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Um evento de grande porte como um congresso não pode ser feito 

sozinho. Este ano, além de novas parcerias, contamos com alguns dos 

patrocinadores de edições anteriores do evento. Como os números de 

inscritos para as palestras, para os minicursos e para a Jornada de 

Prêmios Manoel de Abreu & Emílio Athiê têm crescido a cada ano, para 

atender a demanda e possibilitar tanto a jornada de prêmios como o 

congresso, que mais uma vez é gratuito, contamos com a colaboração 

das seguintes empresas: 
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A realização do Congresso e da Jornada de Prêmios contou com a 
colaboração de diversas pessoas. O evento só foi possível graças ao 
esforço conjunto de todos os membros. 
 

 
 

Diretoria de Congresso 
Andrei Ronaldo Oliveira Silva Escartin Salas 

Bruno Derwood Mills Costa de Carvalho 
Felipe Teijeiro Cabral 

Gustavo Mendes Brossa 
Lucas Mellaci Bergamascki 

Mainã Marques Belém Veiga 
 
 

Comissão Científica 
 

Lígia Andrade da Silva Telles Mathias 
Wagner Ricardo Montor 

 
 

Avaliadores 
 

Mirna Duarte Barros; 
Wagner Ricardo Montor; 

Luiz Antonio Rivetti; 
Lia Mara Rossi; 

Maria Thereza Gamberini; 
Mauro Prado da Silva; 

Lígia Andrade da Silva Telles Mathias; 
Maria Fernanda Silber Caffaro 
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O Congresso Médico Acadêmico da Santa Casa de São Paulo (CoMASC) se encontra na 

trigésima terceira edição e vem se destacando a cada ano como um congresso de grande 

importância, principalmente por ser gratuito e poder ser comparado a outros congressos 

médico acadêmicos pagos. A missão do CoMASC é levar mais conhecimento aos estudantes 

de medicina, atualizá-los de temas que circundam o meio acadêmico e são essenciais para a 

formação médica. A Diretoria de Congresso é ligada ao Departamento Científico “Manoel de 

Abreu” (DCMA) da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), a 

melhor instituição particular de ensino de medicina de acordo com o Ranking Folha 2016 e 

que se destaca pela grande contribuição científica e por estar associada a um hospital 

centenário que é referência em muitas áreas. Por ser um congresso gratuito, mas que 

oferece coquetel, coffee break, brindes, e, além de tudo, palestrantes de alto renome, são 

necessárias parcerias com empresas e organizações para que seja possível a realização do 

evento. Alguns parceiros e patrocinadores já são conhecidos de edições passadas, como a 

Associação Paulista de Medicina (APM) e o Centro Acadêmico “Manoel de Abreu”, e outros 

acreditaram na competência desse congresso e se tornaram patrocinadores neste ano, 

sendo eles o Hospital Israelita Albert Einstein e o Instituo PENSI. A Fundação Arnaldo Vieira 

de Carvalho, mantenedora da FCMSCSP também continua com sua importante contribuição 

para o CoMASC. A organização do CoMASC é feita por alunos do 2º e 3º ano do curso de 

medicina da FCMSCSP, mostrando que é possível que um congresso para estudantes seja 

organizado por estudantes. Os mais de 30 anos de CoMASC trouxeram grandes nomes para 

dar palestras, entre eles o urologista Dr. Miguel Srougi e o fundador dos Doutores da Alegria 

Wellington Nogueira. Continuando o ciclo de grandes nomes, a 33ª edição não terá ninguém 

menos que o presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Claudio Lottenberg e o 

presidente da APM, Dr. Florisval Meinão. 

 

Andrei Salas, Bruno Mills, Felipe Cabral, Gustavo Brossa, Lucas Mellaci, Mainã Veiga.  

Diretoria do CoMASC – Departamento Científico Manoel de Abreu - Gestão 2016 

 
 

Mensagem da Comissão 

Organizadora 
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Por Prof. Dr. Decio Cassiani Altimari 
Coordenador de Extensão e Cultura da Diretoria  

Ouvidor Geral 

    Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 

 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e sua Santa Casa têm 

quase a idade da Cidade, já que é muito, mas muito provável que José de Anchieta ao chegar 

na Vila Piratininga para trabalhar com seu superior Manoel de Nóbrega, ali, junto ao colégio 

de catequese, instalasse a Confraria que praticasse as obras misericordiosas de seu 

compromisso. É possível inferir que a instituição já estivesse em atividade a partir de 1562; 

depois, com a evolução da Vila, deslocou-se para o Largo da Misericórdia e daí foi para a Rua 

da Glória, onde estava francamente cuidando de doentes, e onde os médicos paulistas não 

só atendiam os necessitados de saúde como ensinavam aqueles que queriam aprender a 

arte (e não podiam se informar fora da cidade, com eles morando na vizinha Rua dos 

Estudantes). 

Crescendo a cidade, lá se foi a Irmandade e sua Santa Casa para o Bairro da Bela 

Vista e, enfim, em 1884, inaugurou seu prédio definitivo nos altos do Arouche. 

Na entrada do século XX, quando Arnaldo Viera de Carvalho assumiu a diretoria 

clínica do Hospital, formatou o ensino na forma de uma escola como as que o tinham feito 

médico, nascendo, em 1913, a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo que, em 1934 

integraria a recém-criada Universidade estadual (por Armando de Salles Oliveira), agora com 

o nome de Faculdade de Medicina da USP. 

Ainda como Diretor da Faculdade, e já estruturado o ensino médico na Escola, 

Arnaldo Viera de Carvalho estruturou-a como centro de pesquisa. 

Com a saída de alunos e professores para o prédio novo da Faculdade no Araçá, o 

que se tornou definitivo a partir de 1945 com a inauguração do Hospital de Clínicas da USP, 

a Santa Casa de São Paulo murchou. Médicos alertaram a Diretoria Clínica e a Provedoria 

que sem o Ensino (e pesquisa), ou sem professores e estudantes, o Hospital logo se 

transformaria em um “asilo de estropiados”, segundo manifesto assinado pelo Cirurgião 

Doutor Nairo Trench, em 1946. 

Este manifesto (somado a outros documentos igualmente incisivos) foram a 

semente da criação de uma Escola Médica na e da Santa Casa de São Paulo, o que foi 

acontecer pelo entusiasmo do Provedor Christiano Altenfelder Silva e pela organização do 

Cirurgião Emilio Athié, em 1963. Reiniciado o ensino no atijolado prédio da Rua Doutor 

Cesário Motta Júnior, logo o primeiro Diretor, o citado Doutor Emilio, começou a incisiva 

atividade de promoção de pesquisa entre o corpo docente, para o óbvio progresso da jovem 

Escola; em 1972 iniciaram-se os Cursos de Pós-Graduação e logo reuniões para apresentação 

de dissertações e teses de Mestrado e Doutorado foram acontecendo.  

 A todo o produzido pelo Corpo Docente foi se associando uma intensa atividade de 

pesquisa no Corpo Discente, espalhada pelas Ligas Científicas. 

Hoje, com 48 Turmas graduadas no curso de medicina (correspondendo a 4761 médicos), 23 

Turmas graduadas no Curso de Enfermagem e 11 Turmas graduadas no Curso de 

Fonoaudiologia, esse exército de alunos faz da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 

 

A Nossa “Santa” 
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de São Paulo e  dos Hospitais de sua Irmandade Hospedeira, um centro de expansão de 

conhecimento científico das áreas de saúde, mesmo contornando as dificuldades financeiras 

dos financiamentos escassos e produzindo ciência de qualidade sempre orientados por 

corpo docente de mais de quatro centenas de professores titulados com mestrado e/ou 

doutorado defendido com brilho na  própria Instituição ou nas Escolas Coirmãs. 

Essa produção é confirmada pelos trabalhos publicados (por Professores e alunos, 

em partes nos Programas PIBIC e do PEC-SAÚDE) em periódicos indexados, trabalhos estes 

desenvolvidos nos Laboratórios de Imunologia, Microbiologia, Farmacologia, Bioquímica, 

Fisiologia, Técnica Cirúrgica, Cirurgia Experimental e Biologia Molecular da FACULDADE, ou 

juntos às especialidades do Hospital. 

A excelência conseguida (mesmo com as citadas dificuldades) permitiram o 

estabelecimento de Convênios da FACULDADE com instituições paulistas e brasileiras, mas 

mais significativamente com Universidades do exterior como a Pittsburg (para transplante 

hepático e intestinal), a Ludwig-Maximilian (para pesquisas em medicina experimental), de 

Chicago (para a área de ortopedia), além da Harvard e a Brown e outras que recebem alunos 

bolsistas que lá estagiam, selecionados após duro concurso. 

Com isso tudo tem obviedade a FACULDADE receber nota máxima (cinco) na 

avaliação dos indicadores de qualidade de ensino do Ministério da Educação, ter o seu Curso 

de Medicina considerado o terceiro melhor do país segundo especialistas nomeados pelo 

Ministério da Educação, ser o Curso considerado o quinto melhor do país segundo a 

Avaliação do Mercado, ser o sétimo melhor do país, segundo o “ranking” do Ministério da 

Educação; o periódico (da Editora ABRIL) “ GUIA DO ESTUDANTE” concedeu-lhe cinco 

estrelas [ ao lado dos Cursos de Medicina das Universidades de Londrina, de Natal, da PUC 

de Porto Alegre, da Federal do Rio Grande do Sul, da UNESP, da UNIFESP, e da USP 

(“campus” de São Paulo e de Ribeirão Preto)]. E mais: o “RUF” (“Ranking” Universitário 

FOLHA), analisando 192 instituições de Ensino Superior do País, considerou a FACULDADE 

como a primeira colocada entre as particulares, e a décima entre as 192 (cujas 192, quase 

todas, integravam Universidades). Não será demais repetir que a FACULDADE é a única 

isolada, isto é, é a única que não integra uma UNIVERSIDADE, não gozando, pois, das 

vantagens que as instituições universitárias têm. 

