão: 
Nossos estudos até o momento mostram que a manipulação, mesmo por período prolongado de tempo, do tipo de lípides da dieta não alterou o peso renal relativo dos 
animais quando comparados aos controles. 
A suplementação alimentar crônica com diferentes ácidos graxos, em baixos teores, não alterou a glicemia, bem como a pressão arterial, dos grupos estudados. O perfil 
do lipidograma mostra que o óleo de peixe foi capaz de reduzir as taxas de colesterol, triglicérides e  HDL. Por outro lado, o grupo canola teve uma queda significante no 
triglicerídeos avaliados aos 9 e 15 meses. 
Os dados obtidos falam contra uma possível proteção de injúria renal obtida pela administração de dietas com ácidos graxos insaturados neste tipo de modelo estudado 
com animais idosos. A administração de w-3 estimulou a excreção de amônia em animais idosos. Uma  provável interferência nas vias das prostaglandinas pode ser 
aventada como explicação para o estímulo na excreção de cargas ácidas. 
 Participantes: Lucas Nunes da Silva, Frida Zaladek Gil, Guiomar Nascimento Gomes, André Z. Caraviello, Alessandra Matsushita, Celimara Valente Gamba 
 

 Título: Ação do Estrogênio no Epitélio do Ovário de Ratas Senis. Estudo Histomorfológico. 
 Autores:  Silva, P.F.R.; Soares Jr., J.M.; Simões, M.J.; Baracat, E.C. 
 Bolsista: Paula Freitas Ramalho da Silva   
 Orientador:  Edmund Chada Baracat - Unifesp -  Tocoginecologia / Ginecologia 
 Resumo: 
Este estudo tem por objetivo avaliar os efeitos histomorfológicos dos estrogênios conjugados eqüinos (ECE) no epitélio superficial do ovário de ratas senis. 
Utilizaram-se ratas Wistar, albinas, com idade superior a 1 ano, ciclicidade estral esporádica e irregular, e que não apresentavam alteração da fertilidade, tumores ou 
outras afecções. Foram submetidas a laparotomia para aferição dos ovários com paquímetro, bem como para descartar a presença de neoplasias. Uma semana após a 
cirurgia, as ratas foram randomicamente divididas em cinco grupos: a) GI (controle) – propilenoglicol; b) GII – 0,01mg/kg de ECE; c) GIII – 0,1mg/kg de ECE; d) GIV – 
1,0mg/kg de ECE; e) GV – 10,0mg/kg de ECE. As drogas foram administradas via oral, por gavagem, durante duas semanas. Posteriormente, os animais foram 
sacrificados e os ovários removidos, submetidos a cortes seriados, corados com HE e analisados histologicamente, tendo como critério a presença de neoplasia, figuras 
de mitose e outros sinais de proliferação epitelial. 
Os ovários dos animais dos grupos GI, GII e GIII apresentaram semelhança nos caracteres histológicos nos corpos lúteos, folículos, células intersticiais e epitélio 
superficial, bem como no número de mitoses. No entanto, os animais dos grupos GIII e GIV tiveram redução do número de corpos lúteos e folículos em desenvolvimento 
e aumento do número de folículos atrésicos e de células intersticiais. Em alguns dos ovários do grupo IV foram detectados cistos ovarianos e sinais de proliferação celular 
no epitélio de revestimento. Concluiu-se que o estrogênio em doses mais elevadas promoveria proliferação celular e favoreceria o desenvolvimento de cistos ovarianos. 
 Participantes: Paula Freitas Ramalho da Silva, José Maria Soares Jr., Manuel de Jesus Simões, Edmund Chada Baracat 
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 Título: ADMINISTRAÇÃO DE GLICOSE E 2-DESOXIGLICOSE EM RATOS: EFEITO SOBRE A 
TEMPERATURA, GLICEMIA E PRESSÃO ARTERIAL 

 Autores:  Tucunduva, T.C.M.; Fontes, P.B.M.; Andrade, I.S.; Bergamaschi, C.T.; Campos Jr., R.R.; Dolnikof, M.S 
 Bolsista: Thaís Cardoso de Mello Tucunduva   
 Orientador:  Miriam Sterman Dolnikof - Unifesp -  Fisiologia / Neurofisiologia e Fisiologia Endócrina 
 Resumo: 
Estudos anteriores demonstraram que, em ratos, a administração intra-venosa(i.v.) de glicose(G) dencadeia hiperglicemia, enquanto sua sobrecarga oral , hipertensão. 
Quanto à variação na temperatura, sabe-se que a injeção de G promove hipertermia, enquanto a de 2-desoxiglicose(2-DG), hipotermia e hiperglicemia. O presente 
trabalho tem como objetivo avaliar a resposta da variação da temperatura, da glicemia e da pressão arterial(PA) à injeção i.v. de G e 2-DG. Para tanto, vinte e seis ratos 
foram utilizados para administração de salina (SAL, n=5), de G(n =10,100mg/ ml/ rato) e de 2-DG(n=11, 100mg/ ml/ rato). Antes da injeção e após 15, 30, 45 e 60 minutos, 
a temperatura retal (medida pelo Thermometer  Precision 4000  A YSI), a glicemia (determinada por glicosímetro) e a PA (medida através da canulação da artéria femoral) 
foram avaliadas. Os resultados obtidos mostraram que SAL i.v. não alterou nenhum dos parâmetros analisados. No entanto, no grupo G, a temperatura elevou-se deste 
os 15 até os 60 minutos(p<0.05), enquanto a média da glicemia(103±1.7mg/dL) assim como a PA média(103±2mmHg) não se alteraram(p>0.05). Por outro lado, no 
grupo 2-DG, apesar da elevação da glicemia(p<0.05), nenhuma alteração da temperatura foi constatada.Os resultados, até agora obtidos, mostram que é a utilização de 
glicose e não, a hiperglicemia, que participa apenas da regulação da temperatura, mas não da PA. 
 Participantes: Thaís Cardoso de Mello Tucunduva, Pamela B. M. Fontes, Iracema Senna de Andrade, Cássia T. Bergamaschi, Ruy Ribeiro de Campos Jr, 

Miriam Sterman Dolnikof 
 

 Título: Aperfeiçoamento de um modelo experimental de esclerose múltipla em ratos através do emprego de 
hipertermia induzida após a imunização com o antígeno 

 Autores:  Mattos, S.L.; Favero-Filho, L.A.; Yamashita, L.F.; Dal Pai, J.; Sinigaglia-Coimbra, R.; Coimbra, C.G. 
 Bolsista: Suellen Lisboa Mattos   
 Orientador:  Cicero Galli Coimbra - Unifesp -  Neurologia e Neurocirurgia / Neurologia Experimental 
 Resumo: 
A encefalomielite alérgica experimental (EAE) é o modelo experimental da esclerose múltipla humana (EM), doença neurodegenerativa desmielinizante. A EM e a EAE 
são reconhecidamente de natureza autoimune, graças aos experimentos que utilizaram a transferência de linfócitos para a indução da EAE em animais singênicos. A 
confirmação da natureza autoimune através do estudo da EAE levou à elaboração de uma nova abordagem do tratamento da doença, ou seja, a utilização de interferons 
do tipo beta, imunorreguladores que facilitam a tolerância imunológica do indivíduo em relação aos antígenos próprios (no caso, proteínas que constituem a mielina). A 
problemática da indução da EAE em ratos reside na variabilidade de sucesso, pois apenas uma parte dos animais imunizados apresenta surtos recorrentes de 
desmielinização próprios do modelo. Uma possível solução pode ser obtida através dos efeitos potencializadores da hipertermia, a qual é capaz de reativar a EM em 
humanos. O objetivo do projeto foi fazer com que uma grande porcentagem de animais imunizados apresentassem surtos recorrentes e/ou apresentassem a forma 
progressiva da doença. Para tal, o desenho experimental foi baseado na imunização com proteína mielínica básica (PMB), utilizando-se a hipertermia induzida por 
aquecimento ambiental para elevar-se o percentual de sucesso no desencadeamento da EAE. O objetivo principal foi induzir sinais clínicos e histopatológicos da 
perpetuação da doença, ou seja, surtos desmielinizantes recorrentes ao longo da sobrevida. 
 
Ratos wistar machos foram alocados em seis grupos, sendo que todos os animais foram imunizados com PBM emulsificado com adjuvante de Freund. A dose de PBM 
e de adjuvante utilizada variou de acordo com o peso e a idade dos animais, sendo que os animais com dois meses receberam 100µg de PBM diluída em 400µl de 
adjuvante; os animais com um mês de vida receberam 30µg de PBM diluída em 200µl de adjuvante; e os animais com vinte e um dias receberam 25µg de PBM diluída 
em 200µl de adjuvante. A imunização dos animais foi feita com injeções subcutâneas  divididas em dois locais de aplicação no dorso. Os grupos foram os seguintes: A) 
animais com dois meses de vida, imunizados e mantidos sob normotermia, B) animais com dois meses de vida, imunizados e mantidos sob hipertermia, C) animais com 
um mês de vida, imunizados e mantidos sob normotermia, D) animais com um mês de vida, imunizados e mantidos sob hipertermia, E) animais com vinte e um dias de 
vida, imunizados e mantidos sob normotermia, F) animais com vinte e um dias de vida, imunizados e mantidos sob hipertermia. A hipertermia foi realizada em duas 
etapas: 39.5ºC por um período de 3 horas imediatamente após a imunização, e 39.5ºC por um período de 7 horas no dia seguinte ao da imunização, induzida através de 
aquecimento ambiental (em caixa que promove a circulação de ar aquecido).  Todos os animais foram mantidos durante três meses de sobrevida, tendo a temperatura 
retal medida diariamente durante esse período, sempre no mesmo horário.  Foi realizada diariamente uma avaliação motora dos animais, especificamente em relação à 
marcha, preensão e equilíbrio. 
 
Durante a indução da hipertermia, foi constatado que todos os animais submetidos ao aquecimento ambiental apresentaram hipertermia, exceto pelo grupo F (com 21 
dias de vida), que mantiveram-se com temperatura corporal em torno de 37.5ºC, não atingindo o objetivo da hipertermia.  Ao longo dos 3 meses de sobrevida,  não foi 
observada nenhuma alteração importante na temperatura dos animais, mantendo-se entre 37.5ºC e 38.5ºC.  Do ponto de vista motor, também não foi observado nunhuma 
alteração característica de desmielinização. 
 
Os dados obtidos até o momento indicam que a hipertermia utilizada como fator desencadeante da desmielinização não foi satisfatória considerando-se os resultados 
da avaliação motora.  No entanto, a análise histopatológica em andamento poderá fornecer dados mais conclusivos a respeito da eficiência da hipertermia como fator 
adjuvante. 
 Participantes: Suellen Lisboa Mattos, Luiz Antonio Favero Filho, Lilia Fumie Yamashita, Janise Dal Pai, Rita Sinigaglia Coimbra, Cicero Galli Coimbra 
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 Título: Avaliação da citotoxicidade de drogas imunossupressoras em células epiteliais renais 
 Autores:  Zucca, L.E.R.; Carvalho, C.U.M.; Silva, R.G.; Weleir, F.G.; Romanato, R. 
 Bolsista: Luís Eduardo Rosa Zucca   
 Orientador:  Bento Fortunato Cardoso dos Santos - Unifesp -  Medicina / Nefrologia 
 Resumo: 
Introdução: 
Estudos mostram que após 10 anos, a sobrevida dos enxertos sob terapia imunossupressora com ciclosporina, prednisona e azatioprina era semelhante a dos enxertos 
tratados apenas com prednisona e azatioprina. 
Desse modo, esforços têm sido dirigidos à procura de esquemas imunossupressores sem perfil de toxicidade renal. Novas drogas estão disponíveis nos últimos anos, a 
rapamicina e o micofenolato mofetil, com a promessa de atenuarem as alterações crônicas induzidas pelos agentes inibidores da calcineurina (ciclosporina e FK 506) 
sem prejuízo do efeito imunossupressor. O seu uso seria interessante seja por permitirem a redução das doses de ciclosporina ou FK 506 ou até mesmo a suspensão 
destas drogas.  Além disso, estudos in vivo sugerem que a rapamicina tem efeito antiproliferativo direto nas células musculares lisas podendo reduzir o espessamento 
da íntima vascular. 
O efeito imunossupressor das duas drogas é sinérgico em vários modelos animais de transplante de órgãos e de doenças autoimunes. Porém, tem-se percebido que a 
associação das duas drogas determina toxicidade renal maior que a da ciclosporina isoladamente. 
Estudos em ratos, porcos e humanos têm demonstrado que a rapamicina isoladamente não tem efeito nefrotóxico, não alterando o fluxo sanguíneo renal ou a taxa de 
filtração glomerular. Comparando–se pacientes receptores de transplante renal nos quais a ciclosporina ou a rapamicina foram utilizadas como drogas de base da 
imunossupressão, após dois anos de observação, os pacientes que utilizaram rapamicina tinham creatinina menor que os pacientes que recebiam ciclosporina. No 
entanto, evidências baseadas em observações clínicas e experimentais têm mostrado que as duas drogas quando utilizadas em combinação parecem ter aumentado a 
toxicidade renal. 
 
Objetivo: 
Avaliar a citotoxicidade aguda e direta ou eventual proteção de drogas imunossupressoras em células tubulares renais. Avaliar a adaptação crônica de células tubulares 
renais a diferentes doses de imunossupressores. Avaliar a ação direta da administração concomitante das drogas imunossupressoras sobre células tubulares renais. 
 
Materiais e Métodos: 
 
Cultura de células 
Foram utilizadas células da linhagem mIMCD3, provenientes da medula interna renal (ducto coletor) de ratos e células da linhagem LLC-PK1, representativas do túbulo 
proximal de porcos, cultivadas em meio misto preparado com DMEM (Dulbecco´s modified Eagle´s medium - SIGMA) e F-12 (Nutrient Mixture F-12/HAM - SIGMA), 
suplementado com 10% de soro bovino fetal (CULTLAB), 50 U/ml de penicilina, 50 mg/ml de estreptomicina (GIBCO BRL), de pH 7,2 aproximadamente. As células foram 
mantidas em incubadora úmida a 37 ºC, 5% de CO2. Nos subcultivos, a cultura monolaminar confluente foi lavada com PBS e posteriormente tripsinizada com solução 
de tripsina/EDTA (CULTLAB).  
Drogas citotoxicas 
Foram utilizadas diferentes doses de drogas imunossupressoras (ciclosporina, FK 512, rapamicina), tanto na avaliação aguda quanto na adaptação crônica. 
Viabilidade 
As células tratadas agudamente foram semeadas em placas de 96 poços, submetidas aos diferentes estresses e então coradas por solução de cristal de violeta (ácido 
acético 30%, cristal de violeta 1%). O cristal de violeta cora somente o DNA de células que permanecem aderidas à placa, ou seja, que estão vivas. Os resultados foram 
obtidos por ressuspensão do corante em metanol e leitura da absorbância por leitor de ELISA, em comprimento de onda de 550 nm. 
Adaptação crônica a diferentes tipos de imunossupressores 
Para adaptação crônica foram acrescentadas ao meio de cultura doses progressivas de drogas imunossupressoras. Iniciou-se com uma concentração de 0,4-;M para 
ciclosporina a partir de um meio sem droga e à medida que as células resistiram e cresceram dobrou-se a concentração (em média a cada 48 horas) até que se 
alcançasse a máxima concentração viável. A partir desses experimentos serão avaliadas a morfologia e função das células adaptadas cronicamente. 
 
Conclusão 
Observamos ação direta da ciclosporina e rapamicina sobre as células tubulares, independente das ações imunológicas ou hemodinâmicos destes imunossupressores. 
A administração conjunta dessas drogas determinou respostas celulares que diferiram do simples efeito aditivo. A ciclosporina em baixas doses teve efeito proliferativo 
e em doses elevadas determinou toxicidade dose dependente. A associação de rapamicina em concentração constante às doses crescentes de ciclosporina parece ter 
efeito protetor demonstrado pela redução da toxicidade celular, o que poderia ser decorrente do conhecido efeito antiproliferativo da rapamicina. O trabalho ainda está 
em andamento. 
 Participantes: Luís Eduardo Rosa Zucca, Cristiane Ushira Mocelin Carvalho, Ronaldo Gonçalves da Silva, Fernanda Guimarães Weleir, Renata Romanato 
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 Título: Avaliação da função endotelial em adultos jovens com e sem antecedente familiar de hipertensão 
arterial e sua associação com as isoformas da enzima conversora de angiotensina (ECA) na urina. 

 Autores:  Teixeira, A.M.S.; Bocaletti, A.P.; Christofalo, D.M.J.; Ajzen, S.; Plavnik, F.L.; Casarini, D.E. 
 Bolsista: Andressa Melina Severino Teixeira   
 Orientador:  Dulce Elena Casarini - Unifesp -  Medicina / Nefrologia 
 Resumo: 
Introdução: A disfunção endotelial é considerada uma das mais importantes alterações relacionadas ao desenvolvimento do processo hipertensivo. Estudos comprovam 
que alterações endoteliais estão presentes em filhos de hipertensos, mesmo antes da elevação dos níveis pressóricos. Desde a última década estas alterações podem 
ser medidas por metodologia não invasiva através da ultra-sonografia com Doppler. Por outro lado, o sistema renina angiotensina aldosterona é implicado como um dos 
principais mecanismos na gênese da hipertensão arterial. A catálise da angiotensina (AI) é realizada pela ECA, ectoenzima presente no endotélio vascular e células do 
rim, cujas isoformas presentes na urina apresentam pesos moleculares distintos em normotensos (190 e 65 kDa), hipertensos (90 e 65 kDa) e filhos de hipertensos (190, 
90 e 65 kDa), dados comprovados por estudos prévios em nosso laboratório.  
Objetivos O objetivo deste estudo foi avaliar a associação de diferentes níveis de resposta vasodilatadora endotelial com as isoformas de ECA, em especial a isoforma 
de 90 kDa, um possível marcador genético de hipertensão, que serviriam como indicadores de alteração endotelial em adultos jovens com antecedente familiar de 
hipertensão. 
Materiais e Métodos: Foram avaliados 8 voluntários sadios, idade média 28±5 (18 a 40) anos, submetidos a avaliação clínico-laboratorial, e posteriormente à avaliação 
ultra-sonográfica, segundo método descrito por Celermajer e cols (1992). O método consiste na insuflação do manguito até 300 mmHg e registro do fluxo e dilatação da 
artéria braquial após ele ser desinsuflado, aos 15 e 90 segundos. Foi coletada também uma amostra de urina em micção única, que depois de concentrada e dialisada, 
foi submetida a uma cromatografia em coluna AcA-44, eluída com tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 8,0, contendo NaCl 0,15M. A atividade enzimática foi monitorizada 
fluorimetricamente utilizando-se o substrato Z-Phe-His-Leu, específico para ECA. A massa molecular foi determinada por Western Blotting com anticorpo contra ECA. 
Resultados : Dos oito voluntários analisados, nenhum apresentou alterações no perfil glicêmico, lipídico e na função renal, sendo a média dos níveis pressóricos dos 
mesmos de 111±6/71±7 mmHg. Seis (75%) dos oito voluntários apresentaram a isoforma de 90kDa, e o perfil US mostrou um menor diâmetro da artéria braquial no 
repouso (0,42±0,03 vs 0,48±0,02), quando comparado aos  dois voluntários sem a isoforma de 90kDa. Em relação à dilatação da artéria braquial frente a hiperemia 
reativa (dilatação endotélio-dependente), observamos uma relação inversa: o grupo de filhos de hipertensos apresentou dilatação maior em relação aos outros dois 
voluntários (13,1 + 4,6% vs 4 e 6,4%). 
Conclusões :  Apesar de ainda não haver condições para uma análise estatística adequada, podemos sugerir a partir destes dados, que os indivíduos que apresentaram 
a isoforma de 90 kDa na urina tiveram uma média de diâmetro da artéria braquial no repouso reduzido, o que revela um prejuízo na produção basal de NO pelas células 
endoteliais. Em contrapartida, estes mesmos indivíduos apresentaram uma dilatação endotélio-dependente maior quando comparados aos normotensos com história 
familiar negativa para hipertensão, o que poderia ser explicado por uma responsividade maior de suas células endoteliais a um estímulo isquêmico, na tentativa de 
compensar a produção diminuída de NO, buscando atingir uma dilatação próxima do normal. 
 Participantes: Andressa Melina Severino Teixeira, Ana Paula Bocaletti, Dejaldo Marcos de Jesus Christofalo, Sérgio Ajzen, Frida Liane Plavnik, Dulce Elena 

Casarini 
 

 Título: Avaliação de nefrotoxicidade de meios de contraste radiológico em células mesangiais humanas 
imortalizadas. 

 Autores:  Sasaki, S.T.; Ribas, O.; Razvickas, C.V.; Schor, N.; Laranja, S.M.R. 
 Bolsista: Sidney Tadashi Sasaki   
 Orientador:  Sandra Maria Rodrigues Laranja - Unifesp -  Medicina / Nefrologia 
 Resumo: 
A Insuficiência Renal Aguda (IRA) induzida por meios de contraste radiológico é responsável em média por 12 % das IRA. Sua fisiopatologia está relacionada a uma 
diminuição do ritmo de filtração glomerular, vasoconstrição renal e, diferentes segmentos do néfron podem ser afetados por mecanismos não totalmente esclarecidos. O 
tipo e a osmolaridade dos meios de contrastes mostram-se importantes no desenvolvimento deste tipo de IRA assim como, a elevação da concentração de cálcio 
intracelular [Ca++]¡ que precede o desenvolvimento de um dano celular irreversível, sendo portanto, um fator iniciador de injúria.  
Objetivos: Avaliar os efeitos de três tipos de meios de contraste radiológico: alta osmolaridade AM (diatrizoato), baixa osmolaridade AI (ácido ioxáglico) e não iônico I 
(iopamidol), através da viabilidade celular, apoptose e do comportamento do cálcio intracelular em células mesangiais humanas imortalizadas (CMHI). 
Métodos: Foram utilizadas CMHI cultivadas em meio DMEM + SBF 10% mantidas em incubadora úmida a 37 C. A viabilidade celular foi avaliada pelo método de exclusão 
acridine orange/brometo de etídio e a apoptose pelo método de Hoechst após 2, 24 e 48 horas do tratamento das células com um dos contrastes na concentração de 
4,8 mg de Iodo/mL de meio. O cálcio intracelular foi avaliado pelo método de sonda intracelular de cálcio Fura-2/AM em suspensão de células tratadas com doses 
crescentes de contrastes na concentração de 4,6x10-7 até 4,6x10-5 mmols. 
Resultados: Os resultados da viabilidade foram expressos em %. Para o grupo controle a média ± Desvio Padrão 2 horas após tratamento foi de 73,9 ± 8,8, no grupo 
tratado com AM 58,3 ± 16,3, no grupo tratado com AI 65,6 ± 15,1 e no grupo tratado com I 71,2 ± 13,2. Para o grupo controle a média ± Desvio Padrão 24 horas após 
tratamento foi de 73,7 ± 12,2, no grupo tratado com AM 73 ± 13,4, no grupo tratado com AI 59,1± 9,0 e no grupo tratado com I 63,7± 13,1.  Para o grupo controle a 
média ± Desvio Padrão 48 horas após tratamento foi de 70,5 ± 19,3, no grupo tratado com AM 66,4 ± 21,8, no grupo tratado com AI 67,2 ± 10,9 e no grupo tratado com 
I 77,2 ± 15,6. Os resultados de apoptose foram expressos em % de apoptose. Para o grupo controle a média ± DP 2 horas após tratamento foi de 4,7± 2,9, no grupo 
tratado com AM 6,8 ± 2,7, no grupo tratado com AI 7,3 ± 3,9 e no grupo tratado com I 8,7 ± 3,1. Para o grupo controle a média ± DP 48 horas após tratamento foi de 5,6 
± 1,7, no grupo tratado com AM 5,1 ± 3,4, no grupo tratado com AI 5,6 ± 0,7 e no grupo tratado com I 5,8 ± 1,9. Os resultados de cálcio intracelular demonstram uma 
elevação nos níveis após administração dos contrastes com delta % para AM 43,4, para AI 27,6 e para I 33,8. 
Conclusão: Não houve alterações significantes na viabilidade celular e apoptose sugerindo que se há lesão celular elas são subletais e a composição dos meios de 
contrastes não são um importante fator para indução de morte celular neste modelo de nefrotoxicidade. Houve um aumento significante do [Ca++]¡ em todos os grupos 
tratados com os diferentes meios de contraste pois aumentos acima de 20% no [Ca++]¡ são considerados estatisticamente significante. Ao comparar os meios de 
contraste observou-se que o contraste de baixa osmolaridade demonstrou melhor proteção no aumento do [Ca++]¡ quando comparado com o contraste não iônico. A 
diminuição do ritmo de filtração glomerular pode estar relacionada com contração mesangial induzida pelo aumento do cálcio intracelular, principalmente com contraste 
de alta osmolaridade.  
 Participantes: Sidney Tadashi Sasaki, Otoniel Ribas, Clara Versolato Razvickas, Nestor Schor, Sandra Maria Rodrigues Laranja 
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 Título: Busca de polimorfismos no gene Per3 possivelmente associado com a Síndrome de Fase Atrasada 
(SFA) 

