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Mensagem da Comissão Organizadora

É com um imenso prazer que a Comissão Organizadora do Congresso Médico Acadêmico da
Santa Casa de São Paulo (CoMASC) o convida a participar de sua 35º edição que ocorrerá nos dias 2,3 e 4 de
Outubro de 2018. Contando com sua presença, faremos com que essa edição do CoMASC se destaque mais
uma vez entre os maiores Congressos Médico Acadêmicos do Brasil.

Este evento é sediado no maior hospital filantrópico da América Latina, o hospital central da Santa
Casa de São Paulo, localizado na Vila Buarque, com 133 anos de existência e que realiza mais de 8.000
atendimentos por dia.  É  nesse espírito de tradição,  inovação, competência e comprometimento, que o
Congresso Médico Acadêmico da Santa Casa, há 34 anos, apoia-se e cresce ano após ano.

Sabemos  que não  é  tarefa  fácil  realizar  um congresso condizente  ao  tamanho e  relevância  da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa
de São Paulo (FCMSCSP), eleita a melhor faculdade particular de medicina do Brasil,  segundo o ranking
universitário da Folha de 2017. Visando o espírito de inovação sempre proposto pela FCMSCSP, a 35ª edição
do CoMASC conta, pela primeira vez em sua história, com Workshops de temas relevantes, como Manejo
do Paciente Traumatizado, Autópsia e Medicina Forense. Todos os anos, contamos com a colaboração dos
acadêmicos, profissionais da área da saúde, empresas e apoiadores que tornam a construção desse evento
uma experiência inigualável,  nos permitindo alcançar novos patamares como um Congresso Acadêmico
gratuito entre tantos congresso pagos.

Com obstante procura, a 35ª diretoria do CoMASC trouxe um cronograma diversificado e atrativo
para  todos  os  anos  da  graduação  de  medicina,  fomentando  a  participação  maior  do  corpo  discente,
incluindo  palestras  como  Vacina  contra  o  Câncer,  Intervenções  Neurocirúrgicas  em  Transtornos
Psiquiátricos, Cirurgia Virtual e Órgãos 3D.  Além disso, visando o aumento da participação dos ouvintes nas
atividades  do  Congresso,  uma  Discussão  de  Caso  Clínico  Interativa  foi  adicionado  no  cronograma  do
Congresso. 

A principal proposta do congresso é compartilhar conhecimentos, visões e técnicas acerca do que
há de mais atual e inovador na área médica, alavancando o conhecimento de acadêmicos de instituições de
destaque nacional e internacional. Palestrantes renomados foram convidados a fazer parte desse evento
que,  ao  longo  dos  anos,  contou  com  especialistas  e  destacados  profissionais.  como  Dr.  Cláudio  Luiz
Lottenberg , Dr. Florisval Meinão, Dr. Adib Jatene, Prof. Dr.Paulo Saldiva, Prof. Dr. Mario Sergio Cortella e
muitos outros.

Dessa forma, a 35ª gestão do Congresso Médico Acadêmico da Santa Casa de São Paulo convida
todos a ingressar nessa parceria para disseminação de um conhecimento médico inovador e de excelência
para todos, de forma totalmente gratuita.

Diretoria do Departamento Científico Manoel de Abreu
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
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A nossa Santa

Por Prof. Dr. Décio Cassiani Altimari
Professor  Adjunto,  Coordenador  de  Extensão  e  Cultura  da
Diretoria e Ouvidor Geral da 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

Hospital Central da Santa Casa de São Paulo, inaugurado em 1884Hospital Central da Santa Casa de São Paulo, inaugurado em 1884
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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 50 Turmas graduadas no curso
de medicina (correspondendo a 4861 médicos), 25
Turmas graduadas no Curso de Enfermagem e 13
Turmas  graduadas  no  Curso  de  Fonoaudiologia,
esse  exército  de  alunos  faz  da  Faculdade  de
Ciências Médicas da Santa Casa 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 PECSAÚDE)
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.

Parte destes trabalhos tem modesto apoio
financeiro  da  Mantenedora  da  FACULDADE,  e
intensa  orientação  do  Núcleo  de  apoio  à
Publicações,  e  do  grupo  de  Tecnologia  da
Informação,  com  o  suporte  de  bem  fornida
Biblioteca totalmente informatizada.

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

A Santa Casa de São Paulo hoje: União entre tradição e modernidade
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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 2017 estará em sua trigésima quarta 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...”

Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de 

São Paulo: Ensino, 
Pesquisa e Serviços à 

comunidade
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Programação
02/10/2018

17h Inscrições

17h30m Cerimônia de abertura

18h
Palestra de abertura: Cure-se: não busque mais por perfeição, encontre-se com você mesmo
Dra. Maria Carolina Pedalino Pinheiro

19h Coquetel de Abertura

03/10/2018

08h
Eventos Adversos: 3ª causa de morte no mundo
Dr. João Fernando Monteiro Ferreira

08h45m
Vacina contra o Câncer
Prof. Dr. José Alexandre Marzagão Barbuto

09h30m Coffee Break

09h50
Aspectos Neurobiológicos da Obesidade
Dr. Ricardo Riyoiti Uchida

10h35m
Cirurgia Virtual e Órgãos 3D
Prof. Dr. Luiz Arnaldo Szutan

11h20m Almoço

13h
Intervenções Neurocirúrgicas em Transtornos Psiquiátricos
Dr. Eduardo Urbano da Silva

13h45m
Cirurgia Plástica e Tratamento de Feridas Complexas
Dr. Paulo Tuma Junior

14h30m Coffee break

14h50
Medicina regenerativa e os Benefícios das Terapias com Células Tronco
Eder Zucconi PhD