Essas láureas vêm não só da sua estrutura de ensino, que desde 1963 se mostrou 

pioneira na organização acadêmica e didática; também não vem só da qualidade e da 

dedicação de seu titulado Corpo Docente. Elas vêm também da dedicação de seu Corpo 

Discente, que mostra anualmente sua qualidade nos Congressos Médico Acadêmicos que 

frequenta, e principalmente naquele que promove, o CoMASC, o Congresso Médico 

Acadêmico da Santa Casa, organizado pelo Departamento Científico “Manoel de Abreu”, 

que em 2016 estará em sua trigésima terceira edição, evento que tem o intuito de promover 

a atualização e a amplificação dos conhecimentos dos futuros profissionais das áreas da 

saúde promovidas pela FACULDADE. 

A dignidade com que enfoca essa atividade extracurricular faz do CoMASC motivo de 

orgulho para todos nós, professores, além de para todos os alunos que cantam alto o hino 

da sua Escola, principalmente no pedaço em que se ouve: 

           “...entre todas... és a primeira...” 
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Dia 06/10  

17:30 Cerimônia de Abertura 

18:00 Palestra de Abertura – Dr. Jamiro da Silva Wanderley 

19:00 Coquetel de Abertura 

Dia 07/10  

08:00 Palestra com Dr. Leonardo Valladão 
 “Violência Obstétrica” 

08:45 Palestra com Dr. Marcos Romano 
 “TDAH no Adulto” 

09:30 Coffee Break 

10:00 Mesa Redonda – ANASEM e a Avaliação dos Profissionais da Saúde 
Mediado por Dr. José Eduardo Lutaif Dolci 

13:15 Palestra com Dr. Claudio Lottenberg 
 “Empreendedorismo na Medicina” 

14:00 Palestra com Dra. Sandra Doria Xavier 
 “Apneia do Sono” 

14:45 Palestra com Dra. Ana Luiza Chieffi 
 “Fosfoetanolamina e Judicializaçào da Medicina” 

15:30 Coffee Break 

16:00 Palestra com Dr. Luiz Rizzo 
 “Residência no Exterior” 

16:45 Palestra com Dr. Jefferson Drezzet Ferreira 
 “Atendimento às vitimas de violência sexual” 

Dia 08/10  

08:00 Palestra com Dr. Daniel Cordeiro  
 “Estudante de Medicina, Saúde Mental e Abuso de Substâncias” 

08:45 Palestra com Dr. Nelson Wolosker 
 “Big Data” 

09:30 Coffee Break 

10:00 Palestra com Dr. Jose Cruvinel & Dra. Alessandra Caivano 
 “Emprego do Ultrassom no Atendimento ao Traumatizado” 

10:45 Palestra com Prof. Dr. Paulo Pachi 
“Impacto do Eventos no Feto e Recém-Nascido na Saúde Futura” 

13:30 Palestra com Prof. Dr. Luiz Fernando Onuchic 
 “Medicina Molecular e Regenerativa: Presente e Futuro” 

14:15 Palestra com Prof. Dr. Ivan Chakkour 
 “A Ortopedia no Atendimento Básico”  

15:00 Palestra de Encerramento com Marcelo Sando 
 “Médico pra quê? Reflexões filosóficas sobre a medicina” 

16:00 Prêmios para Trabalhos Cientificos & Cerimônia de Encerramento 

17:00 Coffee de Encerramento  

Programação 
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Na XXXIV Jornada de Prêmios Manoel de Abreu   Emílio Athié, dentre todos os trabalhos 

inscritos pelo  ebsite do CoMASC, foram selecionados    (vinte e dois) para a segunda fase 

do evento – a apresentação oral do p ster. A partir dos selecionados,   (cinco) trabalhos 

escolhidos serão apresentados em sessão, no  ltimo dia do evento. A apresentação na 

sessão terá como finalidade mostrar ao p blico os melhores trabalhos, assim como 

classifica-los de    a    e escolher os vencedores do prêmio. 

 

O primeiro colocado na  ornada receberá um prêmio no valor de R     ,  . O segundo 

receberá R     ,  ; o terceiro R     ,  ; o  uarto R    ,  ; o  uinto R     ,  . 

 

São critérios de desclassificação a cópia indevida de material (plágio), ausência de dados 

durante a inscrição (como, por e emplo, os dados referentes   aprovação no comitê de ética 

em pes uisa – CEP), inconsistência de dados ou outros comportamentos e aç es  ue forem 

contra a ética científica ou os termos do edital (disponível no website do CoMASC). Nossos 

avaliadores são professores da instituição das mais diferentes áreas do conhecimento. 

Consultem o edital da Jornada para maiores detalhes. 

 

Por conseguinte, gostaríamos de apresentar a todos os congressistas e patrocinadores a lista 

de trabalhos inscritos e selecionados no    III CoMASC e    I   ornada de Prêmios Manoel 

de Abreu e Emílio Athié. Nas páginas  ue seguem, fornecemos o nome dos autores, o  título 

do trabalho e resumo. Demais dados como resultados e método ficarão disponíveis para 

consulta nos p steres dos trabalhos. Recordando  ue o conte do a seguir foi fornecido 

durante a inscrição pelos autores e é de responsabilidade integral deles. 

Consequentemente, a comissão organizadora não assume nenhum tipo de autoria ou 

responsabilidade pelo mesmo. 

 

XXXIV Jornada de Prêmios 

Manoel de Abreu & Emílio Athié 



9 
Trabalhos Inscritos – XXXIII CoMASC 

TRABALHOS CIENTÍFICOS INSCRITOS 

NO XXXIII CoMASC 

Título:  Análise comparativa da evolução 

clínica em idosos KPC positivo e negativo 

Orientador: Prof. Dr. Milton Luiz Gorzoni, 

Docente da Faculdade de Ciências 

Médicas da Santa Casa de São Paulo, 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa 

Casa de São Paulo 

Introdução: O aumento na resistência 

bacteriana ocorre concomitante aos 

avanços na antibioticoterapia, levando ao 

desenvolvimento de inúmeras bactérias 

multirresistentes como as bactérias 

produtoras de Klebsiella Pneumoniae 

Carbapenemase (KPC), infecção 

prevalente em idosos. 

 Objetivos: Traçar o perfil epidemiológico 

da história natural da doença em idosos, 

podendo ser base para a criação de 

protocolos de prevenção e tratamento.  

Métodos: Estudo comparativo e 

descritivo por meio de análise de 

prontuários, visando tempo de 

internação, complicações e desfecho em 

pacientes idosos KPC positivo (infectados 

por KPC) e negativo (não infectados). 

Foram incluídos pacientes com mais de 60 

anos, internados no Departamento de 

Medicina da Instituição. O grupo foi 

dividido de acordo com presença ou não 

de infecção multirresistente, assinalado 

pelo Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar (SCIH) do hospital. Análise de 

dados foi feita pelo aplicativo SPSS.  

Resultados: Foram estudados 93 idosos, 

sendo 34 KPC positivo e 59 negativo. O 

grupo multirresistente apresentou 62% 

mulheres e 38% homens, enquanto o 

outro grupo apresentou 50% de cada 

gênero. A média de idade de ambos os 

grupos foi 69 anos. A média do tempo de 

internação foi 22,01 ± 15,24 dias para o 

KPC negativo e 55,70 ± 38,04 dias para o 

grupo KPC positivo. Comparando as 

médias dos dias de internação pelo teste t 

com variáveis independentes, obteve-se p 

< 0,01. No grupo KPC negativo, 3% dos 

pacientes tiveram passagem pela UTI, 

com tempo médio de 11,33 ± 8,73 dias 

enquanto no KPC positivo 50% com média 

de 28,58 ± 23,25 dias com p = 0,12 

(método Kruskal-Wallis H) e risco relativo 

9,83. Observou-se 8% de óbitos em 

pacientes KPC negativo e 55% em KPC 

positivo, com risco relativo de óbito 6,59. 

Analisou-se a taxa de infecção nos 

pacientes e no grupo KPC positivo, 

contabilizou-se a segunda infecção (que 

não a KPC primária). Nos KPC negativos, a 

taxa foi de 10% e nos positivos 29%. O 

risco relativo para infecção foi 2,89. Para 

insuficiência renal aguda, a proporção foi 

3% dos negativos e 26% dos positivos. O 

risco relativo para insuficiência renal 

aguda foi 7,80. Para úlcera de pressão, 1% 

dos negativos e 20% dos positivos. O risco 

relativo para úlcera de pressão foi 12,14.  

Conclusões: Idosos são um grupo 

vulnerável à infecção por bactérias 

multirresistentes. É necessário um 

monitoramento constante de idosos 

infectados e a criação de protocolos para 

reduzir as complicações, que oneram os 

serviços que os atendem. 

__________________________________ 

Título:  N-acetylcysteina para o 

tratamento de fissura na dependência 

química: uma revisão sistemática e meta-

análise. 

Orientador: Prof. Dr. Alisson Paulino 

Trevizol, Docente da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São 

Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo 

Introdução: Fissura é um estado de 

desejo intenso e recorrente para o uso de 

substâncias psicoativas sendo critério 

diagnóstico e prognóstico na dependência 

química. Evidências neurobiológicas e 
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observações clínicas recentes justificaram 

investigação científica de novas terapias 

no controle da fissura nesses pacientes. 

N-acetylcisteina (NAC) surge como uma 

possibilidade. A droga está relacionada ao 

fornecimento de cisteína para as células 

da glia do núcleo accumbens sendo 

trocada por glutamato através do canal 

cisteína-glutamato. Dessa forma, é 

descrito a ativação de vias inibitórias 

glutamatérgicas normalizando a ativação 

do núcleo accumbens.  

Objetivos: Averiguar a eficácia de NAC 

para o tratamento de fissura nos 

dependentes químicos avaliada em 

ensaios clínicos. 

 Métodos: Realizamos uma revisão 

sistemática com base nas recomendações 

da Cochrane através das diretrizes 

PRISMA. A análise quantitativa foi 

realizada por meta-análise tendo como 

desfecho primário o efeito da intervenção 

ativa e placebo nas escalas de sintomas 

relacionados a fissura. Usamos o Hedges g 

para dados contínuos seguindo um 

modelo de efeitos aleatórios para a meta 

regressão. Heterogenicidade foi avaliada 

pelos testes I-squared e X-squared. Vies 

de publicação foi avaliado pelo gráfico de 

funil de Begg's.  