 Autores:  Pereira, D.S.; Pedrazzoli, M.; Lopez, A.R.; Silva, A.B.; Tufik, S. 
 Bolsista: Danyella Silva Pereira   
 Orientador:  Mário Pedrazzoli Neto - UNISA -  Psicobiologia / Biologia e Medicina do Sono 
 Resumo: 
Introdução: 
Estudos em animais e humanos tem demonstrado a existência de mutações e polimorfismos que atuam sobre o sono normal e patológico. 
Em animais, mutações nos genes circadianos podem estar envolvidas com a suscetibilidade para distúrbios de ritmos. Estes distúrbios são caracterizados pelo avanço 
e atraso de fase (deslocamento do período de sono). 
A Síndrome de Fase Atrasada (SFA) é um distúrbio no qual o principal episódio de sono é atrasado, resultando em episódios de insônia no início do sono ou dificuldade 
de levantar no horário desejado pela manhã. 
Ebisawa e col. em 2001, analisaram o gene hPer3, que é composto de 21 éxons. Foram encontradas 20 variações neste gene, ocorridas em 4 haplótipos. Um desses 
haplótipos está associado à suscetibilidade para SFA em 15% dos indivíduos afetados, entretanto não foi determinado qual dos 5 polimorfismos existentes neste haplótipo 
está associado SFA. Archer e col em 2003 analisaram uma região com seqüências repetitivas de 54pb neste mesmo gene, que se apresenta como alelos de 4 ou 5 
repetições. A freqüência para o alelo com 5 repetições é elevada em indivíduos matutinos quando comparada com o grupo de vespertinos e indiferentes. No grupo de 
pacientes com SFA a freqüência alélica com 4 repetições foi significativamente alta, mostrando haver uma forte ligação deste polimorfismo no gene hPer3 com a SFA e 
também com a tendência a vespertinidade.  
Assim, o projeto tem por objetivo estudar as possíveis influências do gene circadiano Per3 na gênese da SFA em indivíduos com diagnóstico confirmado no Laboratório 
do sono do Departamento de Pscicobiologia da UNIFESP. 
Materiais e Métodos: 
Neste estudo participaram 11 indivíduos que são considerados indiferentes para a preferência diurna, segundo o questionário de matutinidade-vespertinidade (Horne & 
Östberg, 1976), 84 indivíduos da população em geral e 17 pacientes com diagnóstico confirmado para SFA. 
O DNA extraído de células brancas do sangue foi amplificado nas regiões de interesse, através da técnica Polymerase Chain Reaction (PCR, em português Reação de 
Polimerase em Cadeia): 94ºC por 3 minutos, 38 ciclos de: 94º C por 45 segundos, 59ºC por 45 segundos, 72º C por 1 minuto, 72º C por 5 minutos. 
O resultado da PCR foi analisado através de eletroforese em gel de agarose 1%. 
Resultados: 
Os sujeitos foram categorizados em três grupos com base no seu genótipo para o polimorfismo de repetição do gene Per3 (4/4, 5/5, 4/5). As freqüências alélicas para a 
repetição 4 na população em geral, no grupo de indivíduos indiferentes para a preferência diurna e nos pacientes com SFA foram: 0,64; 0,72; 0,44 respectivamente. A 
distribuição dos genótipos para o polimorfismo com 4 repetições, com 5 repetições e o heterozigoto foram: 36/84, 12/84 e 36/84 respectivamente, para a população em 
geral. Estes valores não se diferenciam das freqüências esperadas para o equilíbrio segundo Hardy-Weinberg        (c2 =0,38, 0,211<p<0,446). As freqüências genotípicas 
nos pacientes com SFA foram: 9/17, 5/17, 3/17 para o heterozigoto, o homozigoto com 5 repetições e o homozigoto com 4 repetições, respectivamente. No grupo dos 
indivíduos indiferentes para a preferência diurna foram: 4/11, 6/11, 1/11. 
Encontramos uma diferença significante nas freqüências para o polimorfismo no gene Per3 entre os grupos SFA e controles (c2 = 9,16; p < 0,01). Essa diferença também 
foi observada quando comparamos o grupo SFA com o grupo indiferente para a preferência diurna (c2 = 4,6; p < 0,05). 
Conclusão: 
 Os dados obtidos mostram uma possível associação da repetição 5 do gene Per3 com a SFA, contradizendo a publicação de Archer e col., 2003. Essa diferença pode 
estar relacionada com a latitude na qual vivem os pacientes, já que as condições de luminosidade no hemisfério Norte e Sul são completamente diferentes. A descoberta 
de variações genéticas regulando fenótipos do ritmo circadiano tem o potencial de trazer importante impacto terapêutico e grandes avanços em medicina preventiva, 
podendo ser útil no entendimento e tratamento de distúrbios do ritmo circadiano, do sono, do Jet lag (em casos de viagens transcontinentais) e na prevenção dos danos 
à saúde causados pelo trabalho em turno.  
 Participantes: Danyella Silva Pereira, Mário Pedrazzoli Neto, Alberto Jorge Remesar Lopez, Ana Amélia Benedito - Silva, Sergio Tufik 
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 Título: CITOQUÍMICA ULTRA-ESTRUTURAL DE PROTEOGLICANOS EM CARDIOMIÓCITOS DE RATOS 
COM DIABETE MELITO EXPERIMENTAL 

 Autores:  Visentainer, M.; Neves, L.B.; Helou, T.N.; Scattolini, M.; Fiorini, V.C.C.; Macedo, D.M.; Mora, O.A.; Toledo, O.M.; Lopes, A.C. 
 Bolsista: Milena Visentainer   
 Orientador:  Antonio Carlos Lopes - Unifesp -  Medicina / Clínica Médica 
 Resumo: 
Introdução: Acredita-se que existam alterações primárias do miocárdio no diabete melito, como acúmulo de colágeno na região perivascular e espessamento da 
membrana basal, relacionadas à desordem metabólica, independente da isquemia secundária à doença coronária. Porém, não há relatos de alterações dos 
proteoglicanos no miocárdio. Objetivos: avaliar a presença de proteoglicanos ao longo das fibrilas de colágeno no miocárdio de ratos com diabete melito experimental. 
Material e Métodos: Trinta e cinco ratos, wistar, machos, entre 180-230g, foram randomizados em três grupos: controle, sham e experimento. A indução do diabete melito 
no grupo experimento foi realizada com injeção intraperitoneal de solução de estreptozotocina. Os animais foram sacrificados após oito semanas da indução e fragmentos 
do ventrículo esquerdo do miocárdio foram retirados e fixados em solução de glutaraldeído a 2,5%, azul cuprolínico a 0,2% e solução tampão contendo acetato de sódio 
0,025M e MgCl2 0,3 M, para estudo citoquímico ultra-estrutural de proteoglicanos. Resultados: Nos corações dos animais dos grupos controle e sham, processados por 
azul de cuprolínico ocorre a presença de bastões eletrodensos (cuprolinico-positivos) aleatoriamente sobre a lâmina externa. Nos espaços intercelulares estes bastões 
são visibilizados entre as fibrilas de colágeno e, sobre estas, em intervalos regulares que parecem coincidir com o bandeamento das fibrilas (Banda D). Os animais do 
grupo diabete, apresentam bastões cuprolínico-positivos presentes no espaço intercelular e lâmina externa, mais densamente distribuídos quando comparados aos 
demais grupos. Conclusões: Neste estudo experimental os animais do grupo diabete apresentam bastões cuprolínico-positivos no espaço inter-celular e lâmina externa, 
mais densamente distribuídos em relação aos grupos controle e sham. Análises morfométricas e digestão por enzimas específicas deverão esclarecer dados sobre 
concentração e tipos de proteoglicanos presentes. 
 Participantes: Milena Visentainer, Lindalva Batista Neves, Thais Nascimento Helou, Marcelo Scattolini, Victor Celso Cenciper Fiorini, Danielle Mazziero Macedo, 

Oswaldo Alves Mora, Olga Maria Toledo, Antônio Carlos Lopes 
 

 Título: CITOQUÍMICA ULTRA-ESTRUTURAL DE PROTEOGLICANOS NO FÍGADO DE RATOS COM 
DIABETE MELITO EXPERIMENTAL 

 Autores:  Helou, T.N.; Neves, L.B.; Visentainer, M.; Fiorini, V.C.C.; Scattolini, M.; Macedo, D.M.; Mora, O.A.; Toledo, O.M.; Lopes, A.C. 
 Bolsista: Thais Nascimento Helou   
 Orientador:  Antonio Carlos Lopes - Unifesp -  Medicina / Clínica Médica 
 Resumo: 
Introdução: O diabete melito induz alterações no metabolismo da matriz extracelular, levando a acúmulo de colágeno e diminuição na concentração de proteoglicanos 
sulfatados. A redução na incorporação de grupamentos sulfato aos proteoglicanos de heparan sulfato foi verificada em células de tumor Engelbreth-Holm-Swarm tanto 
de ratos geneticamente diabéticos como naqueles tratados com estreptozotocina. Uma vez que a função do proteoglicano de heparan sulfato é impedir a passagem de 
macromoléculas aniônicas, sua menor sulfatação poderia ser a causa da maior permeabilidade da membrana basal no diabete melito e a síntese compensatória de 
outros componentes da membrana basal, como o colágeno, provocaria seu espessamento. Objetivo: Estudar em ratos com diabete melito induzido por estreptozotocina, 
utilizando técnicas citoquímicas ultra-estrutural, as alterações hepáticas e a deposição de proteoglicanos na matriz extracelular. Material e Métodos: Trinta e cinco ratos, 
machos, Wistar, 60 dias de vida, foram randomizados em três grupos e mantidos em gaiolas individuais. Os grupos foram constituídos da seguinte forma: 1 (10 controles), 
2 (10 sham) e 3 (15 diabéticos). A indução do diabete melito tipo 1 foi realizada pela administração intraperitoneal de estreptozotocina, 60 mg/kg e os animais do grupo 
sham receberam por via intraperitoneal apenas a solução tampão. Foram considerados diabéticos, os animais tratados com estreptozotocina cuja glicemia foi igual ou 
superior a 250 mg/dl. Oito semanas após indução, os animais foram sacrificados sob anestesia com thiopental intraperitoneal (60 mg/kg). Após incisão xifopúbica, 
fragmentos do lobo hepático direito foram retirados e fixados em solução de glutaraldeído a 2,5%, azul cuprolínico a 0,2% e 0,2M de MgCl2 para estudo citoquímico ultra-
estrutural. Resultados: Pela técnica de rotina, os hepatócitos aparecem organizados ladeando os sinusóides nos animais estudados. Os grupos controle, sham e diabete 
não apresentaram filamentos cuprolínico-positivos. Conclusão: O período de tempo estudado não foi suficiente para identificar a presença de proteoglicanos no fígado 
de ratos com diabete melito experimental. Descritores: diabete melito experimental, fígado, citoquímica ultra-estrutural, proteoglicanos. 
 Participantes: Thais Nascimento Helou, Lindalva Batista Neves, Milena Visentainer, Victor Celso Cenciper Fiorini, Marcelo Scattolini, Danielle Mazziero Macedo, 

Oswaldo Alves Mora, Olga Maria Toledo, Antônio Carlos Lopes 
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 Título: Determinação do padrão glicêmico e insulinêmico de ratos após os períodos de privação e rebote de 
sono paradoxal. 

 Autores:  Faria, E.C.; Carvalho Jr., A.P.; Luz, J.; Hipólide, D.C.; Suchecki, D. 
 Bolsista: Eliete Chiconeli Faria   
 Orientador:  Jacqueline Luz - Unifesp -  Fisiologia / Fisiologia Renal e Termometabologia 
 Resumo: 
Em ratos, a privação de sono paradoxal (PSP) resulta em uma série de alterações funcionais, muitas das quais permanecem durante a fase de recuperação de sono, 
denominada rebote. Já demonstramos em estudos prévios a ocorrência de alterações hormonais (ACTH e corticosterona) e metabólicas (peso, temperatura e composição 
corporal) em ratos durante as fases de PSP e rebote. 
OBJETIVO: Estudar o padrão de glicose plasmática e de secreção de insulina, bem como o balanço energético de ratos após os períodos de PSP e rebote. 
MÉTODOS E RESULTADOS: Utilizamos dois grupos de ratos Wistar machos com 3 meses de idade: CONTROLE (C) e PRIVADOS (P) de sono paradoxal por 96hs 
pelo método do “pote invertido”.  Durante o rebote (96hs) os animais foram mantidos em gaiolas metabólicas e foram controlados o peso corporal, ingestão alimentar; as 
fezes foram colhidas diariamente. Após as 96hs referentes a cada período, os animais foram sacrificados por decapitação e seu sangue colhido para a determinação da 
glicose (GP) e insulina (IP) plasmáticas. As carcaças, bem como as fezes, foram homogeneizadas e desidratadas para posterior análise calorimétrica e determinação do 
balanço energético. Os valores mostram as médias ± erro padrão. 
 
GLICOSE PLASMÁTICA (mg/dl) 
Privação: C (110,78 ± 6,08) ; P (117,97 ± 5.43) 
Rebote: C (101,06 ± 6,03) ; P (95,24 ± 8,57) 
INSULINA PLASMÁTICA (ng/ml) 
Privação: C (2,41 ± 0,27) ; P (0,79 ± 0,14 *) 
Rebote: C (1,92 ± 0,26) ; P (1,38 ± 0,33 *) 
ENERGIA METABOLIZÁVEL (kJ) 
Privação: C (1507,4 ± 60,5) ; P (2430,1 ± 768,5 *) 
Rebote: C (1233,2 ± 390,0) ; P (1170,2 ± 75,7 *#) 
GANHO ENERGIA CORPORAL (kJ) 
Privação: C (- 100,1 ± 135,4) ; P (- 702,8 ± 60,3 *) 
Rebote: C (- 91,3 ± 65,2) ; P (- 101,7 ± 84,4 *#) 
GASTO ENERGIA CORPORAL (kJ) 
Privação: C (1607,5 ± 174,6) ; P (3132,8 ± 268,7 *) 
Rebote: C (1354,5 ± 84,5) ; P (1271,9 ± 77,4 *#) 
EFICIÊNCIA METABÓLICA (%) 
Privação: C (- 4,9 ± 9,6) ; P (- 31,8 ± 3,4 *) 
Rebote: C (- 8,2 ± 5,5) ; P (- 11,4 ± 7,6 *)* vs C # vs Privação 
 
CONCLUSÃO: A privação de sono levou a redução nos níveis plasmáticos de insulina, sendo que esta não foi revertida durante o rebote. Apesar das alterações  nos 
níveis de insulina, não houve alteração da glicemia em ambas as fases estudadas, o que pode ser parcialmente explicado pelo aumento de corticosterona previamente 
demonstrado nesses animais. Durante o período de privação houve aumento significativo do gasto de energia e, apesar do aumento na ingestão energética, houve perda 
de energia corporal dos animais e redução na eficiência metabólica, alterações estas que foram revertidas até o final do período de rebote. 
 
Apoio financeiro: CNPq 
 Participantes: Eliete Chiconeli Faria, Adilson Pimentel de Carvalho Junior, Jacqueline Luz, Débora C. Hipólide, Deborah Suchecki 
 

 Título: Efeito da associação de obesidade neonatal pela  administração de monoglutamato de sódio em 
animais espontaneamente hipertensos 

 Autores:  Rosa Filho, R.; Cesaretti, M.L.R.; Kohlmann Jr., O.; Ribeiro, A.B.; Ginoza, M. 
 Bolsista: Rodrigo da Rosa Filho   
 Orientador:  Artur Beltrame Ribeiro - Unifesp -  Medicina / Nefrologia 
 Resumo: 
A obesidade tem sido considerada uma doença metabólica crônica muitas vezes associada a hipertensão e 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 no balanço 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 ação da insulina pode ser definida como uma resposta biológica deficiente frente a uma dada 
concentração de insulina.  
O termo ´´resistência à insulina´´ geralmente se refere a  ação deste hormônio sobre a homeostase glicêmica e níveis tensionais, quando efetuada sobreposição da 
hipertensão arterial de ratos espontaneamente hipertensos também resistentes à insulina com o modelo obesidade induzida pela injeção neonatal de monoglutamato de 
sódio. Para tanto, ratos SHR ( Spontaneously Hipertensive Rats) machos receberam injeções subcutânea de 2 mg /kg/dia de monoglutamato de sódio, durante os onze 
primeiros dias de vida. Animais controle receberam iguais volumes de solução fisiológica. No terceiro mês de vida, os animais  
passaram a ser acompanhados, duas vezes por semana,  sendo medido suas pressões arteriais de cauda e pesos corporais. Ao final do sexto mês de vida, foi implantado 
um catéter arterial e no dia seguinte, após 12 horas de jejum foi realizado o teste de tolerância oral à glicose. Os resultados mostraram que a pressão arterial de cauda 
no período basal do grupo SHR foi de 185,00 + 3,08,  enquanto no grupo SHR + MSG se verificou uma menor  pressão arterial de cauda (168,2+ 1,5). Após 12 semanas,  
não se verificou mudança dos níveis pressóricos dos grupos estudados (SHR =182,42 + 2,84; SHR +MSG =186,46 + 4,65). Os pesos corporais após 12 semanas dos 
ratos SHR  e SHR +MSG foram, respectivamente, 323,75 +3,85 e 281,00 +13,87., indicando um menor peso corporal dos animais  
SHR + MSG. O peso cardíaco relativo foi sensivelmente maior no grupo SHR + MSG (3,29 +0,13) em relação ao  grupo SHR (2,70 +0,08). A ASCG também foi  
estatisticamente maior no grupo SHR + MSG (193,45 +  20,97) em relação ao grupo SHR ( 173,53 +8,90). O grupo  SHR+ MSG apresentou um aumento significativo na 
gordura epididimal relativa (11,45 + 0,50) comparativamente ao grupo SHR (7,14 +0,18). 
O modelo de sobreposição e pressão arterial e obesidade determina um maior acumulo de gordura visceral do que nos animais SHR. A gordura visceral, mais que o 
peso corporal, está intimamente associada a mortalidade cardiovascular. Mais ainda, os animais SHR +MSG apresentam maior consumo de glicose do que os animais  
SHR. Este modelo pode ser útil no estudo da hipertensão arterial associada a obesidade. 
 Participantes: Rodrigo da Rosa Filho, Mario Luis Ribeiro Cesaretti, Osvaldo Kohlmann Jr., Artur Beltrame Ribeiro, Milton Ginoza 
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 Título: Efeito da gentamicina na produção de óxido nítrico (NO) em cultura de células da artéria renal de 
ratos. 

 Autores:  Yonamine, F.K.; Lessio, C.; Mouro, M.G.; Higa, E.M.S. 
 Bolsista: Fernando Kaoru Yonamine   
 Orientador:  Elisa Mieko Suemitsu Higa - Unifesp -  Medicina / Nefrologia 
 Resumo: 
Introdução: A gentamicina é um antibiótico da classe dos aminoglicosídeos, muito utilizada no combate às infecções por bactérias Gram-negativas. Entretanto, ela 
apresenta diversos efeitos colaterais, sendo a nefrotoxicidade um dos mais importantes. A fisiopatologia da insuficiência renal aguda causada pela gentamicina é ainda 
desconhecida, mas estudos prévios em nosso Laboratório sugerem o excesso de produção de substâncias vasoconstritoras como a angiotensina ou o déficit de 
substâncias vasodilatadoras como as prostaglandinas.  
Objetivo: Avaliar a síntese de NO, um potente vasodilatador, em cultura primária de células da artéria renal de ratos, após tratamento com gentamicina. 
Materiais e métodos: Células da musculatura lisa da artéria renal (rVSMC) foram cultivadas, utilizando ratos Wistar machos, adultos, através da técnica de explante, em 
DMEM com 10% de soro bovino fetal. Estudamos 4 grupos de células: controle (CTL) veículo, água; lipopolissacáride de E. coli (LPS) 100ug/ml, controle positivo da 
síntese de NO; gentamicina (GENTA) 2mM e GENTA+LPS. Avaliamos a síntese do NO (micromol) após 5 ou 8 dias de tratamento, através dos métodos de Griess (N=6 
para todos os grupos) e de quimioluminescência (N=3 para todos os grupos). A viabilidade celular (%) foi avaliada após 5 dias de tratamento (N=6 para todos os grupos), 
pelo método da acridina orange e brometo de etídio, utilizando microscopia de fluorescência. Os dados foram analisados através do teste One-Way ANOVA e 
considerados significantes para p<0,05. 
Resultados: Pelo método de Griess, observamos que após 5 dias de tratamento, GENTA provocou redução do NO em relação ao CTL (0,31+0,1 vs 1,33+0,2; p<0,05). 
O LPS causou aumento da síntese de NO (17,46+1,34; p<0,05 vs CTL), e esse aumento foi parcialmente inibido no grupo GENTA+LPS (3,97+0,2; p<0,05 vs LPS). Nas 
células tratadas durante 8 dias, obtivemos aumento adicional do NO, proporcionalmente  em todos os grupos, mas a GENTA continuou inibindo o NO: CTL (2,1+0,2); 
GENTA (0,66+0,1); LPS (36,1+1,7); GENTA+LPS (5,05+0,2).  
Pelo método da  quimioluminescência, o NO apresentou o mesmo padrão obtido pelo Griess: após 5 dias, GENTA reduziu significativamente o NO (11,4+0,3) em relação 
ao CTL (13,9+0,7); o LPS causou aumento (40,1+6,1; p<0,05 vs CTL), e no grupo GENTA+LPS (17,8+1,1) o NO estava diminuído quando comparado ao LPS (p<0,05). 
No tratamento de 8 dias: CTL (26,7+0,8); GENTA (21,9+1,2; p<0,05 vs CTL); LPS (77,6+6,5); GENTA+LPS (45,9+2,5).  
A viabilidade celular estava reduzida no grupo GENTA em relação ao CTL (79,5+1,3 vs 95,8+0,6, respectivamente; p<0,05). 
Conclusão: Os dados obtidos através da quimioluminescência, um dos métodos mais sensíveis hoje conhecidos, para a detecção do NO, reforçam aqueles obtidos pelo 
Griess, ou seja, de que a gentamicina causa uma diminuição da síntese de NO nas rVSMC. Este efeito, associado à diminuição da viabilidade celular causada pela 
gentamicina é compatível com a nefrotoxicidade deste antibiótico. 
 
 Participantes: Fernando Kaoru Yonamine, Camila Lessio, Margaret Gori Mouro, Elisa Mieko Suemitsu Higa 
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 Título: Efeito da glicose no eixo HPA nos ratos privados de sono paradoxal 
 Autores:  Kawakami, S.E.; Toscano, A.I.; Tufik, S.; Suchecki, D. 
 Bolsista: Suzi Emiko Kawakami   
 Orientador:  Deborah Suchecki - Unifesp -  Psicobiologia / Biologia e Medicina do Sono 
 Resumo: 
Introdução: A privação de sono paradoxal (PSP) resulta em aumento do gasto energético. Animais submetidos a essa manipulação apresentam aumento da ingestão de 
ração e perda de peso corporal (1-4). A PSP também produz aumento da atividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), indicando sua natureza estressante (4).  
Tem se proposto que as alterações neuroendócrinas, metabólicas e comportamentais induzidas por estresse poderiam ser moduladas pela ingestão de sacarose, de 
modo que o carboidrato poderia participar do mecanismo de feedback negativo que regula a atividade do eixo HPA (5).  
Em um estudo anterior, mostramos que a oferta de sacarina ou sacarose a animais PSP reduz os níveis de ACTH e corticosterona, quando comparados aos animais 
que recebem água. As alterações metabólicas, no entanto, não são revertidas, sugerindo que a ingestão de fluídos palatáveis é capaz de reduzir a atividade do eixo HPA 
(6). 
No presente estudo, procuramos avaliar se essa redução da resposta hormonal à PSP, teria um correlato comportamental. Assim, após a PSP, animais foram submetidos 
ao labirinto em cruz elevado para avaliação do comportamento ´´tipo-ansioso´´ e da resposta hormonal a esse estímulo. 
Materiais e Métodos: Ratos machos Wistar adultos, divididos em 6 grupos: 1) Controle+água (n=10); 2) Controle+sacarina (n=10); 3) Controle+sacarose (n=10); 4) 
PSP+água (n=10); 5) PSP+sacarina (n=10); 6) PSP+sacarose (n =10). 
Os ratos foram privados de sono paradoxal pelo método da plataforma única, sendo alojados em recipientes (22 cm de comprimento x 22 cm de largura x 35 cm de 
altura) contendo água, sobre uma plataforma de 7 cm de diâmetro. Os animais controle foram alojados em recipientes semelhantes, contendo marvalha.  
Os animais controles e experimentais foram mantidos por quatro dias nos recipientes com livre acesso à ração e às seguintes soluções: Água; Sacarina 0,66%; Sacarose 
5 %. 
Os animais foram pesados no primeiro e no último dias do experimento. A ração foi pesada no início do experimento e diariamente às 12:00 h até o término da privação 
e o mesmo procedimento foi realizado para obter o consumo de líquido.  
No último dia de privação ou no momento correspondente para os animais controle, metade do grupo foi sacrificada imediatamente após a retirada das latas (Basal) e a 
outra metade, submetida a uma sessão de 5 min no labirinto em cruz elevado (LCE). Esses animais foram alojados em uma gaiola contendo marvalha por 10 minutos, 
quando então foram sacrificados para a coleta de sangue. 
O sangue foi centrifugado a 2300 rpm a 4 C por 20 minutos e o plasma congelado para dosagens de ACTH por meio do método imunométrico sequencial de 
quimiluminescência, utilizando anticorpo monoclonal murino específico para ACTH (DPC Diagnostics, LA, CA).  
Os resultados foram analisados por meio da Análise de Variância (ANOVA) de 3 vias: Condição (controle, PSP) x Solução (água, sacarina, sacarose) x Dia (medida 
repetida) ou Tempo (para os níveis plasmáticos de ACTH), seguida pelo teste de Newman-Keuls. 
Resultados 
Variação de Peso Corporal: Os animais controle (CTL) apresentaram ganho de peso, enquanto que os animais PSP perderam peso durante os 4 dias de privação de 
sono. 
Consumo de Ração: Tanto animais CTL como PSP que receberam sacarose consumiram menos ração do que os animais que receberam água ou sacarina. Além disso, 
os animais CTL consumiram a mesma quantidade de ração ao longo do estudo, enquanto que os animais privados de sono consumiram aumentaram o consumo até o 
dia 4. Em geral, os animais PSP consumiram mais ração do que os animais CTL. 
Ingestão de líquidos: Os animais CTL e PSP consumiram mais sacarose do que sacarina, que por sua vez, consumiram mais líquido do que os animais que receberam 
água. O consumo de líquido dos animais CTL foi maior nos Dias 3 e 4 do que nos Dias 1 e 2. Nenhuma diferença temporal foi observada nos animais PSP. Os animais 
PSP beberam menos do que os CTL em todos os dias da manipulação. 
Níveis plasmáticos de ACTH: Os níveis basais de ACTH foram maiores nos animais PSP do que os CTL (51.25 x 23.1 pg/ml, respectivamente). Após o LCE, todos os 
animais apresentaram aumento dos níveis de ACTH (29.4 x 44.9 pg/ml, 0 min x 10 min, respectivamente).  
Discussão: Os resultados apresentados até o momento confirmam o efeito da PSP sobre o gasto energético dos animais, ou seja, aumento de consumo alimentar com 
perda de peso corporal. Foi surpreendente, entretanto, que animais PSP consumiram menos sacarina e sacarose do que os animais do grupo CTL. 
O pequeno número de animais na análise dos níveis plasmáticos de ACTH pode ter sido o principal responsável pela ausência de efeito dos líquidos sobre a secreção 
desse hormônio. 
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 Título: Efeito do CPAP nasal no risco relacionado a hipertensão durante a gestação. 
 Autores:  Demarchi, G.T.S.; Tufik, S.; Poyares, D.; Hachul, H.; Fujita, L.; Sas, N.; Pinto, M.C.R.; Rueda, A.; Tufik, S. 
 Bolsista: Guilherme Tadeu Sauaia Demarchi   
 Orientador:  Sergio Tufik - Unifesp -  Psicobiologia / Medicina e Biologia do Sono 
 Resumo: 
Introdução 
A hipertensão na gestação pode evoluir para pré-eclampsia que é um problema de saúde grave atingindo a mãe e o feto. É uma das principais causas de mortalidade 
materna e pode aumentar o risco de mortalidade peri-natal até 5 vezes. 
Pode ser caracterizada pelo aumento da pressão arterial (PA), proteinúria, edema generalizado e por vezes, alterações da coagulação e/ou função hepática. 
Existem evidências da ligação entre pré-eclampsia e distúrbios respiratórios do sono tais como disfunção endotelial similar, relatos de roncos e apnéias obstrutivas 
nessas pacientes e aumento de resistência a insulina. O CPAP nasal (terapia padrão para apnéia do sono) usado todas as noites para dormir, foi capaz de reverter as 
alterações endoteliais após um período mínimo de 4 semanas. 
 
Metodologia 
Vinte gestantes encaminhadas ao ambulatório de hipertensão arterial (HA) da clínica de obstetrícia do Hospital São Paulo, UNIFESP. 
As gestantes com diagnóstico de HA serão avaliadas em 5 ocasiões: 1) visita inicial;  
2) noite da polissonografia (PSG) para diagnóstico do distúrbio respiratório do sono e titulação do CPAP; 3) manhã seguinte para consulta, colocação do CPAP e coleta 
de sangue  4) PSG no último mês de gestação; 5) PSG 4 semanas após concepção. 
Os seguintes exames serão realizados além dos de rotina obstétrica:: 
Viscosidade sanguínea  
   fibrinogênio,  
   ativador plasminogênio tipo 1 , 
    moléculas solúveis de adesão (ICAM, VICAM)  
   L-Selectina  
   agregação plaquetária  
   fator de Von Willebrand 
   protrombina 
   proteína C reativa 
   teste de adesividade dos leucócitos 
 
Resultados parciais 
Após recente aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, foram coletados dados iniciais em duas gestantes hipertensas uma com e outra sem pré-eclampsia. Ambas 
mostraram presença de roncos a PSG e distúrbio respiratório do sono mais acentuado naquela com pré-eclampsia (índice de distúrbio respiratório=20). O CPAP foi então 
instalado na pressão de 8 cm H2O em ambas gestantes. A gestante com pré-eclampsia referiu conforto respiratório grande tendo usado por conta própria o CPAP 
durante o dia também. A funçào endotelial foi anormal, como esperado. Os resultados da função endotelial pós-parto estão em andamento. Tempo de uso do CPAP foi 
somente 7 dias antes do parto, a segunda ainda usa. ANOVA de uma via será realizada para comparar os efeitos do CPAP na funçào endotelial e no prognóstico fetal. 
 Participantes: Guilherme Tadeu Sauaia Demarchi, Sergio Tufik, Dalva Poyares, Helena Hachul, Luciane Fujita, Nelson Sas, Maria Cristina Ribeiro Pinto, 
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 Título: Efeito do estrógeno na cistite hemorrágica induzida experimentalmente pela ciclofosfamida (CFA) em 
ratos 

 Autores:  Ferreira, F.B.; Coulson-Thomas, V.J.; Arruda, R.F.; Moura, L.; Cury, J. 
 Bolsista: Fabricio Beltrame Ferreira   
 Orientador:  José Cury - Unifesp -  Cirurgia / Urologia 
 Resumo: 
Introdução: A ciclofosfamida (CFA, GenuxalR) é um quimioterápico antineoplásico alquilante do grupo da mostarda nitrogenada amplamente utilizado no tratamento de 
processos linfoproliforativos, alguns tumores sólidos e mesmo em doenças não neoplásicas. A cistite hemorrágica (CH) é causa significante de morbidade após 
administração de ciclofosfamida (CFA) em animais e humanos. O metabólito urinário ativo, acroleína é o responsável pela indução dos danos ao epitélio transicional da 
bexiga na CH. Estudos experimentais demonstraram a sensibilidade vesical à ação hormonal e que a CH induzida por uma única dose de 200 mg/Kg de CFA ocasiona 
intensa hemorragia nos machos, ao passo que as fêmeas apresentam hemorragia de menor intensidade.   
Objetivo: O objetivo da pesquisa é demonstrar o efeito protetor ou potencializador do estrógeno na cistite hemorrágica  quimioinduzida.  
Métodos: Um total de 60 ratos machos wistar americano adulto jovens foram divididos em oito grupos. Os grupos I, III, V e VII contém cinco animais cada, enquanto os 
grupos II, IV, VI e VIII, dez. Grupos III, IV, V, VI, VII e VIII serão orquiectomizados no 1º dia. No 14º dia, se inicia a administração de óleo aos grupos I, II, III e IV e 
estrógeno dose 1 (2,5µg/100g)  aos grupos V e VI e dose 2 (10µg/100g) aos grupos VII e VIII por seis dias consecutivos por via subcutânea. No 18º dia se administra a 
CFA (200 mg/Kg) nos grupos pares ou soro nos ímpares via intraperitoneal. Os animais serão submetidos a cistectomia no 20º dia, e as bexigas analisadas. Os grupos 
estão distribuídos da seguinte forma:  
Grupo I – não castrado + óleo sc + soro ip                Grupo II  – não castrado + óleo sc ip + CFA ip 
Grupo III – castrado + óleo sc + soro ip                    Grupo IV – castrado + óleo sc ip + CFA ip 
Grupo V  – castrado + estrógeno 1 + soro ip             Grupo VI – castrado + estrógeno 1 + CFA ip 
Grupo VII – castrado + estrógeno2 + soro ip            Grupo VIII – castrado + estrógeno2 + CFA ip 
As bexigas serão descritas pelos critérios a seguir: 
Macroscopia (Edema , hemorragia) - Histologia (hemorragia, edema de Mucosa, erosão de Mucosa) 
Resultados e discussão: O projeto encontra-se em atrasado em virtude da dificuldade de obtenção da CFA por doação laboratorial e por ser este um quimioterápico de 
distribuição controlada. É esperado que os resultados permitam uma análise mais confiável a respeito do verdadeiro comportamento do estrógeno na CH induzida por 
CFA.  
Na literatura existem dados que sugerem que as doses de estrógeno aplicadas no experimento executado ano passado, cujo protocolo e resultados seguem abaixo, 
inibem a liberação endógena de testosterona por feedback negativo. Para comprovar com mais clareza o efeito protetor do estrógeno (sem a participação da testosterona), 
foi montado um novo protocolo com orquiectomia dos animais. 
Foi realizada análise estatística do projeto do ano passado, seguindo abaixo, o protocolo resumido e os resultados obtidos: 
Grupo I -    óleo SC + soro IP                            Grupo II -   óleo SC + CFA IP 
Grupo III -  estrógeno dose I SC + soro IP        Grupo IV -  estrógeno dose I SC + CFA IP         
 Grupo V -   estrógeno dose II SC + soro IP      Grupo VI - estrógeno dose II SC + CFA IP          
Dose de ciclofosfamida – Dose de 200mg/Kg peso 
Dose de estrógeno I – Dose de10 µg/100g de peso (25 µg / 255g peso) 
Dose de estrógeno II – Dose de 0,2 mg/100g peso 
Os resultados experimentais revelaram congestão vascular em animais não tratados com CFA proporcional à dose de estrógeno, sugerindo, assim, ser esse hormônio 
um agente promotor dose dependente da vascularização desse órgão. No critério de hemorragia microscópica, a dose I desse hormônio conferiu proteção à bexiga, 
enquanto a dose II potencializou tais alterações; conferindo ao estrógeno um efeito protetor na dose I e potencializador na dose II para tal parâmetro na C. H. 
quimioinduzida. É provável que o estrógeno apresente efeitos antagônicos dose dependente com relação à CH, sendo potencializador em doses altas e protetor em 
doses mais baixas, referendando, assim, as propostas da literatura que descrevem-no como agente protetor vesical na CH induzida por CFA em ratos (as análises 
estatísticas dos resultados comprovaram a sua validade).                                                   
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 Título: Efeito dos pontos E-36 (Zusanli) e BP-6 (Sanyinjiao) na memória e no aprendizado de ratos Wistar 
avaliados pela caixa de esquiva. 

 Autores:  Kawano, F.; Nishida, M.M.; Tabosa, A. 
 Bolsista: Fernando Kawano   
 Orientador:  Angela Maria Florencio Tabosa - Unifesp -  Ortopedia e Traumatologia / Ortopedia e Traumatologia 
 Resumo: 
Efeito dos pontos E-36 (Zusanli) e BP-6 (Sanyinjiao) na memória e no aprendizado de ratos Wistar avaliados pela caixa de esquiva. Fernando Kawano, Márcio M. Nishida, 
Ângela Tabosa (Departamento de Ortopedia e Traumatologia da UNIFESP/EPM). Apredizado e memória são duas condições fundamentais à sobrevivência, tanto dos 
seres humanos quanto dos animais, por possibilitarem adquirir conhecimentos que são essenciais para proteção e manutenção da vida. O déficit de memória, que pode 
ser decorrente de determinadas doenças neurológicas, distúrbios psicológicos, problemas metabólicos, entre outras causas de estresse, constitui um fator de incidência 
elevada, na atualidade. A acupuntura é uma prática médica utilizada em diversas áreas, incluindo distúrbios psicológicos (estresse, ansiedade, depressão), os quais 
interferem diretamente no aprendizado e na memória. Na literatura existem alguns estudos empregando a acupuntura, que sugerem efeito benéfico desta técnica sobre 
aprendizado e memória. No entanto, observamos uma grande incidência de viés nesses estudos, o quê compromete a tomada de  uma posição mais clara, sobre o 
assunto. O presente experimento teve como objetivo, investigar em um estudo controlado e randomizado, os efeitos dos pontos E-36 (Zusanli) e BP-6 (Sanyinjiao) no 
aprendizado e na memória de ratos Wistar. Foram utilizados 50 ratos, divididos em 5 grupos de 10, incluindo: (1) Controle, (2) animais submetidos à indução de estímulo 
nocivo em caixa de esquiva, que possibilitava avaliar aprendizado e memória desses animais, a partir da determinação do percentual de fugas dos ratos, quando re-
expostos ao estímulo nocivo; (3) animais que nessas condições experimentais descritas, receberam adicionalmente, aplicação de acupuntura verdadeira e animais que 
também nessas condições experimentais (4) receberam acupuntura falsa ou (5) estímulo de estresse induzido por imobilização. Nossos resultados mostraram que a 
acupuntura verdadeira foi significantemente eficaz em potencializar a memória e o aprendizado nos ratos, tanto em avaliações de curto, quanto de longo prazo. Esta 
diferença foi significante em relação aos animais submetidos à acupuntura falsa e ao estresse de imobilização. Não houve diferença significante do grupo acupuntura 
em relação ao controle (animais não submetidos a procedimentos estressantes). Concluímos que nossos resultados permitem afirmar que a acupuntura representa um 
recurso terapêutico eficaz, em potencializar o aprendizado e a memória de ratos Wistar, nas condições metodológicas descritas. 
 Participantes: Fernando Kawano, Márcio Makoto Nishida, Angela Tabosa 
 

 Título: Efeitos da administração de metformina sobre a pressão arteiral e metabolismo glicídico de ratos 
espontaneamentes hipertensos (SHR) tornados obesos pela injeção neonatal de glutamato 
monossódico 

 Autores:  Ferreira, C.B.N.D.; Cesaretti, M.L.R.; Ginoza, M.; Kohlmann Jr., O.; Ribeiro, A.B. 
 Bolsista: Carolina Baeta Neves Duarte Ferreira   
 Orientador:  Artur Beltrame Ribeiro - Unifesp -  Medicina / Nefrologia 
 Resumo: 
A obesidade tem sido considerada uma doença metabólica crônica muitas vezes associada à hipertensão e 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 quanto em animais de experimentação. A resistência à insulina pode ser definida como uma resposta biológica deficiente frente a uma dada 
concentração desse hormônio. A metformina é um hipoglicemiante utilizado principalmente em pacientes portadores de diabetes não insulino-dependentes que facilita a 
entrada de glicose na célula e reduz a concentração plasmática de insulina nesses pacientes. Como o diabetes tipo 2 está freqüentemente associado à obesidade, uma 
melhora na resistência à insulina poderia ser benéfica por reduzir a morbi-mortalidade desses doentes. 
Objetivos: Avaliar os efeitos da administração de metformina sobre o metabolismo glicídico e a pressão arterial de ratos da cepa SHR tornados obesos pela injeção 
neonatal de glutamato monossódico (MSG). 
Material e métodos: Foram estudados ratos da cepa SHR que receberam até o 11º dia de vida, por via subcutânea, 2 mg/kg/dia de MSG (grupo SHR+MSG). Os animais 
controles receberam o mesmo volume de salina (grupo SHR). Parte dos animais dos dois grupos, a partir do 3º mês de vida, passou a receber, por gavagem, 500 
mg/kg/dia de metformina (grupos SHR+Met e SHR+MSG+Met) ou igual volume de água. O estudo do grupo SHR+MSG ainda não foi concluído. Foram acompanhadas 
a pressão arterial de cauda (PAC, mmHg) e peso corporal (PC, g) por 12 semanas e, ao final, foi realizado o teste de tolerância oral à glicose, onde se mediu a área sob 
a curva de glicose (ASCG, mg/dl). A gordura epididimal, que nos dá parâmetros sobre a gordura visceral dos animais, também foi retirada e pesada. 
Resultados: Durante as 12 semanas do estudo, os animais do grupo SHR apresentaram elevação significante do peso corporal (Basal=256,5+-4,52g, 12ª 
semana=322,1+-4,74g, p<0,05). Entretanto, os grupos tratados com metformina, SHR+Met e SHR+MSG+Met, apresentaram diminuição significante do peso corporal 
(SHR+Met: Basal=255+-4,44g, 12ª semana=278,5+-4,89g; SHR+MSG+Met: Basal=212,5+-4,26g, 12ª semana=246,4+-6,80g, p<0,05). A análise da PAC mostrou que 
houve elevação significante no grupo SHR (Basal=166,7+-5,52mmHg, 12ªsemana=193,6+-4,6mmHg, p<0,05), no entanto, no grupo SHR+MSG+Met (Basal=149,7+-
2,75mmHg; 12ª semana=148,6+-1,86mmHg) a pressão arterial se mostrou constante durante todo o período do estudo. Nos animais SHR+Met (Basal=172,89+-
4,68mmHg, 12ª semana=162,79+-3,51mmHg) houve uma tendência de queda da PAC, porém esta não foi significante (p=0,057). Durante o TTGO, a glicemia se mostrou 
elevada nos animais SHR e o tratamento com metformina diminuiu significativamente o valor da ASCG (SHR+Met e SHR+MSG+Met).  
Conclusão: O tratamento com metformina pode produzir melhora no metabolismo glicídico, visto através da diminuição da ASCG, nos ratos SHR ou mesmo naqueles 
onde se associou a indução de obesidade noeuroendócrina e também através da diminuição da gordura corporal e visceral destes animais. 
Apesar destes dados indicarem para a melhora do metabolismo, ainda deve ser estudado o grupo SHR+MSG e serem dosadas as insulinemias para determinação da 
área sobre a curva de insulina (ASCI) e do índice de sensibilidade à insulina ISI=10000/ASCGxASCI).   
 Participantes: Carolina Baeta Neves Duarte Ferreira, Mario Luis Ribeiro Cesaretti, Milton Ginoza, Osvaldo Kohlmann Jr., Artur Beltrame Ribeiro 
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 Título: Efeitos da administração de um inibidor da enzima conversora de angiotensina (Enalapril), de um 
antagonista de cálcio (Amlodipina) e da associação destes medicamentos em ratos hipertensos 
portadores de nefropatia diabética 

 Autores:  Terasaka, M.; Ginoza, M.; Kuniyoshi, Cesaretti, M.L.R; Kohlmann Jr., O. 
 Bolsista: Marcos Kiyoshi Teresaka   
 Orientador:  Osvaldo Kohlmann Junior - Unifesp -  Medicina / Nefrologia 
 Resumo: 
A Nefropatia Diabética é  uma síndrome que se caracteriza por albuminúria persistente, elevação da pressão arterial e declínio progressivo da função renal. Fatores 
hemodinâmicos e metabólicos tem papel determinante tanto na gênese quanto  na progressão da nefropatia em pacientes com diabetes do tipo 1 e 2. 
Na sua fase inicial,  a nefropatia diabética apresenta-se associada à vasoconstrição da arteríola  eferente e menor número de néfrons funcionantes , além de  um 
importante declínio da capacidade de auto-regulação do fluxo renal. Estes eventos são responsáveis pelas alterações da hemodinâmica glomerular, na qual se observa 
um aumento do fluxo plasmático renal associado a uma elevação do gradiente hidráulico transcapilar, que resultam em hiperfluxo e hiperfiltração glomerular. Ao longo 
do tempo, o hiperfluxo e a hiperfiltração glomerular produzem marcantes alterações da permeabilidade dos capilares glomerulares e , conseqüentemente, perda 
significativa de albumina através da urina.  
Sabe-se que o estado hiperglicêmico exacerba os danos decorrentes de fatores hemodinâmicos através de uma série de mecanismos, onde se destacam as alterações 
quantitativas e qualitativas da matriz extracelular que são responsáveis pela redução da superfície de filtração dos capilares glomerulares.  A hipertensão arterial 
sistêmica, freqüentemente associada ao DM, pode precipitar ou agravar a glomerulopatia, uma vez que essa pressão é transmitida até o nível glomerular. 
A droga de escolha para retardar a progressiva deterioração da função renal em pacientes com nefropatia diabética tem sido os inibidores da enzima conversora, 
entretanto alguns estudos têm demonstrado que alguns bloqueadores de canal de cálcio tem importante efeito renoprotetor, sendo este  efeito  conseqüência  da ação 
vasodilatadora seletiva destes antagonistas sobre a arteríola aferente assim como por uma inibição da proliferação da matriz extracelular. Este estudo tem como objetivos 
estudar os efeitos de um inibidor da enzima conversora da angiotensina (Enalapril), de um antagonista de canal de cálcio (amlodipina), e da associação destes 
medicamentos na função renal de ratos  portadores de nefropatia diabética. 
Foram utilizados ratos da cepa SHR nefrectomizados (SHR,n=7), nefrectomizados e tornados diabéticos (SHR-DM,n=7) pela injeção endovenosa de 45 mg/kg de 
streptozotocina , animais diabéticos que receberam enalapril (SHR-E) por gavagem na dose de 5mg/kg de peso corporal e animais diabéticos que receberam amlodipina 
por gavagem na dose de 3mg/Kg de peso corporal. Todos os animais foram acompanhados por 12 semanas. A pressão arterial de cauda e o peso corporal foram 
avaliados 2x/semana durante todo o estudo. 
A albuminúria foi determinada nas semanas 4, 8 e 12. Ao final das 12 semanas os animais foram anestesiados por inalação de éter sulfúrico e tiveram implantados uma 
cânula vesical e acessos vasculares para a realização de cleareances de inulina e para-amino-hipurato. 
As pressões arteriais de cauda e os  pesos corporais  dos animais foram avaliados duas vezes por semana. A dosagem de albuminúria foi realizada antes do início do 
protocolo (basal), e depois a cada 4 semanas até a 12ª semana.. Ao final do período de acompanhamento os animais foram anestesiados e submetidos à cirurgia de 
cânula vesical e cateterismo de artéria e veia femoral para que pudéssemos determinar a depuraçào de inulina e para amino hipurato com o animal acordado 
A partir da segunda semana, observou-se uma redução de peso, estatisticamente significante, entre os grupos SHR-DM/SHR-E e o grupo SHR-N. (SHR-N 323.57 ± 
23.18; SHR-DM 214.75 ± 35.76; SHR-E 215.37 ± 35.63 )g. Não sendo observadas diferenças significantes entre os grupos SHR-DM e SHR-E. 
Com relação às pressões arteriais de cauda,observamos diferenças estatisticamente significantes entre os grupos SHR-DM e SHR-E, o que não aconteceu entre os 
grupos SHR-N e SHR-E. (SHR-N 188 ± 11; SHR-DM 201.5 ± 20;; SHR-E 170 ± 2)mmHg.  
Foram observadas diferenças estatisticamente significantes nos valores de microalbuminúria entre os grupos SHR-N e SHR-DM. As dosagens referentes ao grupo SHR-
E estão em andamento. 
O tratamento com Enalapril mostrou reversão dos níveis pressóricos induzidos pelo Diabetes, o que provavelmente refletirá nos valores de microalbuminúria destes ratos, 
bem como nos valores de clearences. 
Por motivos desconhecidos, houve perda dos  demais grupos propostos antes de ser completado o período de seguimento estabelecido. Outros grupos estão em 
andamento. 
 Participantes: Marcos Kiyoshi Terasaka, Milton Ginoza, Natalie Akimi Kuniyoshi, Mario Luis Ribeiro Cesaretti, Osvaldo Kohlmann Jr. 
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 Título: Efeitos da administracao de um inibidor da enzima conversora de angiotensina (Enalapril), de um 
antagonista de canais de calcio (Amlodipina) e da associacao destes medicamentos em ratos da 
cepa Wistar portadores de nefropatia diabetica. 