Resultados: Avaliamos 448 estudos dos 

quais excluímos 404. Dos 22 restantes, 13 

foram excluídos após leitura completa dos 

artigos restando 9 (n=284) para a análise 

quantitativa. Os estudos abordavam 

dependentes de cocaína, metanfetamina, 

nicotina e maconha. Em comparação ao 

placebo, NAC foi superior clinicamente e 

estatisticamente na redução da fissura 

(Hedges' g = 0.84; 95% CI 0.42 – 1.26). A 

análise do funil nos permite afirmar que o 

risco para viés de publicação e seleção foi 

baixo. A heterogenicidade dos estudos foi 

considerada alta, porém sem impacto 

direto nos resultados demonstrado pela 

análise de sensibilidade. A meta-regressão 

evidenciou uma influência, favorecendo o 

grupo NAC, dos resultados obtidos no 

sub-grupo de psicoestimulantes (cocaína 

e metaanfetamina) em comparação as 

outras dependências.   

Conclusão: NAC foi superior ao placebo 

na redução de fissura em pacientes com 

dependência química. NAC teve um efeito 

maior na redução de fissura na 

dependência de psicoestimulantes. 

__________________________________ 

Título:  Avaliação Prospectiva da Função 

Renal de 220 Doentes com Pancreatite 

Aguda em um Único Centro 

Orientador: Prof. Dr. Tercio de Campos, 

Docente da Faculdade de Ciências 

Médicas da Santa Casa de São Paulo, 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa 

Casa de São Paulo 

Introdução: A Pancreatite Aguda (PA) é 

uma doença frequente com apresentação 

bastante variável dependendo da 

intensidade e extensão da lesão 

pancreática e da resposta inflamatória 

sistêmica. Cerca de 10 a 15% dos casos 

são pacientes graves ou críticos com taxa 

de mortalidade de até 50%. Foi observado 

que a Insuficiência Renal Aguda (IRA) 

decorrente da resposta inflamatória 

sistêmica na PA gera aumento de 10 vezes 

na mortalidade desses doentes. 

Objetivos: O objetivo desse trabalho foi 

avaliar a morbimortalidade nos pacientes 

com PA associada a IRA.  

Método: Coleta prospectiva de dados de 

doentes admitidos em um Pronto-Socorro 

com diagnóstico de PA. A avaliação da 

função renal foi feita a partir de exames 

laboratoriais de creatinina, ureia e urina I 

realizados em D0, D2 e D7. Os dados 

foram comparados com a gravidade da PA 

seguindo a Revisão da Classificação de 

Atlanta e com o grau de IRA conforme a 

classificação de RIFLE, para verificar 
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possível correlação entre as alterações 

renais e a evolução da doença. Análise 

estatística realizada com os testes t 

Student e Chi quadrado (p<0,05).  

Resultados: Foram avaliados 220 

pacientes, cuja média de idade foi de 

45,21 anos, sendo 59,81% pacientes do 

sexo feminino. A principal etiologia foi 

biliar, representando 61,97% dos casos. 

Apresentaram a forma leve 57,61% dos 

doentes, 21,90% moderada, 17,14% grave 

e 3,33% crítica. Quanto à evolução, 5% foi 

a óbito. A gravidade sistêmica foi 

calculada através dos escores: APACHE II, 

cuja média foi de 6,05 (+3,89); SOFA, 

média de 1,76 (+1,93) e Marshall, média 

0,60 (+1,33). Houve IRA, conforme o 

Critério de RIFLE, em 7,10% dos casos. A 

IRA relacionou-se com a gravidade da PA 

e com a taxa de óbito (p<0,05). Do total 

de pacientes 45 realizaram o exame de 

urina I, dos quais 36,36% apresentaram 

proteinúria, que não se relacionou com a 

gravidade (p=0,058), mas relacionou-se 

com a taxa de óbito (p=0,025). 26,66% 

apresentaram hematúria, que também 

não se relacionou com a gravidade 

(p=0,116), mas sim com a taxa de óbito 

(p=0,01). Da mesma forma, leucocitúria, 

presente em 28,8% dos pacientes, não se 

relacionou com a gravidade (p=0,366), 

mas sim com a taxa de óbito (p=0,015).  

Conclusões: A IRA, segundo o Critério de 

RIFLE, foi um fator de maior gravidade da 

PA e relacionou-se com a mortalidade dos 

doentes. Da mesma forma, proteinúria, 

hematúria e leucocitúria relacionaram-se 

com a mortalidade, apesar de não terem 

sido fatores de maior gravidade da PA. 

__________________________________ 

Título:  Avaliação de polimorfismos do 

gene FSHR em mulheres inférteis com e 

sem endometriose e sua correlação com 

resultados de reprodução humana 

assistida 

Orientador: Profa. Dra. Bianca Bianco, 

Docente da Faculdade de Ciências 

Médicas da Santa Casa de São Paulo, 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa 

Casa de São Paulo 

Introdução: A endometriose é uma 

doença estrógeno-dependente 

caracterizada pela presença de 

endométrio fora da cavidade uterina. A 

regulação estrogênica é extremamente 

dependente da integridade da função do 

eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, 

destaca-se o FSH que age através do seu 

receptor, FSHR. O gene FSHR possui dois 

polimorfismos: Ala307Thr e Asn680Ser, 

podendo afetar a sensibilidade dos 

ovários ao FSH e alterar os resultados de 

reprodução assistida.  

Objetivo: Identificar os polimorfismos 

Ala307Thr e Asn680Ser do gene FSHR em 

mulheres inférteis com ou sem 

endometriose submetidas à reprodução 

assistida e correlacionar os dados dos 

níveis séricos de FSH, estimulação 

ovariana e de reprodução assistida, como 

folículos visualizados, oócitos capturados, 

MII, número de embriões e taxa de 

gravidez.  

Materiais e Métodos: Estudo prospectivo 

de coorte com 142 mulheres do grupo 

controle e 214 com endometriose (caso). 

O grupo caso foi dividido em dois sub-

grupos, um com mulheres com 

endometriose graus I e II e o outro com os 

graus III e IV. A genotipagem dos 

polimorfismos foi realizada por PCR em 

tempo real pelo sistema TaqMan. 

Considerou-se significância estatística 

valores de p<0,05.  

Resultados: A mediana de idade para 

ambos os grupos foi 33 anos e a do FSH 

sérico no grupo controle foi 6,09UI (5,04 - 

7,4) e no caso 6,9UI (5,4 - 8,75). Na 

análise dos polimorfismos o grupo caso 

apresentou maiores níveis de FSH nos 

genótipos GA e AG do Ala307Thr e do 



12 
Trabalhos Inscritos – XXXIII CoMASC 

Asn680Ser, respectivamente, em relação 

ao grupo controle (p<0,05). Em relação à 

estimulação ovariana, o grupo 

endometriose sofreu menos casos da 

Síndrome de Hiperestímulo Ovariano 

(SHO) do que no controle nos genótipos 

AA do Ala307Thr (p=0,044) e AA do 

Asn680Ser (p=0,042). Quando analisamos 

a endometriose entre graus III e IV em 

relação a I e II, verificou-se maior número 

de folículos e oócitos capturados no 

genótipo AA do Asn680Ser (p<0,05). Nos 

demais dados de reprodução assistida não 

observou-se diferenças entre os grupos 

conforme os polimorfismos.  

Conclusões: Os polimorfismos do gene 

FSHR se comportam diferentemente entre 

mulheres inférteis com e sem 

endometriose.  Os genótipos AA do 

Ala307Thr e AA do Asn680Ser podem ser 

considerados protetores para SHO na 

endometriose. O genótipo heterozigoto 

em ambos os polimorfismos levou a 

maiores níveis séricos de FSH nas 

mulheres com endometriose. 

__________________________________ 

Título:  Estudo da atividade “in vitro” do 

gel vaginal de Schinus terebenthifolius 

Raddi em Candida albicans, 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli 

Orientador: Profa. Dra. Sônia Maria Rolim 

Rosa Lima, Docente da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São 

Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo 

Introdução: A vaginose bacteriana é 

resultante de infecção causada pela 

proliferação anormal do microbioma 

vaginal. As medicações para o seu 

tratamento, como metronidazol e 

clindamicina, podem piorar a colônia local 

de bactérias. O Schinus terebinthifolius 

Raddi (“aroeira da praia”) é uma planta 

cujo uso medicinal é muito difundido na 

população. Na literatura científica, relata-

se que essa planta atua no controle da 

vaginose sem prejudicar a flora endógena. 

A candidíase vulvovaginal é outra doença 

cuja incidência aumentou drasticamente.  

Objetivo: Avaliar in vitro a eficácia do 

Schinus terebinthifolius Raddi e sua 

suscetibilidade na associação da Candida 

albicans e Escherichia coli e na associação 

da Candida albicans e Staphylococcus 

aureus, analisando o potencial de redução 

dos microrganismos frente à aroeira e à 

associação com antimicrobiano. 

 Método: Utilizou-se 1 cepa ATCC de C. 

albicans, 32 de S. aureus e 32 de E. coli. 

Em cada experimento, preparou-se 5 

tubos de ensaio contendo 1) 1ml C. 

albicans; 2) 1mL  S. aureus ou E. coli; 3) 

1mL C. albicans + 1mL S. aureus ou E. coli; 

4) 1mL C. albicans + 1mL S. aureus ou E. 

coli + 1mL Schinus; 5) 1mL C. albicans + 

1mL S. aureus ou E. coli + 1mL Schinus + 1 

disco cetoconazol. Após incubação, 

semeou respectivamente as soluções em 

placa Agar Muller-Hinton dividida em 

cinco partes, reincubando por 24/48h. 

Submeteu os resultados à análise 

estatística (Teste de McNemar). As 

hipóteses são: H0-Não existe diferença na 

redução; H1-Existe diferença.  

Resultados: Partes 1, 2 e 3 de todas as 

placas de Agar: crescimento máximo dos 

microrganismos. Parte 4: redução 

significante de colônias de S. aureus 

superior à de C. albicans (p=0,000), 

redução significante de E. coli superior à 

de C. albicans (p=0,048) e, ao comparar as 

bactérias, redução significante de S. 

aureus superior à de E. coli (p=0,027). 

Parte 5: redução da multiplicação de S. 

aureus continuou superior à de C. albicans 

(p=0,000), houve redução significante de 

E. coli superior à de C. albicans (p=0,027) 

e redução significante de S. aureus 

superior à de E. coli (p=0,001).  