 Autores:  Kuniyoshi, N.; Ginoza, M.; Terasaka, M.; Cesaretti, M.L.R.; Kohlmann Jr., O.; Tavares, A. 
 Bolsista: Natalie Akimi Kuniyoshi   
 Orientador:  AgostinhoTavares - Unifesp -  Medicina / Nefrologia 
 Resumo: 
O diabetes mellitus e a hiperglicemia estão associadas à complicações microvasculares como: retinopatia, neuropatia e, principalmente, a nefropatia diabética. 
Nas fases iniciais do diabetes, observa-se aumento do ritmo de filtração glomerular e do fluxo renal, com conseqüente proteinúria e lesões histopatológicas renais. Apesar 
da pressão arterial sistêmica estar normal, sua transmissão para os capilares glomerulares é facilitada em conseqüência da redução mais acentuada na resistência da 
arteríola aferente que da eferente resultando em aumento da pressão hidráulica capilar. O aumento da pressão intra-glomerular, pelo estresse mecânico, pode danificar 
o endotélio, alterar a estrutura normal da barreira glomerular e, eventualmente, levar ao aumento da produção de matriz extra-celular. 
Há evidências que essas alterações na hemodinâmica glomerular , contribuam para o desenvolvimento e a progressão da Nefropatia Diabética. O uso de inibidores da 
enzima de conversão da angiotensina tem se mostrado eficaz para reverter as alterações na hemodinâmica glomerular e as lesões histológicas renais. Estudos têm 
demonstrado que alguns bloqueadores de canal de cálcio têm importante efeito renoprotetor, sendo este  efeito  conseqüência  da ação vasodilatadora sistêmica com 
diminuição da pressão arterial e por uma inibição da proliferação da matriz extracelular. 
Este estudo tem como objetivos estudar os efeitos de um inibidor da enzima conversora da angiotensina (Enalapril), de um antagonista de canal de cálcio (amlodipina), 
e da associação destes medicamentos na função renal de ratos  portadores de nefropatia diabética. 
Foram utilizados ratos da cepa Wistar nefrectomizados (WST,n=7), nefrectomizados e tornados diabéticos (WST-DM,n=7) pela injeção endovenosa de 45 mg/kg de 
streptozotocina , animais diabéticos que receberam enalapril (WST-E) por gavagem na dose de 5mg/kg de peso corporal e animais diabéticos que receberam amlodipina 
(WST-A) por gavagem na dose de 3mg/Kg de peso corporal. Todos os animais foram acompanhados por 12 semanas. A pressão arterial de cauda e o peso corporal 
foram avaliados 2x/semana durante todo o estudo. 
A albuminúria foi determinada nas semanas 4, 8 e 12. Ao final das 12 semanas os animais foram anestesiados por inalação de éter sulfúrico e tiveram implantados uma 
cânula vesical e acessos vasculares para a realização de cleareances de inulina e para-amino-hipurato. 
As pressões arteriais de cauda e os  pesos corporais  dos animais foram avaliados duas vezes por semana. A dosagem de albuminúria foi realizada antes do início do 
protocolo (basal), e depois a cada 4 semanas até a 12ª semana.. Ao final do período de acompanhamento os animais foram anestesiados e submetidos à cirurgia de 
cânula vesical e cateterismo de artéria e veia femoral para que pudéssemos determinar a depuraçào de inulina e para amino hipurato com o animal acordado. 
Não foram observadas variações estatisticamente relevantes entre os valores  da pressão arterial de cauda dos animais na evolução das 12 semanas entre os grupos 
de animais estudados. (WST: 129 ± 9; WST-DM: 132 ± 13; WST-A: 125 ± 3; WST-E: 124 ± 8)mmHg. 
Com relação aos pesos, o grupo WST-DM tendeu a uma curva de aumento ponderal menor que o grupo WST, sendo que nem o tratamento com amlodipina, nem com 
enalapril,  mostrou reverter este processo. 
Não se evidenciou até o momento diferenças significantes nos valores  de albuminúria dos grupos estudados. 
Por motivos desconhecidos, houve perdas consecutivas dos ratos estudados antes de completadas as 12 semanas de seguimento, impossibilitando a conclusao do 
estudo. Tentamos entao doses menores de streptozotocina, porem continuamos a perder os grupos precocememte. Estamos estudando as possiveis causas das perdas. 
 Participantes: Natalie Akimi Kuniyoshi, Milton Ginoza, Marcos Kiyoshi Terasaka, Mario Luis Ribeiro Cesaretti, Osvaldo Kohlmann Jr., Agostinho Tavares 
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 Título: Efeitos da nifedipina e do etoposide sobre a taxa de apoptose induzida pela castração 
 Autores:  Offerni, J.C.M.; Silva, L.N.; Maia, R.S.; Srougi, M. 
 Bolsista: Juliano Chrystian Mello Offerni   
 Orientador:  Miguel Srougi - Unifesp -  Cirurgia / Urologia 
 Resumo: 
Introdução: O carcinoma de próstata é uma doença que tem etiologia desconhecida, apresentando relação direta com o avançar da idade, a presença de testosterona, 
a dieta rica em gordura animal e a hereditariedade. 
A incidência de câncer de próstata aumenta significativamente após os cinqüenta anos, justificando assim um rastreamento da doença em todos homens que atingirem 
esta faixa etária. A principal razão para os exames preventivos, se deve ao fato do câncer de próstata ter crescimento lento, assim não há sintomas nos primeiros estágios 
da doença e, o aparecimento destes se deve à obstrução ao fluxo miccional. 
A evolução e o prognóstico da doença dependem do grau histológico do tumor, do estadio no momento do diagnóstico e do volume tumoral. 
Existem diversos tipos de tratamento para tumores de próstata. A prostatectomia radical é feita em pacientes com estadios precoces e com maior expectativa de vida, 
sendo curativa na maioria dos casos. Já a radioterapia pode ser realizada em pacientes que não querem se submeter à cirurgia ou naqueles em que o tratamento 
cirúrgico é inviável pela presença de comorbidades. A terapia anti-androgênica é realizada em pacientes que apresentam câncer metastático, pois as células prostáticas 
normais e as tumorais são extremamente sensíveis à ação da testosterona. Cerca de 80% dos pacientes respondem à terapia de ablação hormonal, tendo melhora dos 
sintomas, diminuição do ritmo de crescimento e diminuição do volume tumoral. A terapia anti-androgênica reduz os níveis séricos de testosterona e pode ser realizada 
por exemplo com a orquiectomia bilateral que é comprovadamente a mais efetiva para o tratamento do câncer metastático, uma vez que 95% deste hormônio é produzido 
pelos testículos, e a ausência do estímulo androgênico leva a um acentuado processo de morte celular programada.  
Da mesma maneira que a terapia anti-androgênica, drogas que interferem na taxa de apoptose poderiam influenciar o tratamento. O etoposide é um agente quimioterápico 
que interfere com a estrutura do DNA das células e segundo alguns estudos teria efeito indutor de apoptose.  De modo inverso, os bloqueadores do canal de cálcio 
impediriam o processo de apoptose por inibir o fluxo do íon cálcio para dentro da célula.  
Objetivo: estudar drogas que possam inibir ou  principalmente estimular a apoptose em células prostáticas após a orquiectomia. 
Materiais e métodos: foram utilizados 80 ratos machos adultos da linhagem WISTAR americano, com idade entre 100 e 120 dias e peso corpóreo de 350 a 450 gramas. 
Os animais foram distribuídos em oito grupos e receberam os fármacos por meio de injeção intraperitonial de acordo com seu grupo: 
Grupo C-I – Recebeu soro fisiológico de NaCl (0,9%) por sete dias, iniciando-se no dia que precedeu a castração e foi realizada a prostatectomia no terceiro dia após a 
orquiectomia (n=10).   
Grupo C-II – Recebeu soro fisiológico de NaCl (0,9%) por sete dias, iniciando-se no dia que precedeu a castração e foi realizada a prostatectomia no 15º dia após a 
orquiectomia (n=10).  
Grupo E-I – Recebeu etoposide (20mg/Kg/total) por cinco dias, iniciando-se no dia que precedeu a castração e foi realizada a prostatectomia no terceiro dia após a 
orquiectomia (n=10).   
Grupo E-II – Recebeu etoposide (20mg/Kg/total) por cinco dias, iniciando-se no dia que precedeu a castração e foi realizada a prostatectomia no 15º dia após a 
orquiectomia (n=10).   
Grupo N-I – Recebeu nifedipina (0,5mg/Kg/dia) por sete dias, iniciando-se no dia que precedeu a castração e foi realizada a prostatectomia no terceiro dia após a 
orquiectomia (n=10).   
Grupo N-II – Recebeu nifedipina (0,5mg/Kg/dia) por sete dias, iniciando-se no dia que precedeu a castração e foi realizada a prostatectomia no 15º dia após a orquiectomia 
(n=10).   
Grupo NE-I – Recebeu nifedipina (0,5mg/Kg/dia) por sete dias concomitantemente com etoposide (20mg/Kg/total) por cinco dias, iniciando-se no dia que precedeu a 
castração e foi realizada a prostatectomia no terceiro dia após a orquiectomia (n=10).   
Grupo NE-II – Recebeu nifedipina (0,5mg/Kg/dia) por sete dias concomitantemente com etoposide (20mg/Kg/total) por cinco dias, iniciando-se no dia que precedeu a 
castração e foi realizada a prostatectomia no 15º dia após a orquiectomia (n=10). 
Todas as peças cirúrgicas foram fixadas em formaldeído 10% e enviadas para estudo anátomo-patológico. 
 
Resultados: todos os animais foram submetidos ao tratamento farmacológico e aos procedimentos cirúrgicos descritos; o material já foi entregue para análise porém 
ainda não há resultados disponíveis. 
 Participantes: Juliano Chrystian Mello Offerni, Lucas Nunes da Silva, Ronaldo Soares Maia, Miguel Srougi 
 

 Título: Efeitos da Privação da Administração Repetida de Risperidona e Haloperidol sobre a Ação 
Estimulante Locomotora do Etanol 

 Autores:  Helfer, D.C.; Callegaro-Filho, D.; Carvalho, R.C.; Frussa-Filho, R. 
 Bolsista: Daniel Corrêa Helfer   
 Orientador:  Roberto Frussa Filho - Unifesp -  Farmacologia / Farmacologia 
 Resumo: 
O uso repetido de neurolépticos clássicos leva a supersensibilidade dopaminérgica no sistema mesolímbico que parece estar relacionada ao aumento dos efeitos das 
drogas de abuso nesses indivíduos. A risperidona produz menos efeitos colaterais motores que os neurolépticos clássicos, incluindo a discinesia tardia, que supostamente 
depende de uma supersensibilização dopaminérgica nigroestriatal. Se a risperidona também produz menos supersensibilidade dopaminérgica mesolímbica, a privação 
do tratamento crônico com risperidona não promoveria aumento da resposta às drogas de abuso como o etanol na mesma magnitude que a privação do tratamento com 
o neuroléptico clássico haloperidol. Sendo assim, este estudo tem como objetivo comparar a resposta estimulante locomotora ao etanol em camundongos privados da 
administração repetida do haloperidol ou risperidona. Em um primeiro experimento, verificamos que o haloperidol e a risperidona administrados agudamente na mesma 
dose 0,5 mg/Kg foram igualmente efetivos em antagonizar o efeito estimulante locomotor do etanol. Em um segundo experimento, demonstramos que apenas a privação 
do neuroléptico levou a potencialização do efeito estimulante locomotor de uma injeção-desafio aguda de etanol, dois dias após a privação. Em adição, verificamos que 
nove dias após a privação o efeito estimulante locomotor de uma segunda injeção desafio de etanol foi atenuado nos animais pré-tratados com risperidona (mas não 
com haloperidol). Uma vez que o efeito estimulante locomotor de drogas de abuso em roedores parece estar intimamente relacionado com sua ação euforizante e 
reforçadora em humanos. Um último experimento foi realizado com intuito de investigar a possibilidade de que os efeitos atenuantes da risperidona sobre a ação 
estimulante locomotora de etanol decorresse de níveis residuais do neuroléptico, os quais, hipoteticamente, poderiam ainda estar presentes no organismo dos animais 
48 horas após a última injeção. Assim, considerando ainda a possibilidade de acumulação da droga durante o tratamento repetido, verificamos os efeitos da administração 
aguda das doses elevadas de risperidona 5 e 10 vezes que aquelas usadas no tratamento prolongado sobre a ação estimulante locomotora do etanol, injetado 48 horas 
após. Os resultados obtidos, revelaram ausência de efeitos, claramente descartam a possibilidade em questão. Sendo assim,  nossos  resultados sugerem um importante 
potencial terapêutico da risperidona na prevenção e tratamento da dependência farmacológica. 
 Participantes: Daniel Corrêa Helfer, Donato Callegaro Filho, Rita de Cassia Carvalho, Roberto Frussa Filho 
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 Título: Efeitos do resfriamento crural pós-atividade sobre o lactato sanguineo e sinais vitais em atletas 
 Autores:  Simões, O.M.; Gantus, M.C. 
 Bolsista: Osvaldo Mariani Simões   
 Orientador:  Mario Cardoso Gantus - UNICSUL -  Fisioterapia / Fisioterapia 
 Resumo: 
Introdução: Nos últimos anos a alta competitividade e equivalência das equipes no esporte de alto nível cresce a cada dia aumentando ainda mais o interesse científico 
dos profissionais da saúde e do esporte com o intuito de se desenvolver estratégias consideradas diferenciais entre uma equipe e outra. A necessidade de vitórias e 
super resultados são tão grandes que atletas de ponta desafiam os limites do esforço que o corpo humano pode suportar, submetendo-se a intensos sacrifícios físicos e 
dolorosos. 
No exercício de alta intensidade, o acido láctico formado na célula muscular, resultado do metabolismo anaeróbio, difunde-se para o sangue e à medida que é acumulado, 
pode diminuir o pH sanguíneo em um nível que interfira com a ação enzimática causando dor muscular, fadiga, entre outros. Este é eliminado de várias formas como na 
respiração e sudorese, outras formas de auxiliar a remoção deste catabólito vem sendo utilizada mesmo sem bases fisiológicas, como por exemplo a massagem e a 
crioterapia, como se pôde observar os atletas nas Olimpíadas de Sidney em 2000, a utilização de crioterapia sob a forma de imersão crural pós-atividade objetivando 
analgesia, relaxamento muscular, entre outros, possivelmente estes efeitos somados possam acelerar o processo de recuperação do atleta proporcionando um novo tipo 
de treinamento e podendo influenciar em sua performance, no entanto tais efeitos não possuem comprovação científica suficiente e apresentam como avaliação subjetiva 
o relato de melhora dos atletas após fazerem uso de tal procedimento. 
Objetivos: Este trabalho visa identificar e esclarecer os efeitos fisiológicos ocorridos em atletas submetidos ao resfriamento crural pós-atividade, dentre eles estão a 
remoção do lactato sanguíneo causado pela atividade física intensa e o controle dos sinais vitais, além de aumentar e antecipar a capacidade de recuperação e 
revigoração do atleta. 
Metodologia: A população participante neste estudo foi composta por 12 atletas do sexo masculino todos integrantes de um time de basquete, com idade entre 17 e 20 
anos com IMC dentro da normalidade e que tinha uma carga horária de treino mínima de 3 horas diárias. 
Após lerem a carta de informação sobre a pesquisa e assinarem o termo de consentimento, os atletas foram interrogados, avaliados e submetidos a testes físicos em 
dois dias distintos, com intervalo mínimo de 48 horas entre eles. 
No primeiro dia pela manhã, os atletas foram submetidos a testes de esforço físico específicos de potência anaeróbia envolvendo força, velocidade e agilidade, 
enfatizando-se a performance atlética, para que se pudesse analisar logo após os testes, as alterações individuais do índice de lactato, dos sinais vitais, da fadiga e dor 
muscular. No período da tarde os atletas retornaram e foram realizados os mesmos procedimentos do período da manhã, comparamos os índices obtidos nos dois 
períodos. 
No segundo dia os atletas realizaram os mesmos procedimentos nos respectivos períodos do primeiro dia, quando fizemos as mesmas comparações, no entanto pela 
manhã logo após os testes os atletas foram submetidos à imersão crural (membros inferiores) em um tambor com água resfriada entre 5º e 7º C, por 7 minutos. 
Conclusão: O trabalho está em fase final, e falta ainda comparar alguns dados e obter alguns resultados laboratoriais como, por exemplo, as amostras sanguíneas. E 
desde já posso salientar que identificando, esclarecendo e comprovando a eficiência dos efeitos da crioterapia por imersão crural pós-atividade em atletas, poderemos 
fundamentar quantitativamente e qualitativamente os protocolos de aplicação da imersão crural pós-atividade que vem sendo utilizados por atletas de diversas 
modalidades. (PIBIC – UNICSUL) 
 Participantes: Osvaldo Mariani Simões, Mario Cardoso Gantus 
 

 Título: ESTUDO  ULTRA-ESTRUTURAL DO FÍGADO NO DIABETE MELITO EXPERIMENTAL 
 Autores:  Fiorini, V.C.C.; Neves, L.B.; Visentainer, M.; Helou, T.N.; Scattolini, M.; Macedo, D.M.; Toledo, O.M.; Mora, O.A.; Lopes, A.C. 
 Bolsista: Victor Celso Cenciper Fiorini   
 Orientador:  Antonio Carlos Lopes - Unifesp -  Medicina / Clínica Médica 
 Resumo: 
Introdução: O fígado, órgão chave no metabolismo dos glicídios, necessita melhor caracterização no diabete melito. O modelo de diabete melito tipo 1 mais bem estudado 
é o da estreptozotocina. A associação entre diabete e hepatopatia é comum, podendo ocorrer simultaneamente, entretanto é difícil estabelecer a relação causal entre 
essas entidades. Estudos experimentais demonstram diminuição da atividade do sistema antioxidante hepático pelo diabete, aumentando o dano hepatocelular 
decorrente de processos mediados por radicais livres. A alteração da atividade enzimática no diabete pode trazer repercussões na morfologia do fígado, alterações ultra-
estruturais e de componentes da membrana basal. Estudos são necessários para esclarecer parte das modificações que ocorrem no diabete melito e auxiliar na busca 
de métodos terapêuticos mais eficazes. Objetivo: estudar a ultra-estrutura hepatocítica, bem como o conteúdo hepático de componentes da matriz extracelular em ratos 
com diabete melito induzido por estreptozotocina. Material e Métodos: : Trinta e cinco ratos, machos, Wistar, 60 dias de vida, randomizados em três grupos e mantidos 
em gaiolas individuais. Os grupos foram constituídos da seguinte forma: 1 (10 controles), 2 (10 sham) e 3 (15 diabéticos). A indução do diabete melito tipo 1 foi realizada 
pela administração intraperitoneal de estreptozotocina, 60 mg/kg. O grupo sham recebeu solução tampão via intraperitoneal.. Oito semanas após indução, os animais 
foram sacrificados sob anestesia com Thiopental intraperitoneal (60 mg/kg). Após incisão xifopúbica, fragmentos do lobo hepático direito foram retirados, fixados e 
processados para análise ultra-estrutural através de microscopia eletrônica. Resultados: nos grupos controle, sham e diabético, processados pela técnica de rotina, os 
hepatócitos aparecem organizados ladeando os sinusóides. O espaço de Disse, observado entre os hepatócitos e os sinusóides são amplos e preenchidos por 
microvilosidades. O citoplasma dos hepatócitos mostra grande concentração de mitocôndrias, lipídeos, retículo endoplasmático granular bastante conspícuo e alguns 
corpos eletrodensos compatíveis com figuras de lisossomos.  Observam-se ainda rosetas de glicogênio. Os núcleos são esféricos, centrais e eucromáticos. Entre os 
hepatócitos são observados canalículos biliares contendo projeções da membrana plasmática. Na superfície da célula hepática, não foi observada presença de lâmina 
basal estruturada. O espaço de Disse apresenta-se desprovido de qualquer elemento da matriz. Nos hepatócitos dos animais diabéticos aparecem espaços eletrolúcidos 
e aumento da concentração de lipídeos. Conclusões: Os grupos controle e sham não apresentam alterações ultra-estruturais. Os animais diabéticos apresentam 
pequenas alterações compatíveis com esteatose hepática. Estudos por período de tempo maior serão necessários para evidenciar a presença de alterações da matriz 
extracelular. Descritores: diabete melito experimental; fígado; matriz extracelular; ultra-estrutura hepática. 
 Participantes: Victor Celso Cenciper Fiorini, Lindalva Batista Neves, Milena Visentainer, Thais Nascimento Helou, Marcelo Scattolini, Danielle Mazziero Macedo, 

Olga Maria Toledo, Oswaldo Alves Mora, Antônio Carlos Lopes 
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 Título: Estudo cinético do processo de rejeição de aloenxertos de pele 
 Autores:  Nogueira-Martins, M.F.; Medina-Pestana, J.O.; Bueno, V. 
 Bolsista: Mauro Fantini Nogueira Martins   
 Orientador:  José O. Medina Pestana - Unifesp -  Medicina / Nefrologia 
 Resumo: 
Muitos estudos foram realizados relacionando-se a progressão da rejeição de órgãos transplantados com a análise histológica desses órgãos, possibilitando o 
estabelecimento de parâmetros para a definição dos vários tipos de rejeição. No entanto, a correlação de eventos macroscópicos, histológicos, celulares e moleculares 
com a rejeição de aloenxertos não foi tão bem estudada. Assim o objetivo deste trabalho foi montar um estudo cinético com informações sobre o tempo de rejeição e 
características histológicas do enxerto, número de linfócitos nos linfonodos drenantes e avaliação destes linfócitos quanto à presença do marcador ICAM-1, molécula 
que interferiria no tráfego celular até os órgãos linfóides.  
Camundongos BALB/c foram transplantados em seus dorsos com a pele da cauda de camundongos C57BL/6. Os animais transplantados foram acompanhados 
diariamente até o dia da rejeição, para definição da sobrevida média do enxerto. A área que continha a pele transplantada foi analisada histologicamente nos dias 5, 7 e 
10 após o transplante. Os linfonodos axilares foram retirados nos dias 1 até 12 pós-transplante e foi feita a contagem dos linfócitos. A avaliação de ICAM-1 foi feita por 
citometria de fluxo nos dias 2, 5, 7, 10 e 12 pós-transplante. A sobrevida do enxerto de pele foi de 12+0,63 dias. O número de células nos linfonodos esteve 
significativamente aumentado nos dias 4, 5, e 10 pós-transplante (5,0+0,9x106; 5,4+1,7x106; e 7,4+1,4x106 respectivamente) e diminuído no dia 7 (2,28+0,67). A partir 
do 5º dia, o número de células que expressavam a molécula ICAM-1 aumentou. A expressão nas células de animais não transplantados (controle) foi de 78,2+5,2%. 
Essa expressão aumentou a partir do 5o dia pós-transplante (92,0+1,5%) e se manteve até a data de rejeição (95,3+1,5). Além disso, o número de células com grandes 
quantidades de ICAM-1 na superfície também aumentou a partir do 5º dia. Os achados histológicos relacionados ao processo de rejeição foram significativos a partir do 
10o dia pós-transplante. 
A análise dos resultados obtidos sugere que a avaliação dos linfonodos drenantes, quanto ao número de células e quanto à expressão de ICAM-1 poderia ser uma 
importante ferramenta para a definição de parâmetros que melhorariam o processo de diagnóstico de rejeição de enxertos de pele. Os resultados obtidos podem também 
ser utilizados como parâmetros do processo de rejeição crônica, possibilitando a realização de outros estudos envolvendo transplantes de pele, por exemplo com drogas 
imunossupressoras ou animais transgênicos.  
 Participantes: Mauro Fantini Nogueira Martins, José Osmar Medina Pestana, Valquiria Bueno 
 

 Título: ESTUDO DA FUNÇÃO GLOMERULAR E TUBULAR DE RATOS INDUZIDOS AO DIABETES 
MELLITUS - EFEITO DO D-ALFA-TOCOFEROL. 

 Autores:  Radaeli, R.F.; Motoda, K.R.; Barbosa, F.T.; Gomes, G.N.; Zaladek Gil, F. 
 Bolsista: Renato de Figueiredo Radaeli   
 Orientador:  Guiomar Nascimento Gomes - Unifesp -  Fisiologia / Fisiologia Renal e Termometabologia 
 Resumo: 
Objetivos: Estudar em animais diabéticos o efeito do D-alfa-tocoferol sobre a função glomerular, função tubular,  excreção renal total de ácidos e sobre a cinética de 
acidificação tubular, visto que nos animais diabéticos estes paramêtros encontram-se alterados, e a possível normalização destes com o uso de D-alfa-tocoferol seria de 
extrema importância.  
Métodos/Resultados: Ratos Wistar foram divididos em 4 grupos experimentais: controle (C), controle tratado com D-alfa-tocoferol (C+T), diabético (D), diabético com D-
alfa-tocoferol (D+T). Os animais dos grupo (C+T) e (D+T) receberam D-alfa-tocoferol (10mg/300g) em dias alternados por 30 dias. No trigesimo primeiro dia, os animais 
foram preparados para o experimento. Foram avaliados o ritmo de filtração glomerular (RFG), fluxo plasmático renal (FPR), fração de filtração (FF%) excreção fracional 
de sódio (FENa+) e potássio (FEK+) e excreção de ácidos (EA). 
A meia vida de acidificação tubular (t/2) e fluxo de bicarbonato (JHCO3-)  foram estudados por meio de microperfusão de Ringer HCO3-  a fluxo interrompido. As variações 
do pH luminal foram registradas com microeletrodios de resina. 
 Valores expressos como médias±EP, numero de amostras entre parenteses, significância: p<0,05 * vs C; # vs D. 
 Em nossos experimentos, observamos que os valores do ritmo de filtração glomerular ( RFG) no grupo D encontrou-se aumentado em relação ao grupo C ( 7,74±0,45 
vs 7,17±0,42 ml/min/Kg ). Já nos grupos tratados com D-alfa- tocoferol ( C+T e D+T), observamos redução importante no RFG em comparação com o grupo C ( 
4,20±0,42* e 3,94±0,20* vs 7,17±0,42 ml/min/Kg, respectivamente ).Quanto ao fluxo plasmático renal (FPR), os grupos tratados com D-alfa- tocoferol (  D+T e C+T ) 
apresentaram queda nos valores em comparação ao grupo C ( 12,13 ±0,75* e 12,98±0,98* vs 19,97±1,87 ml/min/Kg, respectivamente ).A FF% mostrou-se aumentada 
no grupo D em relação ao grupo C ( 51,11±2,64* vs 35,86± 0,89 % ), sugerindo um estado de hiperfiltração nos animais diabéticos.A FE%Na+ também mostrou-se 
diminuída nos grupos D, D+T e C+T em relação ao grupo C ( 0,38± 0,07* ; 0,58± 0,05*; 0,59± 0,09* vs 1,65 0,59 %, respectivamente). A FE%K+ apresentou-se 
aumentada nos grupos  C+T e D+T, em comparação ao grupo C ( 68,70± 9,69* e 69,31± 4,49* vs 20,78 ±1,38 %). Nos animais diabéticos , observamos aumento 
significativo na excreção de ácidos (EA%) em relação ao grupo C ( 6,79±0,63* vs 4,52±0,20uEq/min/Kg). Nos animais D+T, observamos uma normalização deste 
parâmetro ( 4,03±0,24# vs 4,52±0,20uEq/min/Kg).Em relação a  meia vida de acidificação tubular (t/2), observamos diminuição significativa no grupo D, comparado ao 
grupo C (1,71±0,13* vs 4,75±0,20 s) . Com o  tratamento com D-alfa-tocoferol, observamos normalização dos valores no grupo D+T, em relação ao grupo C (3,97±0,42# 
vs 4,75±0,20 s). Quanto ao o fluxo de bicarbonato (JHCO3- ), houve aumento significativo no grupo D  comparado ao grupo C (8,38±0,11* vs 2,30-;0,10 nmol/cm.s). Já 
no grupo D+T, observamos normalização desses valores (2,53±0,27# vs 2,30±0,10 nmol/cm.s). 
Conclusões: Nos ratos diabéticos encontramos aumento do RFG, acompanhado de aumento significativo da FF%, sugerindo estado de hiperfiltração. O tratamento com 
D-alfa-tocoferol ocasionou queda no RFG e no FPR tanto nos animais C como nos D; provocou aumento na excreção de K+ e causou uma normalização na excreção 
de ácidos em D+T. Observamos também normalização do t/2, do JHCO3- e da excreção total de ácidos em D+T. 
 
Apoio Financeiro: FAPESP. 
 Participantes: Renato de Figueiredo Radaeli, Katia R. Motoda, Frederico Teixeira Barbosa, Guiomar Nascimento Gomes, Frida Zaladek Gil 
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 Título: Estudo da indução de óxido nítrico (NO) via tecido linfóide associado a intestino (GALT) e via 
hematogênica na Sepse e Translocação Bacteriana (TB). Estudo experimental. 

 Autores:  Silva, F.J.P.; Watanabe, A.Y.; Silva, R.M.; Mouro, M.G.; Higa, E.M.S.; Bugni, G.M.; Diaz, J.L.M.; Batista, M.M.; Fagundes-Neto, U.; Koh, I.H.J. 
 Bolsista: Fábio José Pereira da Silva   
 Orientador:  Ivan Hong Jun Koh - Unifesp -  Pediatria / Gastroenterologia Pediátrica 
 Resumo: 
Introdução: Óxido Nítrico é uma importante molécula sinalizadora e efetora, que age em diversos tecidos, regulando numerosos processos fisiológicos. A síntese de NO 
por endotélio vascular, neutrófilos e macrófagos, desempenha uma função particularmente importante em processos inflamatórios agudos e crônicos, na síndrome de 
inflamação sistêmica e na Sepse, promovendo a vasodilatação, formação de edema, relaxamento muscular, inibição da agregação plaquetária e modulação da 
terminação nervosa sensorial da resposta inflamatória. Desta forma, a inibição ou a estimulação da síntese de NO pode modular a resposta inflamatória. No projeto 
anterior avaliamos a capacidade das células imunológicas do compartimento intestinal, que representam 70% dos linfócitos de todo o corpo, de produzir NO mediante a 
indução experimental da Sepse por um período de 2 horas. Nestas condições, o estado da Sepse não promoveu a produção de NO tanto no compartimento sangüíneo 
como no linfático, e atribuímos este fato ao curto espaço de tempo entre o fator estimulador e a resposta celular. Assim, decidimos avaliar neste projeto, a produção de 
NO mediante um estímulo mais prolongado, por meio de Translocação Bacteriana e de Sepse. 
Objetivo: Avaliar a capacidade de produção de NO induzida por Sepse e Translocação Bacteriana por via linfática e hematogênica em ratos. 
Material e Métodos: Ratas de peso entre 200-250g da linhagem Wistar-EPM, foram distribuídas em 3 grupos. Grupo TB-8H, animais submetidos ao processo de 
Translocação Bacteriana por duas horas e avaliados com 8 horas (n=4); Grupo TB-24H, animais submetidos ao mesmo processo de TB e avaliados com 24 horas (n=3) 
e; Grupo Sepse-24H, animais submetidos ao processo de Sepse e avaliados com 24 horas (n=3). Os respectivos grupos controle foram denominados de Sham (n=2 a 
3/grupo). A Translocação Bacteriana foi induzida pela inoculação de (10 ml de 10 a décima UFC de E. coli R6) no intestino delgado via sonda oroduodenal e confinados 
pelas ligaduras entre o duodeno e o íleo terminal por 2 horas. Após este período as ligaduras intestinais foram desfeitas. Para a indução da Sepse, o inóculo foi injetado 
(01 ml de 10 a sétima UFC de E. coli R6 / 100g de peso) na veia jugular externa direita. As amostras de sangue e linfa foram colhidas após 8 (Grupos de TB) ou 24 horas 
(Grupos de TB e Sepse). Os animais de grupos controle (Sham) dos respectivos grupos foram injetados com soro fisiológico no lugar de inóculo. Todas as amostras 
foram então preparadas para posterior análise quantitativa de NO por quimioluminescência. 
Resultados: Os valores de NO observados não mostraram diferença, seja entre os grupos experimento e sham, seja entre grupos TB e Sepse, e / ou entre diferentes 
períodos de coleta pós TB.  
Discussão: Os resultados mostraram que tanto a TB como a Sepse não modificam a produção de NO circulante, tanto da via linfática intestinal como da via sangüínea, 
sendo semelhantes aos níveis encontrados nos animais dos grupos controle.  Além disso, os níveis de NO encontrados na linfa foram semelhantes ao do sangue, 
denotando a participação similar do sistema linfático intestinal na geração de NO. Isso nos leva a pensar que a produção local de NO, associada aos processos de TB e 
Sepse, seja de maior relevância na modulação da resposta inflamatória em comparação ao NO circulante.   
A análise de NO deste estudo, nos compartimentos da linfa intestinal e do sangue periférico, sugere a necessidade de uma avaliação mais globalizada dos mecanismos 
de regulação dos mediadores inflamatórios nas tentativas terapêuticas ou prognósticas do fenômeno Sepse e TB. 
Conclusão: A TB e a Sepse não provocaram aumento na produção de NO circulante, tanto na via linfática intestinal como na via sangüínea em ratos. 
 Participantes: Fábio José Pereira da Silva, Andréa Yumi Watanabe, Rosa Maria Silva, Margaret Gori Mouro, Elisa Mieko Suemitsu Higa, Gabriella Mendes 

Bugni, José Luis Menchaca Diaz, Mauro Moreira Batista, Ulysses Fagundes Neto, Ivan Hong Jun Koh 
 

 Título: ESTUDO HISTOMORFOMÉTRICO DA MAMA DE RATAS CASTRADAS TRATADAS COM 
ISOFLAVONA 

 Autores:  Piovesan, A.C.B.; Soares Jr., J.M.; Haidar, M.A.; Simões, M.J.; Baracat, E.C. 
 Bolsista: Ana Claudia Botelho Piovesan   
 Orientador:  Edmund Chada Baracat - Unifesp -  Tocoginecologia / Ginecologia 
 Resumo: 
O estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da isoflavona sobre a histomorfologia da mama de ratas adultas castradas. Foram utilizadas trinta ratas adultas castradas, 
subdivididas em três grupos: GI - veículo; GII –medicadas com estrogênios conjugados eqüinos; GIII - tratadas com isoflavona. Tanto as medicações quanto o veículo 
foram administrados por dois meses, diariamente, por gavagem e, no término, os animais foram sacrificados, retirando-se fragmentos do tecido mamário para análise 
histológica. No grupo controle, os ductos mamários apresentavam-se atróficos, revestidos por epitélio cúbico simples. Nos animais tratados com estrogênio, verificou-se 
desenvolvimento dos ductos, comprovado pela presença de brotamentos e alvéolos mamários. No grupo isoflavona não houve desenvolvimento dos ductos mamários, 
mas o epitélio achava-se mais desenvolvido do que no grupo controle, com núcleos volumosos e nucléolos bem evidentes. Concluiu-se que o efeito da isoflavona sobre 
o epitélio do ducto mamário é discreto, bem menos evidente que do estrogênio. 
 Participantes: Ana Claudia Botelho Piovesan, José Maria Soares Jr., Mauro A. Haidar, Manuel de Jesus Simões, Edmund Chada Baracat 
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 Título: Estudo sobre a Fosforilação do Resíduo de Serina 392 da Proteína p53 na Glândula Mamária de 
Ratas Tratadas com Gonadotrofina Coriônica Humana 

 Autores:  Pereira, J.S.; Affonso, R.; Silva, I.D.C.G. 
 Bolsista: Julia Santucci Pereira   
 Orientador:  Ismael Dale Cotrim Guerreiro da Silva - Unifesp -  Tocoginecologia / Ginecologia 
 Resumo: 
O tratamento de ratas virgens com gonadotrofina coriônica humana (hCG) confere efeito protetor importante contra o surgimento do câncer da glândula mamária desses 
animais, mesmo após exposição ao DMBA (Dimetilbenzoantraceno). Esse efeito se deve ao fato de que o hCG induz diferenciação completa desse órgão. Durante o 
processo de diferenciação um dos genes que se torna muito ativo é o gene da B caseína o que faz com que os níveis da proteína codificada por ele alcance níveis 
elevados na glândula mamária. Ocorre que a B caseína, além de ser um dos componentes do leite, induz aumento nas concentrações da enzima caseína quinase II a 
qual, sabidamente, fosforila o resíduo de serina 392 da proteína p53 tornando-a extremamente ativa. O objetivo deste estudo é analisar o estado de fosforilação do 
resíduo 392 da proteína p53 nas glândulas mamárias de ratas que passaram por processo de diferenciação induzida pela gonadotrofina coriônica humana. Para tanto 
nós utilizamos seis ratas Sprague-Dawley virgens, com 3 meses de idade, as quais durante um período de 21 dias receberam 100UI de gonadotrofina coriônica humana 
(Profasi) através da via intraperitoneal. Passado esse período as ratas tiveram suas glândulas mamárias extraídas sendo que parte do tecido foi imerso em solução de 
formalina a 10% para estudo com H. E. e o restante armazenado em nitrogênio líquido para análise por Western-Blot utilizando-se anticorpo específico para a detecção 
do resíduo fosforilado de p53. O RNA das referidas amostras também será avaliado no sentido de determinar como os níveis do RNA mensageiro de caseína quinase II 
se comportam durante o processo de diferenciação. Como resultado espera-se que a proteína supressora do crescimento tumoral p53 esteja fosforilada no resíduo 392 
o que poderia, eventualmente, constituir um dos mecanismos pelos quais o processo de diferenciação da glândula mamária determina forte resistência ao surgimento 
do câncer na glândula mamária desses animais.  
 Participantes: Julia Santucci Pereira, Regina Affonso, Ismael Dale Cotrim Guerreiro da Silva, Ismael Dale Cotrim Guerreiro da Silva 
 

 Título: ESTUDO ULTRA-ESTRUTURAL DE CARDIOMIÓCITOS DE RATOS COM DIABETE MELITO 
EXPERIMENTAL 

 Autores:  Scattolini, M.; Neves, L.B.; Helou, T.N.; Visentainer, M.; Fiorini, V.C.C.; Macedo, D.M.; Toledo, O.M.; Mora, O.A.; Lopes, A.C. 
 Bolsista: Marcello Scattolini   
 Orientador:  Antonio Carlos Lopes - Unifesp -  Medicina / Clínica Médica 
 Resumo: 
Introdução: Modelos experimentais de diabete melito tipo 1 induzida por estreptozotocina, demonstram cardiomiócitos com alterações subcelulares. À microscopia 
eletrônica, o coração de diabéticos exibe ruptura de cristas mitocondriais, vacuolização e deposição aumentada de lipídeos e glicogênio entre as miofibrilas. Alterações 
semelhantes foram encontradas ao estudar nutrição parenteral em ratas nas quais, os valores da glicose estavam elevados. Quando a hipertensão arterial está sobreposta 
ao diabete melito tipo 1, as alterações são ainda mais graves e avançadas. Estudando ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina, verificou-se que a quantidade da 
deposição de colágeno nesses animais aumentava na mesma proporção dos controles, atribuindo esse aumento apenas, ao avanço da idade. Apesar disso, existem 
muitas controvérsias quanto a participação da alteração extra-vascular levando a disfunção cardíaca. Objetivo: estudar as alterações sub-celulares, de lipídeos e do 
colágeno no coração de ratos portadores de diabete melito tipo 1 induzido por estreptozotocina. Material e Métodos: Trinta e cinco ratos, wistar, machos, entre 180-230g, 
foram randomizados em três grupos: controle, sham e diabete. A indução do diabete melito no grupo experimento foi realizada com injeção intraperitoneal de solução de 
estreptozotocina. Os animais foram sacrificados após oito semanas da indução e fragmentos do ventrículo esquerdo foram preparados para análise ultraestrutural. 
Resultados: Nos grupos controle e sham, processados pela técnica de rotina, os cardiomiócitos se mostram interligados através de discos intercalares reconhecidos 
ultraestruturalmente devido ao predomínio de fáscias aderentes, coincidentes com linhas Z dos sarcômeros.Os núcleos são na grande maioria bastante eucromáticos e 
volumosos. Os sarcômeros, representados por miofilamentos bem organizados, distribuídos de forma a se apresentarem em ramos, deixando espaços entre esses, onde 
ocorre uma grande concentração de mitocôndrias e retículo sarcoplasmático. Observam-se, algumas gotículas de gordura e grânulos irregulares ou agregados 
eletrodensos, característicos de acúmulos de glicogênio dispersos pelo sarcoplasma. Imediatamente abaixo da membrana sarcoplasmática visualiza-se a lâmina externa 
representada por região eletrodensa e contínua. Os espaços intercelulares mostram fibrilas de colágeno em diversas orientações, entremeadas a espaços 
eletrotranslucentes. O grupo diabético, processado pela técnica de rotina, apresentam basicamente as mesmas caracteríisticas ultraestruturais encontradas nos animais 
dos grupos controle e sham. Contudo,  ocorre um acentuado aumento de concentrações de mitocôndrias e suas cristas estão mais densamente compactadas. Conclusão: 
neste estudo experimental os animais do grupo diabete mostram alterações sub-celulares intra-citoplasmáticas. Descritores: Diabete melito experimental; cardiomiócitos; 
ultra-estrutura; lesão endotelial. 
 Participantes: Marcelo Scattolini, Lindalva Batista Neves, Thais Nascimento Helou, Milena Visentainer, Victor Celso Cenciper Fiorini, Danielle Mazziero Macedo, 

Olga Maria Toledo, Oswaldo Alves Mora, Antônio Carlos Lopes 
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 Título: Etanol e resposta hipertensiva portal à bradicinina: resultados preliminares 
 Autores:  Silva, T.G.; Molina, H.M.; Ito, D.T.; Borges, D.R. 
 Bolsista: Thaís Girão da Silva   
 Orientador:  Durval Rosa Borges - Unifesp -  Medicina / Gastroenterologia Clínica 
 Resumo: 
O fígado é órgão essencial para a manutenção do meio interno, sendo responsável pelo metabolismo de xenobióticos. O excesso de ingestão de bebida alcoólica pode 
causar doenças hepáticas como esteatose, hepatite alcoólica e cirrose. A cirrose tem como uma de suas complicações o desenvolvimento de hipertensão portal. A 
bradicinina é nonapeptídeo vasoativo capaz de provocar resposta hipertensiva portal (Loureiro-Silva MR et al, J Gastroenterol Hepatol 2001; 16: 41-45). Encontramos na 
literatura a informação de que o etanol (100 mM) quando adicionado ao liquido de perfusão do fígado isolado provoca aumento da pressão portal, em ratos Sprague-
Dawley (Oshita et al, Hepatology 1992; 16: 1007-1013). Objetivo: Avaliar a influência do etanol na resposta hipertensiva portal à bradicinina. Método: São realizadas 
perfusões in situ de fígado isolado e exsangüinado de rato, com 2 meses de idade, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal de São Paulo, tanto da raça 
Wistar EPM-1, como da raça Sprague-Dawley. O animal é anestesiado (uretana 1,3 mg/g de peso ip) e fixado à mesa cirúrgica onde tem suas cavidades abdominal e 
torácica abertas mediante incisão caudo-cranial. A ventilação pulmonar é mantida artificialmente (traqueotomia); o respirômetro, específico para roedores, é mantido com 
freqüência de 70 ciclos/minuto e 6 ml de volume corrente. As veias porta e cava inferior torácica são canuladas, respectivamente, como via de entrada e saída do 
perfusato. Inicialmente o fígado é exsangüinado com solução de Krebs-Henseleit-bicarbonato pH de 7,5 (Krebs) durante 20 minutos, com fluxo de 36 ml/min e volume 
de 800 ml em regime aberto de perfusão. Uma bomba de infusão aspira a solução do balão (que passa por banho-maria a 37  C) para que seja infundida na veia porta. 
O perfusato antes de penetrar no fígado passa por uma coluna vertical com graduação em centímetros e ramificação aberta, que serve para indicar a pressão portal. O 
líquido na coluna graduada apresenta caráter oscilatório contínuo (amplitude de 0,5 cm), e para a leitura da pressão consideramos o nível mais alto atingido. Após 
exsangüinação o fígado é perfundido por 10 minutos com solução de Krebs contendo etanol 100 mM, e a pressão é monitorada durante 10 minutos. Durante este período 
de tempo são colhidas alíquotas do perfusato para determinação de AST, ALT, LDH e glicose. Após a infusão do etanol, o sistema de perfusão passa a ser de regime 
fechado para que possa ser realizado o teste de depuração do BSP (0,07 mM, concentração inicial). Amostras são recolhidas nos tempos 0, 2, 4 e 6 minutos, são 
realizadas leituras no espectrofotômetro após acidificação da alíquota e a depuração hepática é calculada. Resultado: Após período de aprendizado da técnica de 
perfusão (aproximadamente 20 perfusões), foi inicialmente estudado o efeito do etanol (100 mM) em grupo controle de ratos da raça Wistar EPM-1. Verificamos porém 
que não houve resposta hipertensiva portal, como o relatado na literatura. Comparamos as diferenças entre nosso protocolo e o da literatura e repetimos o experimento 
usando rato Sprague-Dawley, anestésico pentobarbital sódico (tempo de anestesia de aproximadamente 40 minutos) e calibre da coluna graduada de 2 mm. Nestas 
condições etanol 100mM provocou reposta hipertensiva (3 cm acima do basal), comparável ao relatado na literatura. Realizamos então perfusões (N=12) variando alguns 
fatores experimentais para determinar quais seriam os responsáveis pela diferença entre os protocolos: raça do rato, diâmetro da coluna de medida da pressão portal, 
tipo de anestesia, tipo de bomba de infusão (peristáltica ou não-peristáltica) e concentração inicial do etanol (50 ou 100 mM). Verificamos que os fatores raça do rato 
(Sprague-Dawley ou Wistar EPM-1) e o diâmetro da coluna (de 2 ou 3 mm) não influíram nos resultados, isto é, foi semelhante a resposta hipertensiva portal ao etanol. 
Por outro lado os fatores anestesia (uretana ou pentobarbital), tipo de bomba de infusão e concentração inicial do etanol influíram nos resultados: houve resposta 
hipertensiva ao etanol 100 mM quando a anestesia usada foi o pentobarbital e a bomba de infusão usada foi a peristáltica. Em 3 experimentos a depuração do BSP foi 
de 2,2 +/- 0,2 umol/h/g de fígado. Perspectiva: A partir destes resultados preliminares realizaremos perfusões com infusão de bradicinina em conjunto com etanol, para 
estudar a atuação conjunta desses compostos na pressão portal, e analisar os parâmetros bioquímicos. 
PRONEX (41.96.0873.00); CNPq (52.0281/96-9). 
 Participantes: Thaís Girão da Silva, Hercília Maris Molina, Daniel Takeshi Ito, Durval Rosa Borges 
 

 Título: Identificação da isoforma N-domínio da enzima conversora de angiotensina I em células do túbulo 
proximal do rim (LLC-PK1) 

 Autores:  Wang, P.H.M.; Andrade, M.C.C.; Di Marco, G.S.; Casarini, D.E. 
 Bolsista: Pamella Huey Mei Wang   
 Orientador:  Dulce Elena Casarini - Unifesp -  Medicina / Nefrologia 
 Resumo: 
A enzima conversora de angiotensina-I (ECA) tem um importante papel no controle da homeostase corporal, ao clivar a angiotensina I (AI) em angiotensina II (AII), um 
importante vasoconstrictor. A ECA apresenta duas isoformas, uma somática de massa molecular entre 150 e 190 kDa, constituída de dois domínios homólogos, 
denominados de N-domínio e C-domínio e outra germinal, de massa entre 90 e 100 kDa, constituída apenas pelo C-domínio. Estudos recentes em nosso laboratório 
descreveram em urina de pacientes hipertensos (90 e 65kDa) e de indivíduos normotensos (65 kDa) as isoformas  N-domínio da ECA. Em outros estudos de nosso 
grupo, detectou-se a presença da isoforma N-domínio da ECA em células mesangiais em cultura. Na literatura é descrita a presença da ECA do tipo somática em túbulo 
proximal. Considerando as informações acima, o objetivo deste estudo foi verificar a expressão da isoforma N-domínio da ECA em células com características do túbulo 
proximal, as LLC-PK1. 
As células LLC-PK1 foram cultivadas em meio de cultura DMEM, e após confluência, o meio foi retirado e congelado. As células foram homogenizadas e submetidas a 
cromatografia de gel filtração em coluna AcA-34, seguida de troca iônica em coluna Mono-Q FPLC. As frações obtidas dessas cromatografias foram monitoradas por 
absorbância em 280 nm e a atividade enzimática quantificada utilizando o substrato Z-Phe-His-Leu (ZPheHL). A caracterização das enzimas purificadas foi realizada 
verificando-se: a influência do íon cloreto sobre a atividade enzimática, a influência do pH, o reconhecimento das ECAs pelo anticorpo monoclonal 9B9, específico para 
a ECA N-domínio, por Western-Blotting, a identificação da ligação peptídica hidrolisada da AI, por HPLC e a localização das ECAs nas células LLC-PK1, por 
imunofluorescência utilizando o mesmo anticorpo citado anteriormente.  
A cromatografia de troca iônica evidenciou dois picos com atividade da ECA sobre o substrato ZPheHL,denominados ECAinti2A e ECAint2B, que apresentaram massa 
moleculares de 180 e 60 kDa, respectivamente. A isoforma ECAint2B  apresentou pH ótimo 7.5 e 8.5, e a ativação máxima da enzima foi obtida com 100mM de NaCl. A 
ECAint2B converteu o substrato AI em AII. O Western-Blotting do lisado celular, caracterizou a ECAint2B como a isoforma N-domínio e os estudos imunocitoquímicos 
das células LLC-PK1, usando imunofluorescência, demonstraram que a enzima de 60 kDa  está presente tanto no citoplasma, como também no núcleo da célula. 
 Participantes: Pamella Huey Mei Wang, Maria Claudina Camargo de Andrade, Giovana Seno Di Marco, Dulce Elena Casarini 
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 Título: Incidência de Insuficiência Cardíaca (IC) em ratos portadores de Infarto do Miocárdio (IM) 
 Autores:  Flumignan, R.L.G.; Tucci, P.J.F.; Ishigai, M.M.S. 
 Bolsista: Ronald Luiz Gomes Flumignan   
 Orientador:  Paulo José Ferreira Tucci - Unifesp -  Fisiologia / Fisiologia Cardiovascular e Respiratório 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: Existem dados conclusivos indicando que a maioria absoluta dos ratos que falecem nas primeiras 24 horas que se seguem à oclusão 
coronária são levados a óbito por arritmias ventriculares. Não há informações sobre a causa-mortis de ratos na fase crônica do IM. É intuitivo que a IC deve ocorrer com 
alguma freqüência na fase crônica do IM induzido em ratos. Mas não há informação na literatura sobre este aspecto. Sendo, o modelo de IM no rato e a IC subseqüente, 
objetos mais destacados de estudo no nosso laboratório, sentiu-se necessidade de estabelecer a relação entre IM experimental-IC-morte no rato. Tendo isso em vista, 
decidiu-se avaliar a incidência de IC em ratos que morrem espontaneamente após IM experimental. 
MÉTODOS E RESULTADOS: No período de um ano, foram analisados todos os ratos infartados em nosso laboratório que faleceram naturalmente depois da cirurgia 
para produção do IM (n = 35). Os ratos sofreram necropsia completa, com exceção do exame do Sistema Nervoso Central, visando identificar dados que confirmassem 
ou afastassem a existência de IC. Foi procedida análise macroscópica de todas as vísceras abdominais e torácicas, procurando anormalidades, que eram examinadas 
quando presentes. Preocupação especial foi dedicada à identificação de hidrotórax, ascite, edema, sinais de congestão passiva crônica hepática, congestão pulmonar, 
dilatação das câmaras cardíacas. Na ausência de suspeitas macroscópicas de outras lesões, o coração, os pulmões (após introdução de 3 ml de formol 10% pela traquéia 
e posterior oclusão traqueal) e o fígado eram colocados em formol 10%. Amostras de pulmão e fígado foram preparadas para exame histopatológico de rotina, sob 
coloração com hematoxilina-eosina. Cortes do coração, no plano transversal ao eixo maior do ventrículo esquerdo, à altura do ponto médio entre o ápice e a base do 
coração, foram preparados e corados com hematoxilina-eosina e tricrômio de Masson para melhor caracterização do tamanho do IM. A análise do tamanho do IM foi 
feita por quantificação da participação percentual da cicatriz do infarto no anel formado pela musculatura do ventrículo esquerdo (VE). Foi considerado como apresentando 
IC os ratos que evidenciassem a presença do síndrome congestivo na avaliação macro e/ou microscópica. Obedecendo este critério, 77% dos ratos (27/35) apresentaram 
IC. Nos ratos que faleceram passadas mais de 48 horas do IM (n = 13), os sinais de IC apareceram em 12 (92%). Entre estes animais, a média do tamanho do IM foi de 
40,1 ± 16,1%. 
DISCUSSÃO: Pode-se concluir que a IC está presente na grande maioria dos ratos que morrem depois de 48 horas de indução do IM. Mesmo entre os animais que 
morrem no período 0-48 horas do IM a incidência de IC é alta (68%), apesar das informações de que as arritmias são a maior preocupação nesse período. Devem-se 
considerar algumas limitações do estudo: os sinais anátomo-patológicos utilizados para caracterização dos portadores de IC (edemas e derrames cavitários) podem 
também estar presentes em outras doenças, dificultando a interpretação dos resultados. Para uma análise definitiva da incidência de IC nesse modelo deve-se lançar 
mão de outras informações mais específicas (como teor de água dos órgãos). Esse estudo já está sendo realizado. 
 Participantes: Ronald Luiz Gomes Flumignan, Paulo José Ferreira Tucci, Márcia Marcelino de Souza Ishigai 
 