Conclusões: Houve redução da 

multiplicação das colônias quando 
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associadas ao Schinus e ao cetoconazol. 

Comparando fungo e bactérias, a redução 

destas foi superior. Entre as bactérias, a 

diminuição do crescimento foi maior em 

S. aureus. O gel de aroeira pode ser uma 

indicação de tratamento. A redução 

significante de S. aureus quando 

submetida ao Schinus poderia ser 

estudada para tratamento de dermatites. 

__________________________________ 

Título:  Avaliação da função e perfil 

hepático nos doentes com pancreatite 

aguda 

Orientador: Prof. Dr. Tercio de Campos, 

Docente da Faculdade de Ciências 

Médicas da Santa Casa de São Paulo, 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa 

Casa de São Paulo 

Introdução: A Pancreatite Aguda (PA) é 

um processo inflamatório agudo do 

pâncreas com envolvimento variável de 

tecidos regionais ou sistemas orgânicos. 

Em 85% dos casos ocorre apenas 

inflamação no pâncreas com taxa de 

mortalidade inferior a 2%. Os outros 15% 

são PA grave ou crítica, com complicações 

sistêmicas mais frequentes e mortalidade 

de até 70%. Já foi demonstrado o 

aumento da degradação na matriz 

extracelular no fígado e o aumento das 

enzimas hepáticas no sangue, após 

pancreatite. O fígado participa da 

inflamação sistêmica, liberando 

mediadores inflamatórios e levando à 

lesão de outros órgãos, podendo levar à 

piora da PA.  

Objetivos: Avaliar a função hepática 

comparada com a gravidade e 

mortalidade nos doentes com PA.  

Métodos: Trata-se de uma coleta 

prospectiva de doentes com PA admitidos 

em um único centro. A avaliação da 

função hepática foi feita por meio do 

escore MELD, que utiliza os valores de 

bilirrubina sérica, creatinina sérica e 

índice internacional normalizado (INR), 

coletados na admissão do paciente, sendo 

comparada com a gravidade da PA 

(seguindo a Revisão da Classificação de 

Atlanta) e com a mortalidade. Análise 

estatística foi realizada com os testes t 

Student e Chi quadrado (p<0,05).  

Resultados: Foram avaliados 98 doentes, 

sendo 59,1% do sexo feminino, com 

média etária de 48,4 anos. 55,1% foram 

classificados em PA leve, 17,3% 

moderada,24,4% grave e 3% crítica, sendo 

63,2% de etiologia biliar e 23,4% alcoólica. 

Quanto a evolução, 6,1% foi a óbito. A 

gravidade sistêmica foi calculada através 

dos escores: APACHE II, cuja média foi de 

5,76(+3,94); SOFA, média de 1,55(+1,81) e 

Marshall, média 0,50(+0,93). O escore 

MELD, calculado na admissão, relacionou-

se com a gravidade (p<0,003) e com a 

taxa de óbito (p<0,017). Foram 

classificados com índice superior a 21 na 

classificação de MELD 6,1% dos pacientes, 

13,2% entre 16 e 20, 42,8% de 10 a 15 e 

37,7% inferior a 10, sendo que 96,2% dos 

pacientes com PA leve tiveram índice 

igual ou inferior a 15 e todos os paciente 

com PA crítica tiverem índice igual ou 

superior a 16. Quanto à taxa de óbito, 

66,6% dos pacientes que foram a óbito 

apresentaram índice igual ou superior a 

16.  

Conclusão: Os resultados permitem 

concluir que o score MELD, calculado na 

admissão do paciente, pode se relacionar 

com a gravidade da PA e com a taxa de 

mortalidade, podendo ser uma 

importante ferramenta para avaliar o 

prognóstico do paciente. 

__________________________________ 

Título: Avaliação da cirurgia 

transesfenoidal endoscópica para 

controle dos adenomas secretores de 

hormônio do crescimento (GH) 
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Orientador: Prof. Dr. Américo Rubens 

Leite dos Santos, Docente da Faculdade 

de Ciências Médicas da Santa Casa de São 

Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo  

Introdução: Níveis elevados de hormônio 

de crescimento e do fator de crescimento 

semelhante à insulina, estão relacionados 

a acromegalia sendo os tumores na 

hipófise sua principal causa. O objetivo no 

tratamento é a normalização dos níveis de 

GH, IGF-1 e assim reduzir os sintomas e a 

mortalidade. As opções terapêuticas 

incluem, terapia medicamentosa, 

cirúrgica e radioterapia, sendo o 

tratamento cirúrgico o tratamento de 

primeira linha. A técnica microcirúrgica 

transesfenoidal, tem sido a principal via 

cirúrgica para esse tipo de tumor, já a 

técnica endoscópica é uma recente 

inovação que permite o alcance de lesões 

supra e parasselar de forma mais 

eficiente, sendo assim, preferida, 

especialmente em paciente com 

macroadenomas invasivos.  

Objetivo: O objetivo do estudo foi 

analisar o resultado da cirurgia de 

ressecção endoscópica transesfenoidal 

para controle de adenomas secretores de 

GH.  

Método: Revisão retrospectiva baseada 

em análise de prontuários de 23 pacientes 

acromegálicos que foram submetidos à 

cirurgia transesfenoidal endoscópica. 

Controle da doença foi definido com GH 

basal <1ng/ml, nadir de GH no teste oral 

de tolerância a glicose menor que 0,4 

ng/ml e IGF-1 normal para a idade do 

paciente, na última consulta. 

Resultados: No geral, a taxa de remissão 

endocrinológica foi 39,1% (9 pacientes). 

Enquanto todos os microadenomas 

alcançaram controle hormonal, apenas 

um terço dos macroadenomas obtiveram 

remissão da doença. A presença 

simultânea de extensão suprasselar, 

invasão do seio cavernoso e altos níveis 

de GH sérico no pré-operatório foram 

associados a menores taxas de controle 

da doença. A complicação mais comum foi 

diabetes insipidus e a mais grave foi um 

acidente vascular encefálico isquêmico.  

Conclusão: A abordagem endoscópica 

transesfenoidal e uma técnica segura e 

efetiva para controle dos adenomas 

hipofisários secretores de GH. As 

extensões suprasselar e de seio cavernoso 

podem ser um obstáculo à ressecção 

completa desses tumores 

__________________________________ 

Título:  Distribuição dos casos de 

tuberculose em imigrantes sul-

americanos nos distritos da área central 

da cidade de São Paulo, 2008-2014 

Orientador: Prof. Dr. Cássio Silveira, 

Docente da Faculdade de Ciências 

Médicas da Santa Casa de São Paulo, 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa 

Casa de São Paulo 

Introdução: A imigração de sul-

americanos para São Paulo é significativa 

e se dirige, em especial, aos distritos da 

área central. Estes imigrantes têm 

características demográficas e 

epidemiológicas próprias, exigindo 

políticas de saúde especificas, em especial 

em relação à tuberculose, que apresenta 

elevado número de casos nesta 

população.  

Objetivo: Comparar as características 

demográficas, epidemiológicas e clínicas 

dos casos de tuberculose notificados à 

Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo 

entre imigrantes sul-americanos e 

brasileiros e imigrantes de outras origens, 

de 2008 a 2014, nos distritos 

administrativos da região central do 

Município de São Paulo.  

Método: Trata-se de um estudo 

epidemiológico transversal com dados 
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secundários obtidos do sistema TBWeb, 

da Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo, aprovado no Comitê de Ética em 

Pesquisa. Os critérios de inclusão foram 

ter tido tuberculose no período de 2008 a 

2014, com tratamento na região central 

do município de São Paulo. Os critérios de 

exclusão foram a ausência de dados 

quanto a nacionalidade ou o distrito de 

tratamento do paciente. Dados 

demográficos, epidemiológicos e clínicos 

disponíveis no sistema TBWeb foram 

estatisticamente analisados com o 

software SPSS 21.0. Aplicou-se teste t 

para variáveis quantitativas e qui-

quadrado ou teste de Fisher para as 

qualitativas. Se adotou p<0,05 como 

significativo.  

Resultado: Entre 2507 casos de 

tuberculose estudados, 666 (26.6%) foram 

entre imigrantes sul-americanos. Estes 

imigrantes eram mais jovens (26±11 vs. 

40±16 anos; p<0.0001) e trabalhavam 

mais frequentemente em oficinas de 

confecções de roupas (88 vs. 2%; 

p<0.0001). Diagnóstico de tuberculose é 

feito em maior proporção em centros de 

saúde primários nos imigrantes sul-

americanos quando comparados a 

brasileiros e outros imigrantes (73 vs. 

52%; p<0.0001). Os imigrantes sul-

americanos tinham menos comorbidades 

[alcoolismo (3 vs. 12%); AIDS (4 vs. 35%)] 

e maior índice de resultados favoráveis 

(Cura - 72 vs. 61%; Óbito - 3 vs. 10%; 

p<0.001).  

Conclusões: Tuberculose é comumente 

associada à pobreza e condições de vida 

precárias, mas este estudo mostra que as 

características dessa precarização diferem 

entre os imigrantes sul-americanos e 

brasileiros e imigrantes de ouras origens. 

Isto reforça a necessidade de políticas de 

saúde específicas para cada grupo e 

adaptadas às necessidades individuais 

destas populações. 

__________________________________ 

Título:  Atividade antifúngica “in vitro” 

do gel vaginal de Schinus terebintifolius 

Raddi sobre cepas do gênero Candida 

albicans 

Orientador: Profa. Dra. Sonia Maria Rolim 

Rosa Lima, Docente da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São 

Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo 

Introdução: A candidíase é a segunda 

vulvovaginite mais frequente, sendo a 

Candida albicans um dos principais 

agentes etiológicos. O tratamento é 

limitado aos derivados poliênicos e azóis e 

o fluconazol é um dos fármacos de 

escolha. A pouca variedade de fármacos é 

um dos fatores que contribui para a 

resistência dos fungos. Assim, como 

forma de aumentar o arsenal terapêutico, 

a pesquisa de plantas medicinais é 

interessante. A aroeira-da-praia (Schinus 

terebentifolius Raddi), planta medicinal, é 

tradicionalmente empregada no 

tratamento de infecções do trato genital. 