 Título: Influência da idade na resposta a agressão hepática 
 Autores:  Leão, L.I.; Molina, H.M.; Borges, D.R. 
 Bolsista: Luciana Iwanaga Leão   
 Orientador:  Durval Rosa Borges -  -  Medicina / Gastroenterologia Clínica 
 Resumo: 
O envelhecimento pode promover alterações estruturais e funcionais em diversos órgãos e tecidos. Há porém poucos estudos relacionando alterações da função hepática 
com o avançar da idade. O presente trabalho teve como objetivo comparar, em ratos jovens e idosos, a resposta hepática a três diferentes tratamentos: agressão química 
(CCl4), estímulo inflamatório (terebintina) e presença de etanol. O modelo utilizado consistiu na perfusão in situ de fígado isolado e exsangüinado de ratos machos 
Sprague-Dawley jovens (3 meses) e idosos (12 meses), na presença de etanol adicionado ao líquido de perfusão (72 mM) ou submetidos previamente a um de 2 
tratamentos: dose única, intraperitonial, de tetracloreto de carbono, diluído em óleo mineral na proporção 1:3 (0,4mL/200g de peso corporal) ou injeção subcutânea de 
óleo de terebintina (0.5 mL em cada flanco). As perfusões foram realizadas 48 horas após os tratamentos com CCl4 ou óleo de terebintina. Como controle foram 
perfundidos os fígados de ratos não tratados. Foram coletadas alíquotas de perfusato para determinação do número de eritrócitos (controle da exsangüinação) e da 
liberação (U/L/h) das enzimas desidrogenase láctica (DHL), aspartato aminotransferase (AST), enzima inativadora de bradicinina (EC 3.4.25.15) e fosfatase ácida. Foi 
também determinada a depuração da bromsulftaleína (BSP 0,1mM de concentração inicial) por método espectrofotométrico. Os experimentos realizados permitiram 
basicamente a obtenção de dois tipos de informação: ocorrência ou não de lesão celular (liberação enzimática de diferentes compartimentos celulares) e um teste 
funcional (depuração de BSP). As enzimas determinadas foram escolhidas pois estão presentes em diferentes compartimentos na célula hepática: EC-24.15 e DHL são 
enzimas citoplasmáticas, AST é de distribuição citoplasmática e mitocondrial e a fosfatase ácida é enzima lisosomal. A contagem de eritrócitos no perfusato possibilitou 
avaliar o nível de contaminação residual com sangue após a exsangüinação. Os valores encontrados (em média 0,8%, após 60 minutos de perfusão) evidenciaram que 
a contaminação foi irrelevante e não explicaria eventual aumento de enzimas detectado no perfusato. Verificamos que o peso médio dos ratos jovens foi maior que o dos 
ratos idosos, mas o peso relativo do fígado (% do peso corporal) não diferiu (p>0,05) entre os dois grupos. Os 3 tratamentos usados não modificaram (p>0,05) a liberação 
para o perfusato das enzimas EC24.15, AST ou fosfatase acida. A liberação de DHL para o perfusato mostrou tendência a ser maior no grupo CCl4 do que no grupo 
controle, embora sem atingir significado estatístico, mas não diferiu (p>0,05) quando foram comparados os grupos de 3 e de 12 meses. A depuração do BSP não diferiu 
(p>0,05) quando foram comparados os grupos de ratos jovens e idosos nem no grupo controle nem em nenhum dos grupos tratados. A análise dos resultados obtidos 
até o momento com os 3 tipos de agressão usados (CCl4, inflamação, etanol e) mostrou que não houve diferença de resposta considerados os dois grupos (ratos jovens 
e ratos idosos). Para completar o estudo há necessidade de experimentos de perfusão adicionais, tanto para jovens quanto para idosos, dada a dispersão dos resultados 
obtidos em alguns dos grupos estudados. De todo modo, a impressão é a de que ratos jovens e idosos tiveram comportamento similar frente aos três tipos de agressão 
estudados, isto é, o fator idade não tornou o fígado mais suscetível a agressões externas. 
 Participantes: Luciana Iwanaga Leão, Hercília Maris Molina, Durval Rosa Borges 
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 Título: Isoformas da enzima conversora de angiotensina-I em tecidos de camundongo Non-Obese Diabetic 
(NOD) 

 Autores:  Colucci, J.A.; Di Marco, G.S.; Pacheco-Silva, A.; Casarini, D.E. 
 Bolsista: Juliana Almada Colucci   
 Orientador:  Dulce Elena Casarini - Unifesp -  Medicina / Nefrologia 
 Resumo: 
Hipertensão é freqüentemente associada ao diabetes, especialmente ao diabetes mellitus do tipo I, aumentando a incidência de complicações vasculares. Hipertensos 
podem desenvolver a chamada nefropatia diabética, levando, em estágios avançados, a severas complicações renais. 
 Estudos anteriores concluíram que a ECA  apresenta três isoformas, com 65, 90 e 190 kDa. Os mesmos estudos indicaram que amostras de urina provenientes de 
indivíduos hipertensos, assim como de ratos SHR, apresentaram as isoformas de 65 e 90 kDa e que amostras de indivíduos normais, assim como de ratos Wistar, 
apresentaram as isoformas de 65 e 190 kDa, sugerindo que a isoforma de 90 kDa pode vir a ser utilizada como um marcador genético de hipertensão. Vale ressaltar que 
o perfil descrito acima também foi encontrado em tecidos de ratos Wistar e SHR. 
Devido à íntima relação existente entre diabetes e hipertensão, nosso estudo concentra-se na distribuição das isoformas da ECA, especialmente a de 90 kDa, em tecidos 
do camundongo NOD, uma linhagem predisposta ao desenvolvimento do diabetes. 
A glicemia dos animais foi freqüentemente aferida e os ensaios foram realizados em camundongos NOD hiperglicêmicos e normoglicêmicos. Amostras de tecido (rim, 
pulmão, coração, fígado, adrenal e pâncreas) foram homogeneizadas em tampão borato 0,4M, pH 7,2, e centrifugadas a 3000rpm, 4oC. O sobrenadante foi utilizado em 
todos os ensaios, que incluem dosagem da atividade enzimática utilizando Hipuril-L-His-Leu como substrato, SDS-PAGE (7,5%) e Western-blotting (anticorpo anti-ECA 
9B9 1:500). 
A atividade enzimática encontrada nos tecidos dos animais diabéticos se mostrou significantemente maior quando comparada à encontrada nos mesmos tecidos de 
animais normais. Os resultados obtidos foram os seguintes (NOD hiperglicêmico X NOD normoglicêmico): rim 357,1 X 154,2; pulmão 444,6 X 88,3; coração 15,2 X 9,4; 
fígado 5,6 X 1,1; adrenal 4,5 X 0,7; pâncreas 11,5 X 4,3nmol min-1 mg-1. A análise do padrão de bandas apresentado nos Western-blotting indicou que os dois grupos 
de animais apresentam isoformas da ECA com aproximadamente 140 e 72 kDa. A partir de nossos resultados, podemos sugerir que a isoforma de 90 kDa somente está 
presente quando a hipertensão é determinada geneticamente e não como uma conseqüência de mudanças hemodinâmicas causadas pelo diabetes. 
 Participantes: Juliana Almada Colucci, Giovana Seno Di Marco, Álvaro Pacheco e Silva Filho, Dulce Elena Casarini 
 

 Título: Isquemia como indutor de apoptose em próstatas de ratos. 
 Autores:  Paes, F.B.; Freire, M.P.; Bruschini, H. 
 Bolsista: Fernanda Bianca Paes   
 Orientador:  Homero Bruschini - Unifesp -  Cirurgia / Urologia 
 Resumo: 
Apoptose consiste em um mecanismo celular de morte programada, que possibilita a eliminação de células potencialmente lesadas, seja por agentes injuriantes, ou por 
algum erro inerente á própria célula. 
Desta forma, o objetivo do projeto em questão é analisar o grau de apoptose celular em próstatas de ratos, expostas a tempos variáveis de isquemia. 
Material e Método: foram operados 39 ratos machos adultos, da linhagem Wister americano, com pesos variando de 250  a 565 gramas. 
Técnica cirúrgica:os animais foram previamente anestesiados com Ketamina e Xilazina, e posteriormente submetidos á abertura abdominal e exposição da bexiga e 
próstata. A seguir, a aorta foi clampeada(oclusão total) em sua porção mais distal, imediatamente antes de emitir os ramos ilíacos. 
O tempo de isquemia variou para cada grupo de ratos, sendo 0 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos e 180 minutos (cinco grupos de ratos) 
Após esses procedimentos, as bexigas e prostatas foram retiradas, e os animais sacrificados. 
As peças cirúrgicas foram fixadas em formol e mandadas para análise anátomo-patológica. 
A técnica usada para corar as lâminas é conhecida como técnica de TUNEL, que consiste no uso de um marcador de apoptose celular, que se fixa nas extremidadesa 
de quebra do DNA, chamadas de regiões internucleossomais. Por meio de uma sonda que se une ao marcador, visualizamos mudanças de coloração no núcleo das 
células em apoptose (acastanhada para células em apoptose e azulada para células íntegras) 
Até o momento, ainda não foram coradas e analisadas todas as lâminas, mas há diferença aparente entre as apoptoses do grupo controle e dos outros grupos. A análise 
estatística mostrará o grau de significância destes dados. 
 Participantes: Fernanda Bianca Paes, Marcos Paulo Freire, Homero Bruschini 
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 Título: PAPEL DA FRAÇÃO POLISSACARÍDICA DO LPS DE Enterobacter cloacae  NA GÊNESE DA 
SÍNDROME DO CHOQUE SÉPTICO 

 Autores:  Mendes Neto, J.A.; Koh, I.H.J.; Silva, R.M. 
 Bolsista: José Arruda Mendes Neto   
 Orientador:  Rosa Maria Silva - Unifesp -  Micro/Imuno/Parasitologia / Microbiologia 
 Resumo: 
Atualmente, reconhece-se o lipídeo A, componente do lipopolissacarídeo (LPS) dos microrganismos Gram negativos, como sendo uma toxina microbiana potente, a qual 
teria um papel crítico no desencadeamento de eventos pró-inflamatórios que contribuiriam para a patogênese do choque séptico (CS).  
Por outro lado, a literatura mostra que anticorpos contra estruturas conservadas do LPS, particularmente contra a região do ´´inner-core´´ podem proteger contra a ação 
tóxica do LPS. Este fato sugere que, além do Lipídeo A, outros componentes da estrutura do LPS podem ter efeito sobre a indução do CS. 
Este trabalho teve por objetivo avaliar a toxicidade tanto do LPS quanto da fração polissacarídica, obtidos de duas cepas de Enterobacter cloacae. Uma das cepas 
apresenta LPS com fração polissacarídica de cadeia longa. A outra cepa é originária da primeira por perda de parte da fração polissacarídica de seu LPS, resultando em 
uma fração polissacarídica de cadeia curta. Designamos as diferentes frações como: LPS (Lipídeo A + polissacarídeo de cadeia longa); PS (polissacarídeo de cadeia 
longa); LOS (Lipídeo A + polissaccarídeo de curta curta) e OS (polissacarídeo de cadeia curta). Cada mililitro das frações obtidas correspondeu a uma concentração 
bacteriana inicial de 8x10(10) células/mL. As frações de PS e OS foram obtidas dos respectivos LPS e LOS através de hidrólise ácida. Após obtenção, todas as frações 
foram submetidas a 48 h de diálise contra água MiliQ e posterior cromatografia em Sephadex G-50. Ao final, todas as frações foram submetidas a análise por SDS-PAGE 
para constatar a presença e qualidade das diferentes frações.   
Grupos de ratos Wistar-EPM, com cerca de 200g de peso corporal, foram anestesiados com mistura de ketamina e xilasina, na proporção de 4:1 e, então, inoculados 
por via intracárdica (VIC) com as diferentes frações. Os animais foram observados por até 10 dias. A administração de LPS e LOS (n=7) causou 85 e 100% de óbitos, 
respectivamente, em cerca de 4 h. Curiosamente, doses quatro vezes menores de PS (n=5) e OS (n=8) causaram 60-75% de óbitos no mesmo tempo. Estes resultados 
sugerem que as frações polissacarídicas têm, per se, ação tóxica importante, a qual não é dependente da presença de cadeias polissacarídicas longas.  
A imunização dos animais tanto com LOS (n=5) quanto com PS (n=4) resultou em baixa proteção (10 e 25%) nos animais desafiados com LPS. Por outro lado, houve 
100% de proteção nos animais desafiados com PS. A análise destes resultados depende da comprovação da presença de anticorpos específicos nos soros obtidos dos 
animais, imediatamente antes do desafio. Este estudo ainda está em andamento.    
A toxicidade das diferentes frações também foi analisada em camundongos Swiss com cerca de 25g de peso corporal. A administração das frações foi realizada por 
injeção de volumes não maiores que 400 microlitros e por via intraperitoneal. Doses de LPS e LOS cinco vezes maiores que as utilizadas em ratos apresentaram 
toxicidade diversa. LPS (n=8) causou 75% de óbitos, com tempo de sobrevida entre 18 h e cinco dias. Já LOS (n=8) apresentou 25% de óbitos, com tempo de sobrevida 
em torno de 18 h. Entretanto, doses semelhantes de PS (n=10) e OS (n=10) resultaram em 100% de óbitos em cerca de 3 h, confirmando a toxicidade das frações 
polissacarídicas.  
Os dados até então obtidos sugerem fortemente que a toxicidade do LPS de Enterobacter cloacae não se deve exclusivamente ao Lipídeo A. 
 Participantes: José Arruda Mendes Neto, Ivan Hong Jun Koh, Rosa Maria Silva 
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 Título: A percepção do corpo ferido: o atendimento a vítimas de violência em um hopital de emergências na 
cidade de São Paulo 

 Autores:  Figueredo, P.R.; Suarez, M.M.; Sarti, C.A. 
 Bolsista: Patrícia Rocha de Figueiredo   
 Orientador:  Cynthia Andersen Sarti - Unifesp -  Medicina Preventiva / Ciências Sociais e Saúde 
 Resumo: 
Introdução: A mudança no perfil de morbidade e mortalidade no país nos últimos anos – pelo aumento de ocorrências por “causas externas” ao lado do maior controle 
das doenças infecto-contagiosas – foi um dos principais fatores que trouxe o tema da violência para o campo da Saúde. Hoje, diante de sua significativa incidência, os 
casos de violência são considerados “problema de saúde pública”. O reconhecimento deste problema e da necessidade de medidas preventivas levou à criação, em 
agosto de 2002, do Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência (NAVV) no âmbito do Hospital Municipal Arthur Ribeiro de Saboya, situado na cidade de São Paulo e 
especializado em emergências. Estamos desenvolvendo nosso trabalho de campo junto ao NAVV, em parceira com o serviço.  
 
Objetivos:  Analisar a relação dos profissionais, principalmente médicos e enfermeiros, com os pacientes, vítimas de violência, buscando entender as implicações do 
NAVV para o trabalho desses profissionais, a partir de seus pontos de vista e percepções. Dessa forma, pretendemos contribuir para a reflexão das práticas em saúde 
nos casos de violência. No que se refere à iniciação científica, consideramos importante a sensibilização dos estudantes, como futuros profissionais, para a problemática 
da violência e para uma abordagem interdisciplinar do corpo, da saúde e da doença, que constituem perspectivas da pesquisadora.   
 
Metodologia: Para a análise da percepção dos profissionais sobre o atendimento que prestam às vítimas de violência, as técnicas utilizadas são as da metodologia 
qualitativa, como a observação do atendimento no Pronto Socorro, acompanhando a recepção dos usuários e o registro das informações iniciais; no Hospital, continuamos 
acompanhando a trajetória do usuário, desde o momento em que ingressa, passando pela consulta médica e outros encaminhamentos, a partir da seleção de casos para 
a observação.   
 
Considerações preliminares: ao iniciarmos o trabalho de campo, nos deparamos com um grau de consolidação do NAVV muito menor do que imaginávamos. Isso nos 
levou a rever o projeto inicial e mudar o foco central da pesquisa, deslocando-o do NAVV para a dinâmica de atendimento de emergências no Hospital, “mergulhando” 
em seu cotidiano até a profundidade que nos for possível a fim de alcançarmos nossos objetivos. Buscamos assim, elementos para entender os casos considerados de 
violência, na percepção dos profissionais de saúde, e o tratamento visto como adequado. 
 Participantes: Patrícia Rocha de Figueiredo, Marcelo Mendes Suarez, Cynthia Andersen Sarti 
 

 

 Título: AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE USO DE UM NOVO PAPEL FILTRO NO EXAME DE CITOLOGIA 
DE IMPRESSÃO 

 Autores:  Silva, H.; Silva, C.R.; Barros, J.N.; Mascaro, V.L.D.M.; Holfling, A.L. 
 Bolsista: Helga da Silva   
 Orientador:  Ana Luisa Hoflinf de Lima - Unifesp -  Oftalmologia / Oftalmologia 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: 
A citologia de impressão consiste em um método de biópsia não invasivo para avaliação do epitélio da superfície ocular, por meio da aplicação de papel filtro de acetato 
de celulose poroso sobre a superfície. Após impressão e ”peeling”, remove células das camadas superficiais, preservando as características morfológicas e as relações 
anatômicas das células obtidas. 
Na Unifesp este exame tem sido realizado pelo Laboratório de Doenças Externas Oculares há 4 anos e emprega papel filtro do exterior (HAWP 307FO) com poro de 
0,45 micra. 
 
OBJETIVO: 
Avaliar a viabilidade de uso de outros 2 tipos de papel filtro de acetato de celulose de fabricação nacional no exame de citologia de impressão. 
 
MATERIAL E MÉTODO: 
Foi realizada colheita de citologia de impressão em 14 olhos de sete voluntários sem alterações clínicas, no Laboratório de Doenças Externas Oculares da UNIFESP, e 
observando o resultado quanto a celularidade e a morfologia. A colheita foi feita no quadrante superior e temporal da conjuntiva bulbar de ambos os olhos totalizando 28 
amostras que foram divididas em 3 grupos para a realização do exame: 
Grupo 1: Filtro nacional (fornecido pela empresa Milipore, código de catálogo HAWP04700 0,45 micra de poro). 
Grupo 2: Grupo controle com uso de filtro importado(HAWP307 0,45 micra), filtro padrão no Laboratório de Doenças Externas Oculares da UNIFESP. 
Grupo 3: Filtro nacional (GSWP04700 0,22 micra de poro) 
O profissional responsável pela leitura das amostras não teve conhecimento quanto ao tipo de papel usado e a localização da colheita. 
 
RESULTADOS: 
As colheitas, fixações e colorações foram realizadas sem intercorrências. 
Após análise microscópica observou-se, que a celularidade obtida foi satisfatória com os 2 tipos de filtros (nacional e importado) com 0,45 micra de poro, sendo mais no 
importado. A qualidade de visibilização dos detalhes morfológicos foi melhor no filtro nacional de poro menor. O filtro nacional de 0,22micra de poro apesar de ter tido 
uma morfologia excelente teve uma celularidade insatisfatória.  
  
CONCLUSÃO: 
O papel filtro de fabricação importada, mostrou-se mais viável na aquisição de células superficiais em indivíduos sem alterações clínicas na superfície ocular, devido a 
combinação da morfologia e da celularidade. 
 Participantes: Helga da Silva, Caroline Ribeiro da Silva, Jeison de Nadai Barros, Vera Lucia Degaspare Monte Mascaro, Ana Luisa Hofling de Lima 
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 Título: AVALIAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DE DIAGNÓSTICO DE CATARATA 
 Autores:  Alves, J.D.O.; Shinzato, A.R.; Hirai, F. 
 Bolsista: Janaína Damaris Oliveira Alves   
 Orientador:  Clóvis de Araújo Peres - Unifesp -  Medicina Preventiva / Bioestatística 
 Resumo: 
Objetivo: Analisar a concordância de diagnóstico de catarata entre dois observadores independentes, ambos médicos oftalmologistas. Material e Método: A avaliação de 
catarata foi empregada de acordo com o critério de ´´Wilmer grading system´´, analisando três tipos de catarata: nuclear, cortical e subcapsular posterior. Foram 
analisados uma amostra de 101 indivíduos da população Nipo-brasileira  da cidade de Bauru, todos com o diagnóstico prévio de Diabetes Mellitus. Para o estudo 
estatístico foi utilizado o Coeficiente de  Concordância Kappa, tanto o método do kappa positivo quanto o método do kappa negativo. Resultado:  Foi constatada uma 
ótima concordância entre os observadores no diagnóstico de qualquer tipo de catarata. Para a concordância isolada de cada tipo de catarata, obtivemos concordância 
ótima para os tipos cortical e subcapsular posterior e uma boa concordância para o diagnóstico de catarata nuclear. Conclusão:  Baseado na avaliação de concordância, 
concluímos que existe reprodutibilidade entre observadores nos resultados de diagnóstico de catarata. Assim, o uso do critério de “Wilmer grading system´´ aumentou a 
credibilidade do diagnóstico para definir a presença ou não de catarata e seu grau de opacificação. 
 Participantes: Janaína Damáris Oliveira Alves, Alexandre Ryuzo Shinzato, Flávio Hirai 
 

 Título: Elaboração do símbolo de Tecnologia Oftálmica 
 Autores:  Endo, M.Y.; Mukai, A.; Gomes, M.H.A. 
 Bolsista: Marcos Yassuhide Endo / Adriana Mukai 
 Orientador:  Mara Helena de Andréa Gomes - Unifesp -  Medicina Preventiva / Epidemiologia 
 Resumo: 
RESUMO: ELABORAÇAO DO SÍMBOLO DE TECNOLOGIA OFTÁLMICA Marcos Yassuhide Endo1, Adriana Mukai1, Mara Helena de Andréa Gomes2 1) Acadêmico 
de Tecnologia Oftálmica da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) / 2) Coordenadora da Disciplina de Noções de Metodologia Científica (UNIFESP).  
 
OBJETIVO: O curso de Tecnologia Oftálmica é recente no Brasil, e a UNIFESP é a primeira e única a ministrá-lo. O objetivo deste estudo é a elaboração do símbolo do 
curso de Tecnologia Oftálmica, tendo em vista que a presença de um símbolo representativo tem papel importante na formação acadêmica e na identificação profissional. 
 
MÉTODOS: O estudo será realizado a partir de recuperação histórica, através de atas (Conselho Universitário, Conselho de Graduação e Departamento de Oftalmologia) 
e de entrevistas através de questionários pré-testados, formulados de forma específica para cada categoria de entrevistado, mas com as mesmas informações para 
pessoas ligadas ao curso de Tecnologia Oftálmica. As informações serão organizadas a fim de se encontrar valores simbólicos para a criação e elaboração do símbolo. 
 
RESULTADOS: Foram encontrados valores simbólicos para a criação do símbolo, estas informações poderão ser enviadas a serviços terceirizados (gráficas, designers 
ou desenhistas) para a execução do símbolo, ou poderão ser utilizados por pessoas ligadas ao curso de Tecnologia Oftálmica, que através de concurso poderão escolher 
o símbolo representativo. 
 
CONCLUSÕES: O estudo da elaboração do símbolo de Tecnologia Oftálmica foi extremamente proveitoso ao propiciar a recuperação histórica do curso. Os dados 
colhidos forneceram um forte subsídio para discutir e aprofundar questões importantes para o desenvolvimento do curso de Tecnologia Oftálmica. 
 Participantes: Marcos Yassuhide Endo, Adriana Mukai, Mara Helena de Andréa Gomes 
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 Título: ESTADO NUTRICIONAL DE PRE-ESCOLARES: COMPARAÇÃO DO USO DO ESCORE-Z NOS 
INDICADORES ESTATURA/IDADE, PESO/ESTATURA  E IMC-POR-IDADE. 

 Autores:  Ferreira, A.C.G.; Devincenzi, M.U.; Colugnati, F.A.B.; Sigulem, D.M. 
 Bolsista: Ana Cristina Garcia Ferreira   
 Orientador:  Dirce Maria Sigulem - Unifesp -  Pediatria / Nutrição e Metabolismo 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: O Projeto Favela (PF) UNIFESP/EPM realiza desde 1989 um programa de atenção primária à saúde em comunidades carentes da regional de Vila 
Mariana, no município de São Paulo. Uma das atividades é a avaliação e acompanhamento do estado nutricional de pré-escolares. 
Em 2001 o CDC divulgou novas curvas de referência (CDC2000) para avaliação antropométrica, baseadas numa revisão feita pela NHANES, na qual se utilizou os dados 
do NCHS1977 e os da população americana obtidos pela NHANES desde o início da década de 60. Desde a publicação do CDC2000, o uso do IMC para avaliação 
nutricional de pré-escolares em trabalhos científicos tem sido freqüente, assim como das novas curvas para os indicadores peso/estatura (P/E) e estatura/idade (E/I), o 
que ainda não está oficialmente preconizado. 
O Índice de Massa Corpórea (IMC) é uma forma de avaliação, baseada no peso e estatura, para determinação de baixo peso e excesso de peso. Em crianças, devido à 
mudança de gordura no corpo ao longo dos anos e à diferença dessa distribuição em meninos e meninas, a interpretação do IMC depende da idade e do sexo. 
 
OBJETIVO: Comparar a classificação do estado nutricional pelos escores-Z dos indicadores E/I, P/E e IMC-por-idade publicados pelo CDC (CDC2000) para avaliação 
do estado nutricional de crianças de 24 a 72 meses. 
 
CASUÍSTICA: Estão sendo analisadas as medidas antropométricas (peso e estatura) de um grupo de 1249 crianças, 667 meninos e 582 meninas, residentes de favelas 
e freqüentadoras de creches do bairro Vila Mariana, que foram avaliadas ou estão em avaliação pelo PF. 
 
MÉTODO: As medidas de peso e estatura das crianças foram realizadas por nutricionistas através de uma balança portátil digital KRATUS e uma fita métrica de madeira., 
sendo registradas imediatamente no formulário da criança. Os dados antropométricos das crianças foram registrados em um banco de dados do programa Epi Info 6,04b. 
Foram analisados nessa pesquisa os bancos de 5 creches e 4 favelas, preenchidos com dados obtidos de 1996 a 2002. 
Devido à concomitância de crianças em creches e favelas, e da possibilidade de uma mesma criança ter sido avaliada em mais de um ano ou visita, foram seguidos as 
seguintes etapas e critérios para inclusão/exclusão: 
1) Os bancos de cada creche foram agrupados. Selecionou-se a faixa etária a ser estudada e excluiu-se os nomes repetidos, dando sempre preferência à primeira vez 
que a criança obteve uma avaliação antropométrica completa e os dados de nome, sexo, data de nascimento e data da visita completos. Em caso de mesmo nome com 
datas de nascimento diferentes, foram excluídos todos os dados. Foi feita revisão cuidadosa para rastrear erros na escrita diferente do nome de uma mesma criança, 
avaliando-se sempre a data de nascimento, sendo também excluídos os dados que poderiam conter qualquer erro. 
2) Os dados de todas as creches foram agrupados e novamente foram excluídos os nomes repetidos, com os mesmos critérios da etapa anterior. Foi criado um banco 
único com os dados de todas as crianças em sua primeira visita com avaliação e registro completos, na faixa etária estudada. 
3) No banco das favelas o mesmo foi feito, utilizando mesmos método e critérios das etapas anteriores. 
4) Foram agrupados os 2 bancos criados, das favelas e das creches, e os nomes repetidos foram excluídos de acordo com os critérios das etapas anteriores. 
5) O banco final foi separado de acordo com o sexo, formando-se 2 bancos: um de meninos com 667 nomes, e um de meninas com 582 nomes. 
Foi feito o cálculo do escore-Z para os indicadores E/I, P/E e IMC (indicador peso/altura2(m)), baseando-se nas curvas CDC2000. 
O escore-Z, significa, em termos práticos, o número de desvios-padrão que o dado obtido está afastado de sua mediana de referência (de mesma idade e sexo).  Seu 
cálculo é feito da seguinte forma: 
Z = [(X/M) elevado a L)–1]/(LS),  
onde X é a medida física (IMC, peso ou estatura) e L, M e S são valores da tabela CDC2000 que corresponde à idade (ou estatura) da criança. Os parâmetros LMS são 
a mediana (M), o desvio-padrão (S) e o poder da transformação de box-cox (L).  
A interpretação do valor obtido é feita de acordo com a tabela abaixo: 
Desnutrição = Z < -2 
Risco de desnutrição = -2 < Z < -1 
Eutrofia = -1 < Z < +1 
Sobrepeso = +1 < Z < +2 
Obesidade = Z > +2 
Será feita uma comparação dos padrões escore-Z dos percentis com os do IMC, verificando as relações estatísticas entre suas medidas de P/E e E/I e analisando os 
dados de concordância e discordância que esses possuem.  
Como a avaliação baseada nos dados do CDC2000 ainda não é preconizada pela OMS, será feita a comparação desses resultados com os do cálculo baseado no 
NCHS1977. 
 
COMENTÁRIOS FINAIS: Os resultados serão analisados criteriosamente com o intuito de comparar os indicadores previamente utilizados para avaliação nutricional de 
pré-escolares (P/E e E/I) e o indicador do IMC, verificando a melhor adequação dos seus usos. Dessa forma, a conclusão e continuidade desse trabalho visa à avaliação 
da utilização mais adequada desses indicadores, assim como à comparação com os escores-Z baseados no NCHS1977, em vigência. 
 Participantes: Ana Cristina Garcia Ferreira, Macarena U. Devincenzi, Fernando A. B. Colugnati, Dirce Maria Sigulem 
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 Título: ESTUDO COMPARATIVO DO DIÂMETRO PUPILAR EM PACIENTES PRÉ E PÓS CIRURGIAS DE 
FACOEMULSIFICAÇÃO 

 Autores:  Ebina, A.H.; Santos, A.S. 
 Bolsista: Alexandre Hitoshi Ebina 
 Orientador:   
 Resumo: 
OBJETIVO: Comparar o diâmetro pupilar obtido através de uma régua milimetrada em pacientes pré e pós operatórios de cirurgias de catarata, pela técnica de 
facoemulsificação, com implante de lente intraocular.  
 
MATERIAL E MÉTODO: Foram avaliados trinta pacientes, 70% mulheres e 30% homens com idade média 68,24 anos, do Instituto da Catarata – Unifesp/EPM. Todos 
estes pacientes foram avaliados, antes e após a realização da cirurgia, com uma régua milimetrada (Bauch&Lomb) a uma distância olho x régua de 3,0 cm, com a qual 
foi medida a pupila em uma sala com iluminação ambiente.  
 
RESULTADOS: O diâmetro pupilar pré cirurgia teve média de 3.7 mm, o maior valor obtido de 6.0 mm e o menor de 3.0 mm. Após a cirurgia o diâmetro pupilar teve 
média de 3.5 mm, sendo o maior valor de 5.0 mm e o menor valor 2.5 mm. O tempo médio para a realização do exame pós-operatório foi de 45 dias. Através das análises 
das variáveis pelo T-test, não há uma diferença estatisticamente significante (p=0,41).  
 
CONCLUSÃO: Na avaliação pós cirurgias houve um aumento do diâmetro pupilar em 7 casos (23,3%), uma diminuição em 13 casos (43,3%) e 10 casos (33,3%) em 
que o diâmetro pupilar não alterou. As prováveis conseqüências da diferença do diâmetro pupilar serão melhor analisadas em pesquisas futuras. 
 Participantes: Alexandre Hitoshi Ebina, Ronaldo Antonio dos Santos 
 

 Título: Estudo descritivo sobre hábitos de fotoproteção em universitários da área médica 
 Autores:  Nakahara Jr, M.N.; Terzian, L.R.; Enokihara, M.Y.; Takahashi, K.; Almeida, F.A.; L.P.C.C.P. 
 Bolsista: Mauro Noriaki Nakahara Junior   
 Orientador:  Luiz Roberto Terzian - Unifesp -  Dermatologia / Dermatologia 
 Resumo: 
Procedência: Liga de Prevenção e Combate ao Câncer de Pele da Universidade Federal de São Paulo. Departamento de Dermatologia. UNIFESP – EPM. 
 
Justificativa: Estudos mostram que a exposição ao sol pode aumentar a incidência de câncer de pele e promover o envelhecimento cutâneo mais precoce. Existem 
poucos estudos abordando o conhecimento da população brasileira quanto aos riscos provocados pela exposição solar, bem como seus hábitos e costumes de 
fotoproteção. Este estudo visa  descrever o conhecimento e a prática de fotoproteção em uma população universitária da área médica. 
 
Objetivos: Gerais:  Analisar conhecimentos acerca de exposição ao sol, câncer de pele e práticas relacionadas à fotoproteção. Específicos:  (1) avaliar o papel das 
variáveis sexo e tipo de pele (segundo Fitzpatrick) no uso de fotoproteção; (2) descrever o conhecimento acerca dos efeitos deletérios dos raios solares; (3) analisar a 
freqüência com que a população protege-se do sol; (4) descrever os principais tipos de fotoproteção utilizados; (5) descrever os fatores que dificultam o uso de 
fotoproteção e  (6) descrever a relação que se estabelece entre pele bronzeada, beleza e saúde. 
 
Materiais e Métodos: Foram aplicados questionários aos estudantes de medicina da UNIFESP/EPM do 1º ao 6º ano pelos integrantes da liga. O questionário consiste de 
questões dissertativas e de múltipla escolha, sendo que em algumas delas os entrevistados podiam responder a mais de uma alternativa. Os resultados foram então 
coletados, inseridos num banco de dados e então analisados. 
 
Resultados: Foram entrevistados 120 estudantes, sendo 56 mulheres e 64 homens. Os três efeitos deletérios causados pelo sol mais citados, em questão aberta, foram: 
câncer de pele (86,67%); envelhecimento (73,33%); queimadura (62,50%). Quando questionados sobre a freqüência com que se protegem, 12,50% das mulheres 
responderam “sempre”, em contraste com 5,83% dos homens que tiveram esta mesma resposta; 9,16% dos homens responderam que “nunca” se protegem, enquanto 
que nenhuma das mulheres teve esta resposta. O restante (34,16% das mulheres e 38,33% dos homens) respondeu que se protegem “às vezes”. Quanto ao tipo de 
fotoproteção utilizada (cada indivíduo podia ter mais de uma resposta), foram citados nesta ordem: filtro solar com FPS > ou = 15 (86); camiseta (47); chapéu (24); filtro 
solar com FPS < 15 (18); não se expor ao sol das 10 às 16 horas (15); outros (6); bronzeador (2). Os fatores que dificultam o uso de fotoproteção foram cultural ou falta 
de hábito (55); a memória (53); bem estar (30); nenhum (8); outros (8); econômico (7). 
Quanto à pele bronzeada, 52 dos entrevistados relacionam com beleza; nenhum, com saúde; 21, com beleza e saúde; e 39 dos entrevistados não relacionam a pele 
bronzeada com nada. 
 
Conclusão: Os universitários do sexo feminino protegem-se mais do que os do sexo masculino. Apesar do conhecimento da necessidade de se protegerem, nem sempre 
apresentam o hábito de fazê-lo. A relação que é feita por 43,33% dos entrevistados entre pele bronzeada e beleza talvez seja um dos fatores que possa influenciar os 
hábitos de fotoproteção. 
 Participantes: Mauro Noriaki Nakahara Junior, Luiz Roberto Terzian, Mauro Yoshiaki Enokihara, Kátia Takahashi, Fernando de Almeida, Alunos da Liga de 

Prevenção e Combate ao Câncer de Pele 
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 Título: Fonoaudiologia e Creche: Uma Parceria Possível 
 Autores:  Paolucci, J.F. 
 Bolsista: Juliana Faleiros Paolucci   
 Orientador:  Stela Maris Aguiar Lemos - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
A fonoaudiologia é a área que trabalha para prevenção e promoção dos processos de linguagem oral e/ou escrita, fala, voz, audição e seus possíveis distúrbios. 
Este trabalho pretende demonstrar a importância da integração entre as áreas de fonoaudiologia e educação para que em ação conjunta possamos promover a saúde 
das crianças matriculadas em creche e desenvolver o potencial destas para uma melhor performance da comunicação e, conseqüentemente, ajustando-as às exigências 
da comunidade a que vai pertencer. 
Considerando que a creche exerce um papel pedagógico e educativo para o desenvolvimento integral do indivíduo, é de suma importância que o fonoaudiólogo faça 
parte da equipe, tanto no planejamento de estratégias que proporcionem um ambiente adequado para o desenvolvimento do processo de comunicação, quanto na 
discussão interdisciplinar com os demais membros da equipe, visando a capacitação dos educadores para a identificação de crianças de risco para distúrbios da 
comunicação e a realização dos devidos encaminhamentos. 
As patologias da comunicação geram sofrimento, insucesso social e limitam a capacidade de poder da palavra, criando um grande impacto na experiência pessoal e 
comprometendo a qualidade de vida do indivíduo, desta forma, é de extrema importância a integração da aluna de graduação em fonoaudiologia na rotina de uma creche. 
Incluindo e enfatizando neste projeto as diretrizes do Plano Nacional de Extensão Universitária, além da participação no planejamento das ações didático-pedagógicas 
desenvolvidas em uma creche na área de abrangência do Centro de Saúde Lívio Amato-Vila Mariana. 
Para tanto o presente projeto tem como objetivos: 
A integração da aluna de fonoaudiologia com a equipe e a vivência da rotina de uma creche vivenciando situações/problemas que farão parte de sua futura rotina 
profissional; 
Participação do planejamento e execução das ações didático-pedagógicas, visando prevenir distúrbios da comunicação humana e esclarecer o papel do fonoaudiólogo 
na equipe de uma creche. 
O projeto consta das seguintes etapas: caracterização dos recursos físicos, matérias e humanos e dos problemas e necessidades da creche, levantamento bibliográfico 
e seleção dos profissionais que participarão do projeto, planejamento de um programa a ser cumprido na creche; execução deste  e discussão dos resultados parciais; 
avaliação do projeto; elaboração e publicação de um artigo. 
Atualmente estamos executando o planejamento e discutindo os resultados parciais e até o momento pudemos concluir que: 
A elaboração e aplicação de estratégias em conjunto proporcionou a integração das práticas fonoaudiológicas e de educação, além de ampliar a ação do educador na 
prevenção e na identificação de distúrbios da comunicação. 
O trabalho conjunto foi extremamente enriquecedor, a vivência da rotina da creche proporcionou a aproximação entre teoria acadêmica e a prática, acompanhando o 
desenvolvimento de crianças pré-escolares. 
A integração entre as duas áreas evidenciou uma mudança na ação dos profissionais participantes, trazendo a melhoria no atendimento das necessidades das crianças 
acompanhadas e a consciência da necessidade de ações intersetoriais e parcerias entre profissionais da saúde e da educação. 
 Participantes: Juliana Faleiros Paolucci 
 

 Título: Impacto da dor crônica de pais de crianças e adolescentes com Dor Músculo-esquelética Benigna ( 
Dor Recorrente em Membros) 

 Autores:  Galvão, M.Z.; Guimarães, J.P.; Terreri, M.T.; Len, C.A. 
 Bolsista: Melissa Zanelato Galvão   
 Orientador:  Maria Teresa de Sande e Lemos Ramos Ascensão Terre - Unifesp -  Pediatria / Alergia, Imunologia e Reumatologia Infantil 
 Resumo: 
A queixa de dor músculo esquelética recorrente em membros, de natureza benigna, é caracterizada por um  quadro de pelo menos três episódios de dor, de intensidade 
suficiente para interferir nas atividades diárias habituais da criança por um período mínimo de três meses. Essa pesquisa teve como objetivo estudar a história de dor 
crônica pessoal de pais de crianças e adolescentes com dor músculo esquelética benigna; mensurar a dor ósteo-articular dos pais e pacientes; e correlacionar a dor dos 
pais e pacientes. Para isso foram aplicados questionários e analisados os prontuários dos pacientes, onde pode-se observar que as dores em membros era em sua 
maioria de origem bilateral, não possuindo antecedentes traumáticos ou infecciosos, desencadeado por atividade física e aliviada com massagem ou  analgesicoterapia. 
Este estudo permitirá a implantação de uma rotina mais ampla no Ambulatório de Reumatologia Pediátrica do Hospital São Paulo, através de anamnese mais completa 
e específica, focando o atendimento multiprofissional e individualizado. 
 Participantes: Melissa Zanelato Galvão, Julia Pires Guimarães, Maria Teresa de Sande e Lemos Ramos Ascensão Terreri, Claudio Arnaldo Len 
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 Título: INDICADORES DE RISCO E PROTETORES PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO: 
NORTEADORES DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Autores:  Gurgel, S.; Pedromônico, M.R.M. 
 Bolsista: Sabrina Gurgel   
 Orientador:  Marcia Regina Marcondes Pedromonico - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
O termo desenvolvimento tem uma significação geral de crescimento, de progresso, de desabrochamento. Aplicado à evolução da criança, significa que, quando a 
observamos no tempo, constatamos o aumento das possibilidades pessoais de agir sobre o ambiente, e, por conseguinte, progressos nas capacidades de compreender 
e fazer-se compreender. Esta evolução traduz-se na sua diferenciação em relação ao mundo que a cerca, ao mesmo tempo em que se integra nele como interlocutor 
por inteiro. (Vayer & Roncin, 1990) 
O estudo em nível pré-patogênico da produção da doença em termos coletivos, objetivando o estabelecimento de ações de ordem preventiva, deve considerar a doença 
como fluindo, originalmente, de processos sociais, crescendo através de relações ambientais e ecológicas desfavoráveis, atingindo o homem pela ação direta de agentes 
físicos, químicos, biológicos e psicológicos, ao se defrontarem, no indivíduo suscetível, com pré-condições genéticas ou somáticas desfavoráveis. (Rouquayrol, 1994).  
Estudos retrospectivos têm demonstrado que diversas condições clínicas podem agir sobre o desenvolvimento humano como um fator de risco ou proteção. Atualmente, 
os estudos do desenvolvimento têm buscado graduar a importância dessas condições incluindo em seus protocolos dados sobre a ecologia ambiental em que a criança 
está inserida. 
OBJETIVO: 
O objetivo do presente estudo é verificar a influência dos fatores de risco e protetores do desenvolvimento humano, no desempenho de crianças de 0 a 6 anos no Teste 
de Triagem de Desenvolvimento de Denver II (Frankenburg, 1992). 
MATERIAL E MÉTODO 
a) Casuística: Foram levantados 521 protocolos de crianças de 0 a 6 anos, pertencentes ao Setor de Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes da UNIFESP. Destes, 
264 (50,67%) eram do sexo feminino e 257 (49,33%) do sexo masculino 
b) Instrumento: Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver II (Frankenburg et al, 1992). 
c) Procedimento: Os protocolos foram descritos considerando a classificação no teste em normal ou risco. A análise dos resultados foi realizada através de planilhas 
compostas pelas variáveis: dependente - desempenho no teste - e independentes - escolaridade e ocupação da mãe, número de salários mínimos por dependente, 
tempo gestacional e peso ao nascimento -. 
RESULTADOS PARCIAIS: 
Do total da amostra, 72 crianças (13,82%) foram classificadas como de provável risco para atraso de desenvolvimento. Destas, 34 (47,22%) eram do sexo feminino e 38 
(52,78%) do sexo masculino. A maioria (69,44%) foi branca e concentrou-se na faixa etária de 3 a 4 anos. Quanto aos fatores de risco, 4 (5,56%) nasceram pré-termo e 
6 (8,33%) de baixo peso. A idade média das mães foi de 30,84 anos (±6,23 DP) e 4 (5,56%) apresentaram menos de 19 anos. A escolaridade média das mães foi de 
10,74 anos e 9 (12,50%) apresentaram menos de 5 anos de estudo. A renda média das famílias foi de 2,28 (±1,02 DP) salários mínimos por dependente e 25 (34,72%) 
apresentavam renda menor de 1 salário mínimo. Do total da amostra, 22 (31,94%) acumularam riscos para o desenvolvimento. A análise parcial dos resultados permite 
observar que apesar da influência desempenhada pelos aspectos biológicos, o acúmulo de fatores sócio-econômicos no grupo de provável atraso de desenvolvimento 
teve significativo efeito, norteando o enfoque de futuras medidas de prevenção. 
 Participantes: Sabrina Gurgel, Márcia Regina Marcondes Pedromônico 
 

 

 Título: Índios Juruna (Yudjá): Comportamento demográfico e condições de saúde. Parque Indígena do 
Xingu (1970 - 1999). 

 Autores:  Romão, R.A.L.; Sanches, L.G.; Pagliaro, H.; Rodrigues, D.; Baruzzi, Roberto G. 
 Bolsista: Renata Aparecida Leonel Romão / Luciana Garbelini  Sanches 
 Orientador:  Roberto Geraldo Baruzzi - Unifesp -  Medicina Preventiva / Epidemiologia 
 Resumo: 
Introdução: 
As primeiras referências aos Juruna se reportam ao século XVII, quando habitavam a foz do rio Xingu. É  uma das tribos que habita o Parque Indígena do Xingu (PIX), 
criado em 1961. Formam a família lingüística Juruna, do tronco Tupi. São os únicos no PIX que preparam uma bebida com teor alcoólico, o caxiri, obtida  pela fermentação 
da mandioca e da batata-doce. De uma população estimada em 2000 habitantes no ano de 1842, estavam reduzidos a 58 em 1967. Em 1970, passaram a ser atendidos 
pelo programa médico da UNIFESP-EPM no PIX quando teve início o cadastramento médico destes índios. Este procedimento permitiu que se formasse um acervo de 
informações sobre a saúde dos povos indígenas, inédito no país. 
Objetivo: 
Avaliar o comportamento demográfico e as condições de saúde desses índios de 1970 a 1999, tendo por base as estatísticas vitais contínuas geradas pelo sistema de 
informações do programa de saúde da Unidade de Saúde e Meio Ambiente (USMA/UNIFESP), no PIX.  
O trabalho visa contribuir para o conhecimento do comportamento demográfico e das condições de saúde dos Juruna, possibilitando o planejamento da demanda das 
ações de saúde voltadas aos povos indígenas do Distrito Sanitário Especial Indígena do Xingu (DISEI-MT), coordenado pela USMA/UNIFESP,  mediante convênio com 
o Ministério da Saúde. 
Método: 
Trata-se de um estudo transversal e longitudinal baseado no levantamento das informações das fichas médicas e dos livros de registro dos índios, do arquivo da USMA, 
entre 1970 e 1999. As fichas médicas contêm informações sobre etnia, sexo, ano de nascimento, ascendentes, descendentes e cônjuges, local de moradia, exames 
físicos e antropométricos, carteira de vacinação e intercorrências clínicas.  
O estudo contempla a construção da população por idade e sexo, para cada ano, e a construção de indicadores demográficos anuais, periódicos e por coortes de 
nascimentos. 
Resultados: 
No período estudado (1970 - 1999), a população Juruna aumentou de 74 para 259 indivíduos. O crescimento vegetativo foi de 184, resultado dos 201 nascimentos e 17 
óbitos registrados. O componente migratório mostrou-se insipiente. Observação também relevante foi a manutenção no número aproximadamente igual entre as 
populações masculina e feminina. As pirâmides etárias apresentam acentuado aumento da base e um alargamento da cúspide. 
Demonstrou-se que houve elevação no crescimento absoluto devido quase que exclusivamente ao alto crescimento vegetativo. 
Este estudo possibilitou uma reconstrução da história e cultura dos Juruna, além de organizar os registros da população, de modo a possibilitar sua análise. 
 Participantes: Renata Aparecida Leonel Romão, Luciana Garbelini Sanches, Heloísa Pagliaro, Douglas Rodrigues, Roberto Geraldo Baruzzi 
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 Título: Influência do “Olho Diabético” na qualidade de vida dos pacientes 
 Autores:  Ferreira, S.C.P.; Morales, P.H. 
 Bolsista: Soraia Cristina Pinheiro Ferreira   
 Orientador:  Mariza Toledo de Abreu -  -  Oftalmologia / Oftalmologia 
 Resumo: 
Título: Influência do “Olho Diabético” na qualidade de vida dos pacientes 
Introdução: O diabetes mellitus é uma doença de causa multifatorial e suas diversas manifestações estão inter-relacionadas podendo gerar grande impacto sócio-
economico. A complicação crônica mais comum do diabetes é a retinopatia diabética (RD), que é umas das principais causas de cegueira no Brasil. Estudos anteriores 
demonstram que 15% dos pacientes diabéticos desconhecem a relação cegueira-diabetes e 66% dos pacientes apresentam a cegueira como a complicação tardia mais 
temida da doença. O risco de cegueira é 25 vezes maior do que na população não diabética. O National Eye Institute elaborou um questionário com objetivo de avaliar 
a qualidade de vida de indivíduos com baixa de acuidade visual ou doenças oftalmológicas, no qual estão incluídas questões gerais sobre saúde, nível de dependência 
para realizar atividades cotidianas e perguntas específicas sobre a visão. 
Objetivo: O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto dos multirões do projeto “olho diabético” na qualidade de vida os pacientes. 
Materiais e Métodos: Foram aleatoriamente selecionados para o estudo de 200 pacientes do total de 2153 diabéticos dos multirões de 2002 e começo de 2003, realizado 
no Departamento de Oftalmologia da UNIFESP-EPM. O protocolo constituí-se de anamnese, exame oftalmológico e aplicação do NEI-VFQ 25. O exame oftalmológico 
incluía avaliação da acuidade visual (a qual foi aferida pela tabela de logMAR a uma distância de quatro metros) e fundoscospia com oftalmoscópio binocular indireto e 
lente e 20 dioptrias. Pacientes analfabetos que haviam sido selecionados foram excluídos do estudo por não poderem informar sua acuidade visual. O VFQ 25 possui 
vinte e cinco questões agrupadas em doze subdomínios: saúde geral, visão geral, sofrimento ocular, visão para longe, visão para perto, função social, saúde mental, 
dificuldades, dependência, dirigir, visão de cores e visão periférica. É calculada a média das pontuações dos doze subdomínios para a obtenção do escore final, cujo 
valor mínimo é zero e o máximo é cem. Quanto maior o escore alcançado, melhor a função visual e a qualidade de vida do paciente. 
Resultados: A amostragem de pacientes foi dividida em três grupos segundo a acuidade visual que possuíam, de acordo com a classificação que é adotada pela 
Organização Mundial de Saúde. Os pacientes que constituem o grupo 1 possuem uma visão normal, ou seja, acuidade visual entre 20/20 e 20/60 (incluindo 20/60). Os 
pacientes que constituem o grupo dois possuem uma perda visual significativa e apresentam acuidade visual entre20/60 e 20/200 (incluindo 20/200). Os pacientes que 
constituem o grupo três são considerados portadores de cegueira legal. O grupo 1, apresentou (média 67,26/ DP 18,31). O grupo 2 (média 49,24/DP 20,02). O grupo 3 
(média 34,18/DP20,50). As pontuações mínima e máxima foram respectivamente 25,48/95,90 grupo1, 14,69/82,45 grupo2, 6,36/67,01 grupo3. 
Conclusão: A aplicação do questionário por meio de entrevista possibilitou incluir no estudo indivíduos de baixa escolaridade, porém alfabetizados. O questionário 
adaptado a partir do VFQ pôde ser usado na avaliação de qualidade de vida de pacientes portadores de Retinopatia Diabética, tendo apresentado uma pontuação 
relacionada diretamente com a acuidade visual. Assim, nota-se que o questionário pode contribuir de forma mais adequada para prevenção e controle da Retinopatia 
Diabética. 
 Participantes: Soraia Cristina Pinheiro Ferreira, Paulo Henrique Morales 
 

 Título: O significado que o agente comunitário de Saúde (ACS) atribui ao seu trabalho no processo de 
construção do Sistema Único de Saúde em Teolândia -  BA 