A atividade antifúngica da planta, para a 

espécie C.albicans, foi confirmada em 

trabalhos pela inibição do crescimento 

fúngico. Considerando a atividade 

antimicótica do extrato do Schinus, foi 

motivo de nosso interesse o estudo da 

ação extrato de Schinus contra cepas de C. 

albicans, de forma isolada e associada ao 

fluconazol.  

Objetivo: Avaliar o perfil de 

suscetibilidade das cepas de C. albicans 

frente ao gel vaginal à base de Schinus 

terebintifolius de forma isolada e 

associada ao fluconazol.  

Método: Utilizamos o extrato aquoso das 

cascas da planta S. terebinthifolius Raddi. 

Trinta cepas de C.albicans, provenientes 

da micoteca de cepas de pacientes do 

hospital, foram semeadas através de 

“s abs” na placa de 6 mm de Agar 
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Sabouraud, com um inóculo de 1,5 x 108 

UFC, em tubos com meio nutriente TSB  e 

em seguida colocados discos contendo 

extrato aquoso do gel a base de Schinus 

terebinthifolius,  fluconazol   μg,  

fluconazol   μg +   μL do e trato a uoso 

do gel de S. terebinthifolius. As placas, em 

duplicata, foram incubadas em estufa a 

35°C, por 24 e 48 h e os halos de inibição 

foram mensurados por meio de um 

paquímetro manual.  

Resultados: Comparação dos diâmetros 

dos halos de inibição em 24 e 48 h das 

amostras testadas do extrato aquoso de S. 

terebinthifolius Raddi, fluconazol e 

associação fluconazol+extrato aquoso de 

S.  terebinthifolius, frente às cepas de  C. 

albicans: não houve diferença significante 

no diâmetro dos halos formados em 

nenhuma amostra (teste de Wilcoxon).  

Conclusão: O extrato aquoso de Schinus 

terebinthifolis não apresenta atividade 

antifúngica frente as cepas do gênero 

C.albicans in vitro. 

__________________________________ 

Título:  Cimicifuga racemosa L. Nutt em 

mulheres após a menopausa usuárias de 

tamoxifeno ou inibidores da aromatase 

Orientador: Profa. Dra. Sônia Maria Rolim 

Rosa Lima, Docente da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São 

Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo 

 Introdução: Mulheres usuárias de 

tamoxifeno ou inibidor da aromatase para 

o tratamento do câncer de mama 

frequentemente apresentam sintomas 

vasomotores devido às suas ações 

antiestrogênicas. A terapia hormonal, 

padrão-ouro para tratamento desses 

sintomas, é contra-indicada devido ao 

risco de recidiva tumoral. Uma das 

alternativas são os medicamentos 

derivados da Cimicifuga racemosa L. Nutt 

(CR). Apesar de seu mecanismo de ação 

ainda não totalmente esclarecido, 

pesquisas já publicadas demonstraram 

ações reconhecidamente benéficas na 

melhora dos sintomas climatéricos sem 

efeito no tecido mamário.  

Objetivo: Avaliar os efeitos da Cimicifuga 

racemosa L. Nutt nas ondas de calor, 

função sexual e flora vaginal em mulheres 

com câncer de mama usuárias de 

tamoxifeno ou inibidores de aromatase. 

Método: Realizou-se estudo clínico caso-

controle em mulheres voluntárias que 

estavam no período após a menopausa, 

com queixa de sintomas vasomotores 

tratadas de câncer de mama e em uso de 

tamoxifeno ou inibidores da aromatase. 

Quarenta e cinco pacientes responderam 

ao questionário de Índice Menopausal de 

Kupperman e Blatt (IMKB) (21 casos e 24 

controles), 24 mulheres (13 casos e 11 

controles) responderam ao Female Sexual 

Function Index (FSFI) e de 25 (11 casos e 

14 controles) foram colhidas amostras de 

flora vaginal por meio de swab. O Grupo 

Estudo recebeu 1comprimido via oral 

(20mg) de 12h/12h de extrato seco de 

Cimicífuga racemosa L. Nutt. O Grupo 

Controle não recebeu o fitomedicamento. 

O estudo foi realizado por seis meses e 

houve três encontros: T0 (primeiro), T3 

(após três meses) e T6 (após seis meses), 

foram aplicados questionários (Índice de 

Kupperman e Blatt e FSFI) e realizado 

coleta da flora vaginal com swab em T0 e 

T6.  

Resultados: Quando comparamos os 

Índices de Kupperman e Blatt do grupo de 

estudo observamos melhora significante 

dos sintomas vasomotores já nos três 

meses iniciais quando comparado ao T0 

(27,0 ±9,9 versus 18,3 ±10,7) (p=0,010) e 

nos seis meses de acompanhamento (27,0 

±9,9 versus 17,9 ±10,1) (p=0,006). A 

avaliação da função sexual através do FSFI 

não apresentou diferença significante 

entre os grupos. Houve semelhança na 
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composição da flora vaginal em ambos os 

grupos.  

Conclusões: O estudo mostrou que 

mulheres com câncer de mama tiveram 

melhora nos sintomas vasomotores   com 

uso da Cimicífuga racemosa L. Nutt, 

observado nos T3 e T6. Não houve 

melhora do FSFI nos diferentes tempos e 

grupos estudados assim como não houve 

modificação na flora vaginal. 

__________________________________ 

Título: Síntese de inibidor de fibrilas 

amiloidais e validação in vivo visando 

tratamento para a Doença de Alzheimer 

Orientador: Profa. Dra. Luciana Malavolta 

Quaglio, Docente da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São 

Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo 

Introdução: A doença de Alzheimer é 

histologicamente caracterizada pela 

presença de numerosas placas senis e 

enovelamentos neurofibrilares no 

cérebro, acompanhadas de perda 

neuronal, onde o peptídeo β-amiloide é o 

maior componente dessas placas.  

Objetivo: O projeto teve como objetivo a 

síntese e a validação in vivo de um 

possível inibidor que in vitro apresentou 

alta capacidade de dissolução de fibrilas 

amiloidais relacionadas com o peptídeo β-

amiloide.  

Método e Resultados: O inibidor 

proposto foi feito através da síntese de 

peptídeos em fase sólida utilizando a 

estratégia Boc/Bzl, purificado e 

caracterizado utilizando o HPLC e 

espectroscopia de massa. A avaliação da 

capacidade de inibição foi realizada 

através da quantificação das placas 

amiloidais em cortes histológicos de 

cérebro de camundongos da linhagem 

B6.Cg-Tg(PDGFB APPSwInd)20Lms/2J 

(transgênico) e analisadas em microscópio 

ótico com contagem manual. Foi injetado 

3uL do possível inibidor no hipocampo em 

concentrações de 200uM. Os 

cromatogramas obtidos em HPLC 

permitiram a identificação da substância 

sintetizada e o alto grau de pureza. 

Através do processo de purificação em 

HPLC preparativo foi possível obter o 

composto puro com rendimento de 

aproximadamente 50%. Para a cirurgia, os 

animais, após anestesiados, foram 

submetidos a uma tricotomia da cabeça e 

em seguida a um corte, expondo o crânio. 

Então, através do Bregma mediu-se a 

distância adequada para se atingir o 

hipocampo. Na metade direita realizou-se 

uma incisão na calota craniana, seguido 

da injeção de 3uL de solução controle. Na 

outra metade injetou-se 3uL da solução 

contendo o inibidor na concentração de 

200uM. O processo cirúrgico mostrou-se 

eficaz e sem morte animal. A extração do 

cérebro também foi bem sucedida. Cortes 

histológicos: Foram obtidos cortes 

histológicos por congelamento (20um) do 

hipocampo cerebral. No ato da 

preparação, as lâminas congeladas foram 

lavadas em PBS e incubadas em solução 

de TioflavinaS 0,1%. Ao término os cortes 

foram cobertos com lamínula utilizando-

se Fluoromount + DAPI. Todo o processo 

foi realizado na penumbra. Todos os 

processos experimentais foram bem 

sucedidos e permitiram obter dados 

confiáveis para análise. Assim, foi possível 

sintetizar, purificar e caracterizar o 

possível inibidor com sucesso. Os 

procedimentos foram realizados de 

maneira eficiente.  

Conclusão: A análise das lâminas e 

tabulação dos dados nos permite concluir 

que o inibidor é capaz de dissolver placas 

amiloides in vivo, como era o objetivo do 

trabalho. Sendo assim o inibidor será 

utilizado em estudos futuros visando a 

criação de um fármaco para o tratamento 

da DA.  
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__________________________________ 

Título: Evolução das anormalidades 

citológicas nos últimos 10 anos na Santa 

Casa de São Paulo 

Orientador: Profa. Dra. Adriana 

Bittencourt Campaner, Docente da 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa 

Casa de São Paulo, Faculdade de Ciências 

Médicas da Santa Casa de São Paulo 

Introdução: O câncer de colo uterino é a 

terceira localização primária de incidência 

e de mortalidade por câncer em mulheres 

no Brasil. Quando diagnosticado em fases 

iniciais, apresenta praticamente 100% de 

cura. O Papanicolau consiste na estratégia 

pública para o seu rastreio e, segundo o 

Ministério da Saúde, a coleta deve 

começar aos 25 anos para mulheres 

sexualmente ativas e seguir até os 64, 

sendo interrompida após dois exames 

consecutivos negativos. 

 Objetivos: Tendo em vista a importância 

do exame como principal método de 

prevenção deste câncer e a relevância da 

doença, este trabalho objetiva fazer uma 

análise do padrão dos exames realizados 

correlacionando-os com as diretrizes 

atuais brasileiras e apontar possíveis 

pontos de melhoria no sistema de 

rastreio.  

Método: É um estudo retrospectivo a 

partir de todas as citologias cérvico-

vaginais realizadas entre janeiro/2006 e 

dezembro/2014 na Santa Casa de São 

Paulo, obtendo 177.075 satisfatórias para 

análise. Os resultados foram classificados 

de acordo com o sistema Bethesda 2001, 

analisando os achados citológicos e a 

adequabilidade da amostra em grupo 

menor que 50 anos (menacme) e maior 

(pós menopausa). Comparou-se a 

frequência de anormalidades utilizando-

se o Epiinfo versão 3.4.3 e o teste 

estatístico qui-quadrado, adotando-se 

nível de significância estatística de 5%. 

Resultados: Obteve-se que a 

adequabilidade sofre declínio e as 

alterações mais frequentes aumentam 

sua prevalência com a progressão da 

idade. Na menacme, o índice de 

anormalidade e a adequabilidade (60,5%) 

foram maiores que na pós-menopausa, 

em que 25,91% foram adequadas. A 

anormalidade citológica mais prevalente 

na menacme foi ASC-US e 81% das suas 

citologias alteradas foram lesões de grau 

menor. Na pós-menopausa, a alteração 

mais frequente foi igual, sendo que as 

citologias de grau menor somaram 

70,98%. As lesões de grau maior ou 

suspeitas de câncer invasivo foram mais 

prevalentes na pós-menopausa.   

Conclusões: a porcentagem de citologias 

alteradas manteve-se estável por volta de 

5%, assim como a proporção das 

alterações. Há queda da adequabilidade 

das amostras com o avanço da idade, 

junto do aumento da prevalência de 

lesões malignas. O protocolo de rastreio 

para câncer de colo de útero preconizado 

pelo Ministério está sujeito a falhas na 

detecção de lesões malignas 

principalmente na pós-menopausa. 

Fatores como atrofia vaginal e menor 

exposição da JEC tornam o Papanicolau 

ineficaz, sendo tal protocolo passível de 

mudanças. Ademais, devido à grande 

incidência de lesões malignas nas 

mulheres pós menopausa torna-se 

questionável a idade máxima de 64 anos 

para o rastreio. 

__________________________________ 

Título: Resposta inflamatória em 

pacientes obesos graves submetidos a 

cirurgia bariátrica. 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Alberto 

Malheiros, Docente da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São 

Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo 
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Introdução: A obesidade é, atualmente, 

considerada grave problema de saúde 

pública e é causadora de uma série de 

transtornos metabólicos. Há forte 

correlação entre a obesidade e 

complicações cardiovasculares devida à 

resposta inflamatória de baixo grau que 

ocorre na obesidade. Dessa forma, é 

importante observar se os substratos 

patofisiológicos secretados na obesidade 

que resultam em risco cardiovascular são 

alterados após a perda de peso 

desencadeada pela cirurgia bariátrica.  

Objetivo: Esta investigação teve como 

objetivo avaliar o efeito da cirurgia 

bariátrica em citocina pró-inflamatória, 

adipocina anti-inflamatória e hormônio 

derivado de adipócito.   

Método: A investigação foi realizada em 

61 indivíduos obesos (8 homens e 53 

mulheres, de 18 a 63 anos, com Índice de 

Massa Corpórea de 35,7 a 52 kg/m2 ) 

submetidos a cirurgia bariátrica 

recrutadas na Irmandade da Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo. Pacientes 

com IMC>55 kg/m2, instabilidade clínica, 

instabilidade mental ou expectativas não 

realistas da cirurgia foram excluídos. As 

amostras de sangue foram coletadas 

durante o período de jejum para a análise 

de TNF-α, adiponectina e leptina por meio 

do método ELISA. O teste t de Student foi 

utilizado para análise estatística por meio 

do programa GraphPad Prisma.  

Resultados: Foram dosados leptina, 

adiponectina e TNFα de 6  pacientes, logo 

antes e após 6 meses da realização da 

cirurgia bariátrica. Houve redução das 

concentraç es plasmáticas de TNFα  (de 

0,9 ± 0,8 pg/mL para 0,23 ± 0,25 pg/mL) e 

de Leptina (de 1,94 ± 0,55 pg/mL para 

0,48 ± 0,4 pg/mL). Contudo, houve 

aumento das concentrações plasmáticas 

de adiponectina (de 0,38 ± 0,33 pg/mL 

para 1,29 ± 1,62). Os dados apresentados 

são estatisticamente relevantes, com p 

<0,0001.  

Conclusão: A cirurgia bariátrica induziu 

mudanças benéficas nós processos 

inflamatórios e nos níveis de leptina 6 

meses após a realização deste 

procedimento. 

__________________________________ 

Título: Impacto do treinamento 

combinado na força muscular 

respiratória de pacientes com escoliose 

idiopática do adolescente 

Orientador: Profa Dra Vera Lúcia dos 

Santos Alves, Docente da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São 

Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo 

Introdução: O exercício sistematizado 

pode ser utilizado no tratamento de 

pacientes com escoliose idiopática do 

adolescente (EIA) que apresentam 

limitação na força muscular respiratória.  

Objetivo: avaliar as respostas do 

treinamento combinado na força 

muscular respiratória dos pacientes com 

EIA.  

Método: Foram acompanhados 20 

voluntários de ambos os gêneros com 

deformidade vertebral ≥ 4  graus, 

avaliados com radiografia para 

mensuração do ângulo de Cobb, 

aleatoriamente encaminhados de um 

hospital público e universitário do estado 

de São Paulo de janeiro de 2014 a 

dezembro de 2015 após aprovação do 

CEP com CAEE 16710613.5.0000.5479 e 

registrado no Clinical Trials 

(NCT02413788). Todos realizaram as 

medidas das pressões respiratórias 

máximas dadas pela pressão inspiratória 

máxima (Pimáx) e expiratória máxima 

(Pemáx) um dia antes e um dia após o 

término das 36 sessões de treinamento 

dado por um protocolo de exercício 
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combinado que contou com exercício 

aeróbio (30 minutos em esteira) somado 

ao resistido (oito grupamentos 

musculares treinados em 10 minutos com 

uma série de oito repetições em cada 

grupo). Para a análise estatística do 

conjunto de dados foi utilizado o 

programa SPSS 13.1, com a descrição de 

médias e a aplicação do Teste t Student 

para observação de correlações. O nível 

de significância utilizado foi de 0,05.  

Resultados: Os pacientes tiveram 91% de 

aderência às sessões do protocolo. Houve 

melhora estatisticamente significante nos 

valores de Pimáx e na Pemáx com 

p=0,000.  

Conclusão: Concluímos que os pacientes 

com escoliose idiopática do adolescente 

apresentam resposta positiva ao treino 

combinado na força muscular inspiratória 

e expiratória máxima. 

__________________________________ 

Título: Correlação entre variáveis 

antropométricas, espirométricas e 

funcionais em adolescentes obesos 

Orientador: Profa. Dra. Vera Lúcia dos 

Santos Alves, Docente da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São 

Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo 

Introdução: A obesidade pode afetar o 

sistema respiratório com aumento de 

gordura corporal e alterações na 

mecânica respiratória, tolerância ao 

exercício, força e endurance dos músculos 

respiratórios.  

Objetivo: Correlacionar variáveis 

antropométricas, espirométricas e 

funcionais em adolescentes obesos.  

Método: Este estudo observacional 

avaliou prospectivamente 15 

adolescentes entre 12 e 16 anos, sem 

comorbidades prévias, irregularmente 

ativos ou inativos, de ambos os gêneros 

após aprovação do CEP sob CAEE 

34634414.5.0000.5479. À avaliação os 

participantes realizaram medidas de peso, 

altura, espirometria para análise de 

volumes e capacidades pulmonares e 

familiarização para cada teste físico de 

capacidade funcional. Foram realizados o 

teste da caminhada dos seis minutos 

(TC6’) e teste do degrau de seis minutos 

(TD6’), sendo respeitado um intervalo de 

30 minutos entre cada teste. A análise de 

dados foi realizada pelo programa SPSS 

para observação das correlações de 

interesse com nível de significância de 5%.  

Resultados: Observou-se correlação forte 

e positiva entre capacidade vital forçada 

(CVF) e volume expiratório forçado no 

primeiro minuto (VEF1) e a idade (r=0,70; 

p<0,05) e entre VEF1 com massa corporal 

(r=0,71; p<0,05) e estatura (r=0,86; 

p<0,05). Houve correlação moderada e 

positiva entre FEF25-75% e a estatura 

(r=0,69; p<0,05); entre CVF e estatura 

(r=0,68; p<0,05), massa corporal (r=0,63; 

p<0,05) e IMC (r=0,57; p<0,05); e entre 

VEF1 e  IMC (r=0,56; p<0,05). Ao 

correlacionar idade, as variáveis 

antropométricas e espirométricas com a 

distância percorrida no TC6’ e o n mero 

de degraus atingidos no TD6’, observou-se 

uma moderada e negativa correlação 

entre estatura e distância percorrida (r=-

0,57; p<0,05); e fraca e negativa 

correlação entre idade, massa corporal, 

IMC e variáveis espirométricas com os 

desfechos dos testes funcionais, com um 

coeficiente de correlação entre 0,39 e 

0,20 (p>0,05). Ao correlacionar desfechos 

entre si observou-se correlação moderada 

e positiva (r=0,55) entre a distância 

percorrida e o número de degraus 

alcançado.  

Conclusão: Adolescentes obesos com 

maior adiposidade apresentam menor 

desempenho em ambos os testes 
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funcionais, embora demonstrassem 

maiores valores espirométricos. 

__________________________________ 

Título: Colonização De Fossas Nasais E 

Orofaringe Por Staphylococcus Aureus 

Em Crianças E Adolescentes Com 

Hiv/Aids 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Jenné 

Mimica, Docente da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São 

Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo 

 Introdução: Staphylococcus aureus é 

agente amplamente relacionado a 

diversas infecções em seres humanos, 

sendo a incidência dessas, bem como a 

gravidade potencial associada, 

especialmente elevada em pacientes com 

HIV/AIDS. Isso se justifica pelo acúmulo 

fatores de risco por esses pacientes, 

desde situações de quebra das barreiras 

naturais, uso mais frequente de 

antimicrobianos e o contato com serviços 

de saúde, até a própria imunodepressão 

inerente ao quadro. Ademais, apenas a 

colonização pela bactéria já consiste em 

um fator de risco para o desenvolvimento 

de processo infeccioso, porém, a maior 

parte dos dados encontrados na literatura 

atual abordando esse aspecto é referente 

a adultos, pouco se sabe do cenário em 

crianças e adolescentes infectados pelo 

HIV. Objetivo: Avaliar as taxas de 

colonização por S. aureus das fossas 

nasais e orofaringe de crianças e 

adolescentes com HIV/AIDS, almejando, 

posteriormente, relacionar fatores de 

risco para a colonização e o possível 

desenvolvimento de infecções associadas 

a esses microrganismos.  