 Autores:  Rosa, A.S.; Cavichiolli, M.G.S. 
 Bolsista: Anderson da Silva Rosa   
 Orientador:  Ana Cristina Passarella Brêtas - Unifesp -  Enfermagem / Enf. em Saúde Pública e Adm. Aplicada à Enfermagem 
 Resumo: 
Esse estudo tem por objetivo conhecer o significado que o ACS atribui ao seu trabalho no Programa de Saúde da Família. É uma pesquisa qualitativa construída na 
lógica relacional, por meio do método da História Oral Temática. Foi realizada em julho de 2002, no município de Teolândia - BA, durante a participação dos pesquisadores 
no Programa Universidade Solidária. Para a coleta de dados foi utilizada a técnica da entrevista com roteiro semi estruturado, foram entrevistados 14 ACS, 
hegemonicamente com 03 anos de trabalho, após terem sido informados sobre os objetivos, metodologia e finalidade do estudo e terem concordado em participar do 
mesmo, assinando ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os achados mais relevantes do estudo mostram que os ACS procuraram essa atividade laborativa 
por falta de opção empregatícia no município, relatam que vieram conhecer o Programa após terem se inserido nele. Vale destacar que até 2001 Teolândia possuia o 
PACs, a partir daí o PSF. Os ACS mencionam que a rotatividade dos enfermeiros é um fator dificultador do trabalho, comprometendo a capacitação. As narrativas 
demonstram que os sujeitos desconhecem os princípios do SUS e não conseguem incorporar o PSF enquanto modelo deste. Para eles o seu trabalho enquanto ACS 
implica no agendamento de consultas médicas, em pegar remédio prescrito e levar para os usuários, em acompanhar o crescimento infantil por meio de medidas de 
peso e altura, encaminhar gestantes ao médico, dar algumas orientações referentes à saúde incorporadas pelo imaginário coletivo uma vez que não foram capacitados 
para isso. Quanto ao significado do trabalho no SUS, poucos conseguem se perceber como trabalhadores do sistema na sua totalidade e sim como agentes atuantes 
em equipamentos de saúde. Relatam que o SUS são os equipamentos de saúde desconectados entre si, visualizam o sistema como sinônimo do ´´cartão SUS´´, onde 
a saúde não é um direito constitucional e sim algo oferecido de forma gratuíta. Pode-se concluir que apesar dos ACS conhecerem pouco o SUS, conseguem perceber a 
importância do seu trabalho na comunidade, como agente facilitador da saúde pública no município. 
 Participantes: Anderson da Silva Rosa, Maria Gabriela Secco Cavichiolli 
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 Título: Padrão de recuperação nutricional das crianças do semi-internato do CREN 
 Autores:  Ljubetic, M.A.A.; Martins, P.A.; Sawaya, A.L. 
 Bolsista: Michelle Alexandra Ljubetic   
 Orientador:  Ana Lydia Sawaya - Unifesp -  Fisiologia / Neurofisiologia e Fisiologia Endócrina 
 Resumo: 
INTRODUÇÃO: A desnutrição é uma conseqüência de doenças, de infecções e do consumo inadequado de alimentos, ocorrendo déficit de crescimento e de ganho de 
peso. Estes podem ser medidos através de medidas antropométricas (peso e estatura) da criança.  
OBJETIVO: Caracterizar o padrão de recuperação nutricional das crianças atendidas em regime de semi-internato pelo Centro de Recuperação e Educação Nutricional 
(CREN). 
METODOLOGIA: Foram utilizados dados de medida antropométrica das crianças que estiveram em regime de semi-internato (N=89) no CREN entre 1995 e 2002. 
Coletaram-se dados de estatura, peso e idade da data de internação e da data da última avaliação nutricional realizada em cada criança, além do sexo. Calcularam-se 
os indicadores de estado nutricional [peso/idade (P/I), estatura/idade (E/I), peso/estatura (P/E)] e, a partir deles, os ganhos destes parâmetros durante o intervalo das 
medidas através do programa EPI-INFO 2002 (em escore Z, com as curvas do NCHS de 1978 e  de 2000, a fim de avaliar a diferença entre elas). Os resultados 
encontrados foram analisados através de histogramas e regressão linear simples utilizando-se os programas SPSS 10.0 e Excel. 
RESULTADOS: A idade da amostra foi de 26.34 ± 16.56 . De acordo com a curva do NCHS de 1978, os ganhos nos indicadores P/I, E/I e P/E foram, respectivamente, 
0.44 ± 0.61, 0.50 ± 0.67 e 0.09 ± 0.64.Utilizando-se a curva de 2000, os ganhos nos indicadores citados foram, respectivamente, 0.63 ± 0.86, 0.50 ± 0.69 e 0.14 ± 0.85.  
CONCLUSÃO: Os incrementos de peso/idade, estatura/idade e peso/estatura foram maiores quando se utilizou a curva atualizada do NCHS de 2000. 
 Participantes: Michelle Alexandra Ljubetic Avendaño, Paula Andrea Martins, Ana Lydia Sawaya 
 

 Título: Perfil Das Crianças Recém-Ingressas Na Escola Municipal De Educação Infantil Neusa Rossi 
 Autores:  Simões, M.B.; Pedromônico, M.R.M. 
 Bolsista: Mariana Buncana Simões   
 Orientador:  Marcia Regina Marcondes Pedromonico - Unifesp -  Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana / Distúrbios da Comunicação Humana 
 Resumo: 
Condições psicossociais adversas podem se associar a desfechos clínicos  negativos no desenvolvimento da criança. A escola de educação infantil deve ser um 
mecanismo de proteção, particularmente para crianças que vivem em ambientes menos favoráveis. Este trabalho tem como objetivo geral descrever o perfil social de 
crianças recém-ingressas na Escola Municipal de Educação Infantil “Neusa Rossi”. Para tanto, foram feitas entrevistas com pais ou responsáveis por 80 alunos recém-
ingressos no 1º estágio da instituição, utilizando um questionário que procurou levantar as condições do ambiente físico e humano das crianças. As meninas 
representaram 55% da amostra. A grande maioria das crianças (80%) entra na escola pela primeira vez com idade entre 3 e 5 anos. A maior parcela dos pais permanecia 
vivendo junto; os pais das meninas têm a união oficializada em 55% dos casos, enquanto  que a maioria dos pais dos meninos declarou como situação conjugal a união 
consensual (36%). 47% das crianças foi declarada pertencente a etnia branca (47%), seguida da parda (25%). A renda per capita média das famílias estudadas era de 
R$ 215,57 , sendo considerado um valor alto. A média da escolaridade materna foi de 7,43 anos, enquanto que a média da escolaridade paterna foi de 7,72 anos. O 
número de pais desempregados chegou a 0,16%, e nestas famílias ocorreu uma queda importante na renda per capita. Devido a  extremos encontrados na caracterização 
familiar é importante o estudo das condições sócio-econômico-culturais, pois estas podem se constituir fatores adversos para o desenvolvimento humano típico. 
 Participantes: Mariana Buncana Simões, Márcia Regina Marcondes Pedromônico 
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 Título: Prevalência de complicações crônicas microangiopáticas em pacientes diabéticos descendentes de 
japoneses e não japoneses 

 Autores:  Nakahara Jr, M.N.; Iochida, L.C.; Dib, S.A.; Uno, F. 
 Bolsista: Mauro Noriaki Nakahara Junior   
 Orientador:  Lucia Christina Iochida - Unifesp -  Medicina Preventiva / Medicina Preventiva 
 Resumo: 
Objetivo: identificar a proporção de indivíduos diabéticos, de descendência japonesa, que apresenta complicações microangiopáticas como nefropatia e retinopatia na 
população residente em São Paulo e comparar com a observada na população diabética não japonesa. 
 
 
Metodologia: Foram aplicados questionários a pacientes de origem japonesa portadores de Diabetes Melitus tipo 2 a partir de abril de 2001. Os pacientes foram recrutados 
através de carta e/ou telefonema e foram selecionados a partir da relação de pacientes do Centro de Diabetes 76 pacientes e da relação existente no banco de dados 
do Centro Nipo Brasileiro de Prevenção de Doenças (CNPD) 60 pacientes, totalizando 136 pacientes. Os pacientes foram informados a respeito do estudo verbalmente 
e por escrito e deram sua autorização para a participação. Foram efetuadas medidas de peso, altura, circunferência abdominal e do quadril, pressão arterial, exames 
laboratoriais (glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicérides, creatinina, potássio, hemoglobina glicosilada e microalbuminúria em urina de 12 horas) e exame 
de fundo de olho. O grupo controle é constituído pacientes não japoneses com diagnóstico de DM tipo 2 tratados no Centro de Diabetes da UNIFESP/EPM e pareados 
com os casos conforme sexo, idade e tempo de diagnóstico da doença. 
 
Resultados: Dos casos, 24 não puderam ou não quiseram participar da pesquisa, 44 não foram encontrados e 51 não responderam à carta. Dos 30 pacientes atendidos, 
23 são do sexo feminino, com idade variando de 28 a 73 anos, com idade média de 59,0 anos e 8 são do sexo masculino, com idade variando de 45 a 68 anos, com 
idade média de 59,0 anos. Dos pacientes atendidos, o tempo médio de doença foi de 11,93 anos. O grupo controle apresenta média de idade de 55,2 anos (18 a 79 
anos) para as mulheres e 65,83 anos (48 a 77 anos) para os homens, sendo o tempo médio de doença de 10,19 anos. Notamos também que 60% dos pacientes 
descendentes são hipertensos (controle: 62%), sendo as pressões médias de 151,93 x 91,5 mmHg na posição deitada e 144,3 x 88,3 mmHg na posição sentada (controle: 
152,67 x 64,48 mmHg e 144,5 x 90,5 mmHg, respectivamente). Quanto aos exames laboratoriais os valores médios foram: glicemia de 149,38 mg/dl (controles: 160,95 
mg/dl), HbA1c de 8,26 % (controles: 6,8 %), colesterol total de 223,08 mg/dl (controles: 200,32 mg/dl), HDL-c de 61,0 mg/dl (controles: 47,37 mg/dl), LDL-c de 138,0 
mg/dl (controles: 121,47 mg/dl), VLDL-c de 35,36 mg/dl (controles: 31,47 mg/dl), triglicérides de 158,57 mg/dl (controles: 152,11 mg/dl), creatinina de 1,01 mg/dl (controles: 
0,97 mg/dl), potássio de 4,7 mEq/l (controles: 4,25 mEq/l) e microalbuminúria de 168,92 mg/urina 12 hs (controles: 39,07 mg/urina 12 hs). O exame de fundo de olho 
apresentou 41,67 % dos pacientes tendo algum grau de retinopatia (controles: 27,27 %). 
 
Conclusão: De acordo com a análise dos resultados parciais nota-se que a população dos descendentes de japoneses apresenta mais complicações microangiopáticas 
(nefropatia e retinopatia) que a população não-descendente. 
 Participantes: Mauro Noriaki Nakahara Junior, Lúcia Christina Iochida, Sérgio Atala Dib, Fausto Uno 
 

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

 Autores:  Bergamo, S.L.; Melo, K.C.; Solé, D. 
 Bolsista: Samanta Loraine Bergamo   
 Orientador:  Dirceu Sole - Unifesp -  Pediatria / Alergia, Imunologia e Reumatologia Infantil 
 Resumo: 
Objetivo: Determinar a prevalência de asma, rinite e eczema atópico entre escolares de seis e sete anos residentes da região centro-sul do município de São Paulo tendo 
como instrumento de pesquisa o questionário escrito (QE) auto-aplicável padrão ISAAC (fase III). Comparar esses índices com os anteriormente obtidos na primeira fase 
(1996). 
 
Método: O QE do ISAAC foi aplicado em escolares matriculados nas escolas da região centro-sul do município de São Paulo que participaram da primeira fase (Brooklin, 
Campo Belo, Ipiranga, Jabaquara, Moema, Paraíso, Sacomã, Saúde, Vila Clementino e Vila Mariana). A pesquisa foi realizada mediante a autorização dos diretores e/ou 
coordenadores educacionais inicialmente e a seguir dos responsáveis. Os QE foram respondidos pelos pais dos escolares de seis e sete anos (N= 3049). O QE padrão 
é constituído de oito questões sobre asma, seis sobre rinite e sete sobre eczema atopico. Os dados obtidos dos QEs adequadamente preenchidos foram transferidos a 
um banco de dados fornecido pelos coordenadores do estudo ISAAC (Epi-Info 6.0) e foram analisados segundo sexo e os valores gerais comparados aos anteriormente 
obtidos com o mesmo método e na mesma localidade (1996; N=3005).   
 
Resultados: A amostra foi constituída por 3049 escolares sendo 49,3% meninos e 50,7% meninas. A prevalência de asma foi calculada segundo a resposta positiva à 
questão seis do QE – modulo asma: ´´Alguma vez na vida seu(sua) filho(a) teve asma?´´ e os resultados foram de 6,7% do total e sem diferenças entre os sexos (7,0% 
x 6,0%). Não houve diferenças significantes quando comparado aos dados da fase I (6,1%; p=0,338). A prevalência de rinite encontrada foi calculada com base na 
resposta a questão seis do QE – modulo rinite: ´´Alguma vez na vida seu(sua) filho(a) teve rinite?´´ e foi de 29,2% sendo maior entre os meninos (31,0% x 27,4%, 
respectivamente). Em 1996 a prevalência observada foi de 28,8%, que na diferiu de modo significante (p=0,518) A prevalência de eczema atópico foi obtida com base 
na resposta positiva à questão sete do QE – modulo eczema: ´´Alguma vez na vida seu(sua) filho(a) teve eczema?´´ e foi de 13,1% e sem diferenças entre os sexos 
(13,4% X 12,8%). Em 1996 a prevalência foi de 13,2% e sem diferenças com os dados atuais.  
 
Conclusão: Baseado nestes resultados pode-se concluir que na amostra analisada a prevalência de doenças alérgicas foi elevada e apenas para rinite alérgica houve 
predomínio em escolares do sexo masculino. Não documentamos elevação na prevalência dessas doenças em comparação aos dados obtidos na fase I do ISAAC. 
 Participantes: Samanta Loraine Bergamo, Karyn Chacon Melo, Dirceu Solé 
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 Título: Rastreamento e prevenção dos fatores de risco em pacientes com pé diabético, através da Consulta 
de Enfermagem 

 Autores:  Bravo, M.M.; Câmara, L.C.S. 
 Bolsista: Michelle Manzoli Bravo   
 Orientador:  Odete de Oliveira - Unifesp -  Enfermagem / Enf. em Saúde Pública e Adm. Aplicada à Enfermagem 
 Resumo: 
O pé diabético é uma das mais graves e onerosas complicações do diabetes mellitus, sendo responsável por mais de 50% de todas as amputações não traumáticas em 
membros inferiores. As amputações, na maioria das vezes, são precedidas por ulcerações nos pés desencadeadas pela neuropatia periférica e traumas superficiais 
repetitivos. Estudos comprovam que a melhor forma de prevenir o pé diabético e os custos com hospitalização prolongada e reabilitação é orientar os pacientes em 
relação aos cuidados diários com os pés evitando os fatores desencadeadores das complicações. Este trabalho teve como objetivo identificar os fatores de risco para o 
desenvolvimento do pé diabético, determinando a prevalência e o tipo de lesão mais comum nos membros inferiores, através da consulta de enfermagem, visando 
previnir complicações crônicas e proporcionar aos pacientes uma melhor qualidade de vida. O estudo foi desenvolvido no Centro de Diabetes da UNIFESP-EPM, no 
período de agosto de 2000 a julho de 2003. A população-alvo foram pacientes de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos, em acompanhamento ambulatorial no 
referido centro. Durante a consulta, foram avaliados 170 pacientes, sendo 61% mulheres e 39% homens, com idade média de 59 anos, 47% aposentados, 95% diabéticos 
não-insulino depedente, sendo que 50% complementam a terapia com insulina. As principais alterações nos membros inferiores foram: onicomicose presente em 58% 
dos pacientes, seguido pelas calosidades com 51% , pulsos distais ausentes ou diminuídos em 37% e varizes em 34%. Dentre as alterações dos tipos de sensibilidade, 
a perda da sensibilidade térmica acometeu 70%dos pacientes,a dolorosa 51%, táctil 37% e vibratória em 28%.  Assim sendo o rastreamento dos fatores de risco e as 
orientações de enfermagem são imprescindíveis para a prevenção das complicações. 
 Participantes: Michelle Manzoli Bravo, Lígia Cristina de S. Câmara 
 

 Título: Reestruturação produtiva: o impacto nas condições de trabalho e saúde das trabalhadoras 
metalúrgicas 

 Autores:  Pinto, M.F.; Inoue, C.A; Sperry, J.T.; Timerman, N.J.; Oliveira, E.M 
 Bolsista: Meiry Fernanda Pinto / César A. Inoue / Júlia T. Sperry / Natalia J. Timerm 
 Orientador:  Eleonora Menecucci de Oliveira - Unifesp -  Medicina Preventiva /  
 Resumo: 
Introdução: Este projeto vem sendo desenvolvido desde 1998 em parceria com a Comissão de Mulheres Trabalhadoras da Confederaçào Nacional dos Metalúrgicos da 
Central Única dos Trabalhadores, e com o financiamento da fundação UNITRABALHO e CNPq. de natureza qualitativa, essa pesquisa em sua primeira fase, foram 
aplicados 48 questionários com questões abertas e de múltipla escolha, tendo como campo tês indústrias localizadas na Grande São Paulo (TRW, Makita e Kostal) e 
duas localizadas em Campinas (Bosch Freios e PS Pistões). 
Neste ano de 2003 com a renovação do projeto de pesquisa por mais 3 anos pelo CNPq, estamos trabalhando com a mesma metodologia em duas indústrias localizadas 
na Grande São Paulo (Panex, Ford), onde foram realizadas observações do processo e das condições de trabalho e entrevistas gravadas; cinco na Panex e dez na Ford. 
Objetivos: Conhecer os processos de reestruturação produtiva em algumas empresas dos setores de autopeças, eletroeletrônicos, automobilísticas, metal - mecânico e 
seus impactos sobre a natureza do trabalho das mulheres; levantar os tipos de doenças e acidentes do trabalho aos quais as mulheres têm sido submetidas nas fábricas 
e verificar a relação existente entre as estratégias competitivas das empresas e as representações de gênero nelas predominantes e o emprego específico do trabalho 
das mulheres nos diferentes níveis da cadeia e conhecer a percepção das próprias trabalhadoras sobre este processo de mudanças nos seus ambientes de trabalho e 
suas conseqüências para suas condições de vida e saúde. 
Metodologia: Metodologia de natureza qualitativa, tendo como técnicas entrevistas gravadas com roteiro semi-estruturado e observação no local do trabalho. 
Considerações preliminares: Reestruturação produtiva é o termo que engloba o grande peocesso de mudanças ocorridas nas empresas e principalmente na organização 
do trabalho industrial nos últimos tempos, via novas formas de gestão, inovações tecnológicas, flexibilização das relações de trabalho, aumento de produtividade, uso do 
trabalho parcializado e dupla jornada o que tem contribuído para o aumento da deteriorização e precarização das condições do trabalho femino. Como conseqüências 
parece ter alterado o perfil da trabalhadora metalúrgica que, desempenha um importante papel na política de diminuição do custo do trabalho. A nova trabalhadora é 
chefe de família e muitas das vezes tem que se sujeitar a empregos de baixa remuneração, subcondições de trabalho e sem nenhuma proteção contra os efeitos nocivos 
originados das atividades desempenhadas dentro das fábricas. Há uma forte relação entre as mudanças nas condições do trabalho feminino e o aumento dos problemas 
de saúde e doenças relacionadas ao trabalho (como LER - lesão por esforço repetitivo, estresse, distúrbios na vida sexual e no ciclo reprodutivo, entre outros), citados 
pelas entrevistadas desse estudo. 
 Participantes: Meiry Fernanda Pinto, César Augusto Inoue, Júlia Teixeira Sperry, Natalia Joelsas Timerman, Eleonora Menicucci de Oliveira 
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 Título: Tutorial para orientar alunos de medicina e medicos no preenchimento da Causa de Morte do 
Certificado de Obito 

 Autores:  Braga, J.P.G.; Anção, M.S.; Akyiama, M.S.; Giusti, R.V.D. 
 Bolsista: João Paulo Guerra Braga   
 Orientador:  Meide Silva Anção - Unifesp -  Informática em Saúde / Informática em Saúde 
 Resumo: 
Introdução:  A Causa Básica da Morte na declaração de óbito não tem apenas a função de documentar e dar um desfecho para a família do falecido. Seu papel principal 
é de grande importância para o fornecimento de dados para a saúde pública. As causas de morte são usadas pelo governo e outras agências para monitorar as taxas 
de morbidade e mortalidade, auxiliar em estudos e pesquisas, planejar políticas de saúde, fornecer base para alterações na legislação, priorizar financiamentos em saúde 
e financiar pesquisas. Portanto, é importante que a Causa da Morte seja tão precisa e completa quanto possível. 
 
Objetivo: Desenvolver um tutorial interativo na Internet para orientar alunos de medicina e os médicos no preenchimento da Causa da Morte do Certificado de Óbito 
 
Método: Foi desenvolvida uma interface Web dinâmica e interativa, utilizando as linguagens HTML, JavaScript e PHP. O projeto contempla a criação de diversos casos 
clínicos utilizando a Classificação Internacional de Doenças CID-10. Após obter acesso ao material explanatório com diversos exemplos, o usuário obtém, mediante 
identificação, acesso aos casos clínicos interativos, que são divididos em três diferentes níveis de dificuldade. As respostas submetidas são aferidas pelo sistema, e caso 
não sejam corretas, orienta-se a forma mais adequada do preenchimento. 
 
Conclusão: A utilização de tutoriais interativos na Internet tem demonstrado ser um modelo eficiente de ensino. A disponibilização desse novo modelo pedagógico no 
site da Universidade Federal de São Paulo terá abrangência nacional possibilitando aos estudantes de medicina e médicos o conhecimento da forma mais adequada do 
preenchimento da Declaração de Óbito. Este tutorial estará no ar para consulta a partir do dia 15 de agosto de 2003 e apresentaremos os resultados dessas consultas 
em outubro de 2003. 
 Participantes: João Paulo Guerra Braga, Meide Silva Anção, Marlene Sakumoto Akyiama, Rafael Vinicius Daré Giusti 
 

 Título: Um Direito Conquistado: Os Serviços De Atendimento Às Mulheres Vítimas de Violência Sexual 
 Autores:  Botelho, L.F.F.; Morelli, K. 
 Bolsista: Luciane Francisca Fernandes Botelho / Karina Morelli 
 Orientador:  Eleonora Menecucci de Oliveira - Unifesp -  Medicina Preventiva / Ciências Sociais e Saúde 
 Resumo: 
O serviço de atendimento às vítimas de violência sexual do H. Pérola Byington teve início em 1994, conta uma equipe multiprofissional na qual trabalham médicos/as 
psicólogos/as, assistentes sociais, auxiliares de enfermagem ,em 2001 após estabelecimento de um convênio entre as Secretarias de Segurança e de Saúde do Estado 
de São Paulo passou a  ter no  hospital uma equipe do IML que realiza exame de corpo delito. Após prestar queixa nas  delegacias as mulheres são conduzidas ao H. 
Pérola por um serviço de transporte denominado Bem Me Quer. O primeiro atendimento é realizado no hospital e o seguimento feito no prédio dos ambulatórios, os 
espaços  de atendimento são reservados. Nos casos de interrupção da gravidez decorrente do estupro as pacientes permanecem internadas na maternidade, ou seja 
no mesmo ambiente onde outras mulheres esperam seus bebês.  
 Os profissionais referem que para melhorar o acesso à este tipo de serviço há necessidade de a violência sexual ser tratada como um problema de saúde pública, 
implementando campanhas para divulgação dos serviços que prestam atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, e das medidas que a vítima deve tomar em 
caso de estupro. Relataram um aumento da demanda depois do estabelecimento do convênio entre as Secretarias de Estaduais de Saúde e de Segurança, após o qual, 
todas as delegacias passaram a encaminhar vítimas de estupro para   H. Pérola Byington. 
Quanto ao acolhimento, os profissionais apontam avanços , pois acreditam que  o  serviço de atendimento às vítimas de violência sexual (AVS) passou a ser tratado 
como um programa de responsabilidade de todo hospital, havendo sensibilização desde recepcionistas, às esquipes de saúde, mas apontam que isto ainda pode ser 
melhorado, por exemplo, com diminuição da burocracia para internação nos casos de aborto. 
 Com relação à responsabilidade sanitária,  os profissionais dizem gostar de trabalhar no serviço, sentem-se cumprindo um dever e sendo solidários às vítimas, muitos 
relataram mudanças pessoais importantes, alguns passaram a concordar com o aborto em casos de estupro, após perceberem como a interrupção é importante para as 
pacientes. Apesar de estarem satisfeitos por trabalhar no AVS, sentem-se emocionalmente sobrecarregados e destacam a necessidade de supervisão e apoio psicológico 
aos profissionais da equipe. 
Os profissionais dizem que ainda são vítimas de preconceito por parte de colegas do hospital, embora isto venha diminuindo. Uma dificuldade apontada é  a falta de 
colaboração por parte de alguns. Referem que uma solução possível seria a introdução do tema nas escolas de saúde, todos os profissionais afirmam que durante a 
graduação não houve em seus currículos a abordagem da violência sexual e seus agravos à saúde da mulher. 
Com relação à resolutividade os profissionais afirmam que o material , espaço físico, infra-estrutura, são adequados para o atendimento e apresentam como sugestões 
a contratação de outros profissionais para dar conta da demanda (aproximadamente 70 casos novos por semana), a contratação de um pediatra para atender as crianças 
que sofrem abuso, e a realização das sorologias no H. Pérola Byington, para que as pacientes não tenham que se deslocar para o Hospital das Clínicas, onde, atualmente 
, estes exames são realizados. 
 Participantes: Luciane Francisca Fernandes Botelho, Karina Morelli 
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 Título: Uso de um instrumento de triagem para diferenciar populações clínica e não-clínica de adolescentes 
usuários de substâncias psicoativas 

 Autores:  Marques Fidalgo, T.; Silveira, D.X. 
 Bolsista: Thiago Marques Fidalgo   
 Orientador:  Dartiu Xavier da Silveira Filho - Unifesp -  Psiquiatria / PROAD 
 Resumo: 
Introdução: A “Drug Use Screening Inventory” (DUSI) é um questionário desenvolvido com a finalidade de triagem de uso de álcool e outras drogas entre adolescentes. 
As propriedades psicométricas do instrumento em populações clínica e não-clínica de adolescentes são ainda pouco conhecidas.  Objetivo: Avaliar o desempenho na 
DUSI de um grupo de adolescentes em atendimento por problemas relacionados ao uso de substâncias. 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.  Resultados: A média de pontos na escala de uso de substâncias da DUSI foi de 6,68 com desvio-padrão de 3,8 entre os adolescentes 
em tratamento enquanto que no grupo de comparação a média foi de 1,88 pontos com desvio-padrão de 2,5 (t = 6,8; p < 0,001). Ao se avaliar os diversos possíveis 
pontos de corte da escala, observou-se que o melhor desempenho da mesma foi obtido com a utilização do ponto de corte 2/3, que identificou corretamente 85 % dos 
dependentes (sensibilidade = 0,85) e 70 % dos não casos (especificidade = 0,70). Conclusão: O estudo das propriedades psicométricas da DUSI revelou que o 
instrumento teve um bom desempenho ao discriminar populações clínica e não-clínica de adolescentes em nosso meio. 
 Participantes: Thiago Marques Fidalgo, Dartiu Xavier da Silveira 
 