Método: Realizou-se estudo multicêntrico 

abordando os serviços do Ambulatório de 

Infectologia Pediátrica da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, Ambulatório 

da Criança no Serviço de Atenção 

Especializada Pediátrico em Guarulhos, 

Ambulatório de Infectologia Pediátrica da 

Policlínica Centro em São Bernardo do 

Campo e Ambulatório de Infectologia 

Pediátrica da Policlínica Sulem Osasco, 

contando com a participação de 80 

pacientes. Em todos os pacientes houve a 

coleta de swab de fossas nasais e 

orofaringe, que foram analisados no 

Laboratório de Microbiologia da 

FCMSCSP.   

Resultados: O S. aureus foi identificado 

em 59 pacientes, correspondendo a uma 

taxa global de colonização de 73,7%. 

Observou-se que a taxa de colonização 

pelo MRSA foi de 6,8%, tendo sido 

encontrado em quatro pacientes. Três 

(75%) foram isolados em orofaringe, e 

somente um em fossas nasais (25%). Dos 

quatro MRSA isolados, três apresentaram 

perfil fenotípico de CA-MRSA (Community 

Associated MRSA).   

Conclusões: Diante dos resultados, 

observou-se que a taxa global de 

colonização por S. aureus encontrada no 

grupo estudado, 73,7%, é 

significativamente superior às mais altas 

dentre as presentes na literatura 

pediátrica (variando entre 0,77% a 

45,16%). Evidenciou-se também uma 

maior taxa de MRSA em orofaringe, o que 

destaca a importância da coleta dupla. 

Diferentemente da literatura, não houve 

correlação entre os parâmetros 

associados ao HIV (carga viral e contagem 

CD4) com a colonização/infecção pelo S. 

Aureus. 

__________________________________ 

Título: Impacto da cinesioterapia laboral 

na qualidade de vida dos auxiliares de 

enfermagem do centro cirúrgico 

Orientador: Profa Dra Vera Lúcia dos 

Santos Alves, Docente da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São 
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Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo 

Introdução: A atividade física pode gerar 

impacto positivo na qualidade de vida. No 

ambiente de trabalho essa atividade pode 

ser implantada com a cinesioterapia 

laboral (CL). O profissional de 

enfermagem é apontado como o que 

possui maior risco para doenças 

ocupacionais devido à sua rotina de 

trabalho com jornadas estafantes, 

desrespeito ao ritmo circadiano, 

dimensão inadequada de mobiliário e 

riscos de lesões posturais. Ainda assim, 

não encontramos pesquisa focada em 

auxiliares de enfermagem que trabalham 

em centro cirúrgico sendo expostos a 

protocolos de CL. 

Objetivo: Analisar o impacto da 

cinesioterapia laboral na qualidade de 

vida dos auxiliares de enfermagem do 

centro cirúrgico. 

Método: Foi um estudo prospectivo, 

controlado, randomizado e cego, 

registrado no Clinical Trials 

(NCT02479477) com 46 auxiliares de 

enfermagem do centro cirúrgico de um 

hospital terciário da cidade de São Paulo, 

após a aprovação do CEP sob CAAE: 

14076613.0.0000.5479. Os participantes 

selecionados foram randomizados em 

dois grupos, controle e intervenção. 

Todos os voluntários responderam o 

questionário de qualidade de vida (SF-36). 

O protocolo consistiu na mobilização ativa 

das articulações dos ombros, cotovelos, 

punhos, quadris, joelhos e tornozelos, 

alongamento ativo de grandes grupos 

musculares como extensores e flexores de 

braço, flexores e extensores de cotovelos, 

punhos e mãos, músculos da coxa e 

tríceps sural. Para análise foi usado o 

teste de Mann-Whitney para dados não 

paramétricos e para dados pareados o 

teste t Student. O nível de significância 

utilizado foi ≤  ,  .  

Resultados: Os dois grupos não tiveram 

diferenças significantes em relação à 

idade e ao tempo de serviço, assim como 

em relação ao gênero (p=0,191. Da 

mesma forma, não houve diferenças 

significantes entre os grupos nos oito 

grandes domínios do SF-36, na avaliação 

inicial. Após aplicação do protocolo, o 

grupo controle não mostrou diferenças 

significantes em nenhum domínio do SF-

36, enquanto que o grupo intervenção 

exibiu melhora significativa em todos os 

domínios, especialmente na capacidade 

funcional (p=0,001), aspectos físicos 

(p=0,001) e dor (p=0,001). A comparação 

entre os dois grupos na reavaliação 

mostrou diferença significante em todos 

os domínios do questionário, 

principalmente na capacidade funcional 

(p=0,000), aspectos físicos (p=0,002) e dor 

(p=0,000).  

Conclusão: A prática de cinesioterapia 

laboral teve impacto positivo na 

qualidade de vida de auxiliares de 

enfermagem do centro cirúrgico. 

__________________________________ 

Título: Estudo comparativo do perfil 

imunoistoquímico entre carcinomas 

primários da mama e suas metástases 

ósseas 

Orientador: Profa. Dra. Geanete Pozzan, 

Docente da Faculdade de Ciências 

Médicas da Santa Casa de São Paulo, 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa 

Casa de São Paulo 

Introdução: O câncer de mama é o câncer 

que mais acomete as mulheres. As 

estimativas indicam 57120 novos casos 

em 2014. Os principais fatores de risco 

para desenvolver o câncer de mama são 

hormonal e genético. Uma das 

complicações do câncer de mama é a 

metástase óssea. A interação das células 

tumorais com o estroma do sítio 

metastático apresenta papel fundamental 
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para o estabelecimento da metástase. 

Mais de 50% dos casos de metástase 

ocorrem nos ossos, sendo esse o principal 

sítio metastático do câncer de mama, 

particularmente relacionado aos casos de 

subtipo molecular luminal.  

Objetivo: Descrever as características 

epidemiológicas do câncer de mama das 

pacientes que desenvolveram metástases 

ósseas. Comparar o perfil 

imunoistoquímico/molecular do câncer de 

mama em seu sítio primário e nas 

metástases ósseas.  

Método: Foram levantados os casos de 

metástases ósseas por câncer de mama 

operados no Hospital Central da Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo, no 

período de janeiro de 2006 a dezembro 

de 2013. Foram revistos blocos e lâminas 

referentes às metástases ósseas, sendo 

realizado o estudo imunoistoquímico para 

classificação molecular pelo método de 

TMA (“tissue microarray”). Os casos 

foram classificados em 3 perfis 

moleculares básicos: luminal, HER2 e 

triplo-negativo.  

Resultados: O estudo abrangeu 36 casos 

de mulheres com metástases ósseas de 

sítio primário mamário, com idade 

variando de 35 a 88 anos (média de 62 

anos). Somente uma paciente apresentou 

a metástase óssea como primeira 

manifestação da neoplasia e a fratura do 

osso patológico foi observada em 22 

casos (61%). O fêmur foi o segmento 

ósseo mais acometido (61%). A correlação 

entre o subtipo molecular do câncer de 

mama primário e metastático foi possível 

em 15 casos. Nestes, os tumores 

primários eram assim distribuídos: 10 

luminais, 3 HER2 e 2 triplo-negativo. Dos 

10 casos luminais, em 8 a metástase 

manteve o mesmo perfil molecular e em 2 

casos houve transformação para triplo-

negativo. Os 3 casos de HER2 e os 2 casos 

de triplo-negativo mantiveram o mesmo 

perfil molecular nas metástases.  

Conclusão: As metástases ósseas de 

câncer de mama dificilmente se 

apresentam como a primeira 

manifestação da neoplasia, 

comprometendo preferencialmente 

esqueleto axial e porção proximal dos 

membros de mulheres. Ocorrem mais 

frequentemente relacionadas ao subtipo 

molecular luminal e os perfis 

imunoistoquímicos do sítio primário e da 

lesão metastática tendem a ser os 

mesmos. 

__________________________________ 

Título: Contribuição da sintase de óxido 

nítrico e da tetrahidrobiopterina no 

desenvolvimento do carcinoma de 

mama. 

Orientador: Prof. Dra. Fabiana Henriques 

Machado de Melo, Docente da Faculdade 

de Ciências Médicas da Santa Casa de São 

Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo 

 Introdução: O câncer de mama 

caracteriza-se pela proliferação celular 

descontrolada em tecido mamário. 

Processos biológicos intracelulares são 

regulados pelas baixas concentrações de 

espécies reativas de oxigênio que são 

geradas a partir da respiração aeróbica da 

célula durante o metabolismo. As células 

tumorais mantêm um ambiente pró-

oxidante, o que contribui para a 

transformação maligna e progressão 

tumoral. Já foi observado que o aumento 

de EROs, devido a alterações na expressão 

e atividade da enzima NADPH oxidase, 

está associado ao desenvolvimento do 

carcinoma de mama. Recentemente, a 

sintase de óxido nítrico disfuncional foi 

descrita como fonte de ânion superóxido, 

fato que ocorre na ausência do seu 

cofator, a tetrahidrobiopterina. 

Entretanto, não se sabe qual é a 
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contribuição da BH4 no desenvolvimento 

tumoral, embora já fosse descrita a 

relação entre a BH4 e alterações dos 

níveis de EROs.  

Objetivos: Avaliar a contribuição da BH4 

no desenvolvimento do carcinoma de 

mama.  

Método: Realizou-se cultura celular de 

quatro diferentes linhagens - MCF7, 

MDA231, SKBr3 e MCF10A (controle) a 

fim de extrair seus respectivos RNAs. Após 

isso, foi realizada a síntese do DNA 

complementar para análise em duplicata 

técnica dos primers correspondentes às 

enzimas do ciclo da BH4.  

Resultados: Os gráficos correspondentes 

às enzimas da via de salvamento (DHFR e 

DHPR) mostraram diminuição da 

expressão dessas enzimas nas linhagens 

celulares MCF7 e SKBr3 se comparadas ao 

controle. Em contrapartida, houve 

aumento na expressão da linhagem 

MDA231. Em se tratando da via de novo, 

observamos padrões semelhantes entre a 

expressão das enzimas GTPCH-I e PTPS, na 

qual houve aumento significativo apenas 

na linhagem MDA231. Já na expressão da 

enzima GFRP nota-se diminuição 

significativa nas linhagens MCF7 e 

MDA231. Além da análise dessas enzimas, 

a expressão da SR foi aumentada na 

SKBr3.  

Conclusões: Observou-se diminuição da 

expressão das enzimas DHFR e DHPR nas 

linhagens MCF7 e SKBr3 em relação à 

MCF10A, sugerindo se comportarem de 

maneira semelhante. Esses resultados 

sugerem que a regeneração da BH4 está 

comprometida através da via de 

salvamento, contribuindo para o 

desacoplamento da NOS e aumento dos 

níveis de ânion superóxido. Em relação à 

via de novo, observamos aumento da 

expressão da enzima limitante na síntese, 

a GTPCH-I, e diminuição da enzima GFRP. 

Esse resultado pode ocorrer como uma 

alternativa de manter os níveis 

intracelulares de BH4 e a função da NOS 

nas células tumorais de mama, evitando o 

aumento da produção de ânion 

superóxido. 

__________________________________ 

Título: Estudo comparativo entre 

técnicas de anestesia geral balanceada e 

anestesia geral livre de opioides e seus 

efeitos entra e pós-operatórios em 

pacientes submetidos à cirurgia de 

colecistectomia por via laparoscópica. 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Vaz Perez, 

Docente da Faculdade de Ciências 

Médicas da Santa Casa de São Paulo, 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa 

Casa de São Paulo 

Introdução: As técnicas cirúrgicas para 

colecistectomia vêm se aperfeiçoando 

com o objetivo de redução do 

traumatismo, morbimortalidade, período 

de internação e custos na assistência 

hospitalar e melhor recuperação do 

paciente. As principais complicações 

clínicas associadas aos procedimentos 

laparoscópicos incluem modificações 

hemodinâmicas e ventilatórias intra-

operatórias, náuseas e/ou vômitos e íleo 

pós-operatório, que podem ser 

intensificados pelo uso de técnicas 

anestésicas baseadas em agentes 

agonistas dos receptores opioides.  

Objetivo: Avaliar o efeito da anestesia 

geral balanceada baseada em opioides 

comparada com a anestesia geral livre de 

opioides no controle hemodinâmico intra-

operatório e o desfecho das duas técnicas 

anestésicas no pós-operatório imediato 

quanto ao consumo de opioides e 

analgésicos, náusea e vômito, íleo 

paralítico, prurido e tempo de internação.  

Método: O estudo foi prospectivo 

duplamente encoberto randomizado. 

Foram avaliados 40 pacientes submetidos 
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a cirurgia eletiva colecistectomia 

laparoscópica, divididos aleatoriamente 

em dois grupos (grupo geral livre de 

opioide [GF] e grupo geral balanceada 

[GB]). Ao final da cirurgia, foram retirados 

os trocartes e solicitou-se à equipe 

cirúrgica a infiltração das incisões com 

12ml de bupivacaína com vasoconstritor 

0,5%.  Foi avaliada a intensidade da dor 

pós-operatória utilizando-se a escala 

numérica verbal (ENV). Os desfechos 

secundários avaliados foram presença de 

íleo paralítico, náusea/vômito (escala de 

Apfel), prurido, tempo de permanência na 

recuperação pós-anestésica, tempo total 

de internação hospitalar e presença de 

complicações cirúrgicas.  

Resultados: Foi verificado que o esquema 

multimodal utilizado no grupo de 

pacientes submetidos a anestesia geral 

livre de opioides foi eficaz no controle 

hemodinâmico intra e pós-operatório 

imediato (RPA). Não se evidenciou 

diferença estatística entre os 2 grupos na 

alta da RPA e na enfermaria quanto à 

presença de íleo paralítico, 

náusea/vômito (escala de Apfel)  e 

prurido. Verificou-se ausência da dor na 

ferida operatória em maior proporção no 

GF. O uso de analgesia suplementar foi 

necessário para 100% do GBAL e 80% do 

GF.  

Conclusão: Verificou-se que no intra e 

pós-operatório imediatos o esquema 

multimodal (anestesia livre de opioide) é 

uma técnica eficaz e segura podendo ser 

utilizada como alternativa às técnicas 

baseadas em opioides em pacientes 

submetidos a colecistectomia via 

laparoscópica. 

__________________________________ 

Título: Síntese e avaliação da interação 

de peptídeos com células tumorigênicas 

em cultura celular. Relevância para o 

estudo de Glioblastoma. 

Orientador: Prof. Dra. Luciana Malavolta, 

Docente da Faculdade de Ciências 

Médicas da Santa Casa de São Paulo, 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa 

Casa de São Paulo 

Introdução: Peptídeos tornaram-se alvos 

importantes na concepção de fármacos 

para o tratamento de uma grande 

variedade de doenças do sistema nervoso 

central (SNC), tais como isquemia, 

doenças inflamatórias, doenças 

neurodegenerativas, e enxaqueca aguda e 

crônica. Além disso, estudos recentes 

mostram a utilização de vários peptídeos 

como possíveis alternativas terapêuticas, 

principalmente no tratamento do câncer. 

Apesar dos recentes avanços no 

tratamento do câncer cerebral, pacientes 

portadores de tumores malignos ainda 

apresentam um prognóstico ruim. Nessa 

classe de tumor, a taxa de sobrevida é 

inversamente proporcional ao grau do 

tumor. Os tumores de grau IV 

(glioblastomas) representam 50% de 

todos os astrocitomas, com uma 

sobrevida inferior a um ano.  

Objetivo: O presente projeto tem como 

objetivo principal a análise da interação 

de moléculas peptídicas com células 

tumorais de glioma em cultura celular 

para avaliação da interferência do 

crescimento e possível indução de 

apoptose das células tumorigênicas.  

Método: Os peptídeos propostos foram 

sintetizados com sucesso pela técnica 

Fmoc/tBut.  Células da linhagem C6 de 

glioma de ratos Wistar foram cultivadas 

para uso nos testes propostos, que são: 

curva de crescimento, scratch test (teste 

de migração celular) e MTT (teste de 

atividade metabólica) Todos os testes 

foram realizados em triplicata segundo 

protocolos previamente testados.  

Resultados: Os resultados obtidos com o 

peptídeo 1 avaliado mostrou que 

somente a dose de 200µM provocou uma 
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diminuição significativa da proliferação 

das células tumorais. A mesma 

concentração deste peptídeo pareceu 

diminuir a capacidade migratória da célula 

tumoral. E em nenhuma concentração 

houve alteração da atividade metabólica 

celular quando comparados ao controle 

positivo. Já o segundo peptídeo testado 

mostrou atividade indutora de apoptose 

nas três doses, embora mais pronunciada 

nas doses de 100 e 200 µM. A migração 

celular também foi significantemente 

diminuída com o tratamento nas 

concentrações de 100 e 200 µM. Nessas 

mesmas concentrações houve diminuição 

estatisticamente significativa da atividade 

metabólica verificada pelo teste MTT. 

Para avaliar se esse mesmo peptídeo 

provoca alteração nas propriedades 

invasivas e formadoras de colônia do 

tumor, mais testes serão necessários. 

__________________________________ 

Título: Ação de peptídeos antioxidantes 

frente à disfunção mitocondrial em 

modelos celulares da Esclerose Lateral 

Amiotrófica 

Orientador: Profa. Dra. Tatiana Rosado 

Rosenstock, Docente da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São 

Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo 

Introdução: A Esclerose Lateral 

Amiotrófica é uma doença 

neurodegenerativa irreversível que leva à 

perda de neurônios motores seguida de 

atrofia muscular, paralisia respiratória e 

morte. Já foi descrito o aumento de 

estresse oxidativo em modelos celulares 

com a enzima mitocondrial superóxido-

dismutase Cu/Zn (SOD1), relacionada à 

redução do estresse oxidativo, mutada.  

Objetivos: avaliar a atuação de peptídeos 

antioxidantes para evitar o dano devido 

ao aumento de estresse oxidativo em 

modelos celulares de neurônios (SH-

SY5Y), promovendo a neuroproteção e o 

fortalecimento da hipótese acerca da 

participação do aumento do estresse 

oxidativo na fisiopatologia da ELA através 

da observação de alterações 

mitocondriais e de sobrevivência celular.  

Método: os peptídeos Thr-Arg-AsnTyr-

Tyr-Val-Arg-Val-Leu-OH e H-β-Ala-His-OH 

foram sintetizados pela de síntese em fase 

sólida Fmoc e caracterizados por HPLC e 

espectrometria de massa. Foram 

estabelecidas culturas celulares de 

neurônios SH-SY5Y. As células foram 

tratadas com água oxigenada (0,5, 1 e 2 

mM, 10 e 20 minutos), água estéril (2 

mM, 20 minutos) e o peptídeo Thr-Arg-

AsnTyr-Tyr-Val-Arg-Val-Leu-OH (50 e 100 

μM,  4 horas). A viabilidade celular foi 

analisada através do método 

colorimétrico do MTT com 4 horas de 

incubação. O potencial de membrana 

mitocondrial foi avaliado através do 

método de incubação com TMRE (50nM, 

1 hora, 37ºC) e a detecção de espécies 

reativas de oxigênio foi realizada através 

da incubação com DCF (20 µM, 30 min, 

37ºC). Foram realizadas leituras basais de 

5 min e leituras secundárias após a adição 

de FCCP (   μM), também de   min. Os 

experimentos foram repetidos 3 vezes 

cada um, todos com duplicatas.  

Resultados: o método colorimétrico do 

MTT não apresentou resultados 

estatisticamente significativos. Os 

experimentos com TMRE e DCF 

apresentaram grande variação entre os 

experimentos e linhas de fluorescência 

instáveis.  

Conclusões: a falta de significância 

estatística entre os grupos controle e 

tratados com água oxigenada em 

diferentes concentrações e tempos de 

tratamento sugere resistência celular. A 

falta de variação significativa entre o 

controle e o grupo com peptídeo sugere 

que este não possui ação tóxica frente ao 
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modelo neuronal SH-SY5Y e possa ser 

estudado como um agente antioxidante. 

Nos experimentos com DCF e TMRE, 

observamos linhas de base de 

fluorescência instáveis, ruído nas leituras 

e variação de leitura entre os 3, 

impossibilitando a conclusão de que o 

tratamento prévio com H2O2 ou peptídeo 

antioxidante levou a diferentes níveis de 

estresse oxidativo. 
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