15h35m
Lesões ortopédica em Atletas Amadores
Dr. Jan Willem Cerf Sprey

16h30m Coffee break

17h Workshops:    Autópsia,    Manejo de Trauma,    Medicina Forense,    Microcirurgia,    No lugar Dela

04/10/2018

08h
O Passado e o futuro do tratamento de dislipidemias
Prof. Dr. Renato Jorge Alves

08h45m
Emergências Neonatais
Dr. Luis Fernando Delgadillo Trigo

09h30m Coffee Break

09h50h
Autópsia Não Invasiva
Prof. Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva

10h35m
Trauma de Tórax
Dr. João Aléssio Perfeito

11h20m Almoço

13h
Discussão de Casos Interativa
Prof. Dr. José Carlos Bonadia e Profª. Dra. Geanete Pozzan

14h35m Coffee Break

14h45m
HIV e Ética
Dr. Reinaldo Ayer de Oliveira, Dra. Sara Romero da Silva e Silvinha Almeida

15h30
O Papel da Pesquisa na Boa Prática Clínica: Evolução no Tratamento da Hiperhidrose
Prof. Dr. Nelson Wolosker

16h Apresentação e premiação da 36ª Jornada de Prêmios Manoel de Abreu e Emílio Athié

17h Coffee Break de encerramento
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XXXVI Jornada de Prêmios Manoel de Abreu e
Emílio Athié

Para XXXVI Jornada de Prêmios Manoel de Abreu e Emílio Athié foram selecionados 26 trabalhos de
alunos de graduação; os trabalhos selecionados compõem a exposição de pôsteres que ocorre durante o
CoMASC nos dias 3 e 4 de outubro.

Os pôsteres são avaliados por uma comissão de professores da Faculdade de Ciências Médicas da
Santa  Casa,  composta  por  especialistas  de  diversas  áreas  do  conhecimento  médico  –  básica,  clínica,
cirúrgica. Os pôsteres são avaliados através de critérios como coerência entre título, objetivo e conclusões;
método adequado ao objetivo proposto; exposição adequada de resultados e conclusões, incluindo todas
as variáveis e com conclusão respondendo aos objetivos e respaldada pelos resultados; relevância do tema;
e legibilidade do pôster.

Dentre os 26 selecionados, 5 trabalhos são escolhidos e apresentados em sessão no último dia do
evento.  A  apresentação  na  sessão  terá  como  finalidade  mostrar  ao  público  os  melhores  trabalhos,
classificados de 1º a 5º lugar, além de prestigiar os autores publicamente. O primeiro colocado na jornada
de  prêmios  receberá  o  valor  em  dinheiro  de  R$2000,00.  O  segundo  receberá  R$1500,00;  o  terceiro
R$1000,00; o quarto R$500,00; o quinto R$ 250,00. São critérios de desclassificação a cópia indevida de
material  (plágio),  ausência  de  dados  durante  a  inscrição  (como,  por  exemplo,  os  dados  referentes  à
aprovação no comitê de ética em pesquisa – CEP) e a inconsistência nos dados. Mais detalhes podem ser
conferidos no edital  da Jornada.

Gostaríamos  de  apresentar  a  todos  os  congressistas  e  patrocinadores  a  lista  de  trabalhos
selecionados para a XXXVI Jornada de Prêmios Manoel de Abreu e Emílio Athié. Nas páginas que seguem,
fornecemos resumos dos trabalho  – o conteúdo destes foi usados para a seleção.

Os trabalhos são apresentados em ordem alfabética de autor. O conteúdo que segue foi fornecido
pelos autores durante a inscrição e é de responsabilidade integral deles.
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Trabalhos selecionados para apresentação de pôster

1. Prevalência de comprometimento 
cognitivo pré-operatório em pacientes idosos
e correlação com fatores dependentes do 
paciente

Autores:  Alexandre  Mantovani  Bezerra,  Fernando
Oliveira  Scotti  de  Moraes,  Gustavo  Mendes  Brossa,
Bruno  Derwood  Mills  Costa  de  Carvalho,  João  Vitor
Altoé de Souza 
Orientadora:  Profa.  Dra.  Ligia  Andrade da Silva  Telles
Mathias 

INTRODUÇÃO:  Disfunção  cognitiva  pós-operatória
(DCPO) é uma síndrome de deterioração prolongada da
função  cognitiva  causando  limitações  nas  funções
executivas,  memória,  aprendizado,  atenção  ou
percepção. Fatores de risco relativos ao paciente para
DCPO: idade avançada; baixo nível educacional; abuso
de  drogas;  estado  cognitivo  prévio  comprometido;
demência prévia e deficiência nutricional. Ademais, as
comorbidades nos  pacientes  idosos  cirúrgicos  podem
estar envolvidas  na deficiência  cognitiva,  já  que duas
doenças  muito  comuns  entre  os  idosos,  a  doença
cardíaca  e  o  câncer,  estão  associadas  ao
comprometimento  cognitivo.  JUSTIFICATIVA  E
OBJETIVOS:  Determinar  a  prevalência  de
comprometimento  cognitivo  pré-operatório  em
pacientes  idosos  (≥  65  anos)  a  serem  submetidos  a
procedimentos cirúrgicos eletivos de pequeno e médio
porte  e  verificar  a  relação  entre  a  prevalência  de
comprometimento cognitivo pré-operatório com: sexo;
faixa  etária  dos  pacientes;  escolaridade;  presença  de
doenças  associadas  pré-operatórias;  uso  de
medicamentos e com o uso/abuso de álcool e outras
drogas. MÉTODO: após aprovação pelo Comitê de Ética
em  Pesquisa  em  Seres  Humanos  da  Instituição,
desenvolveu-se  ensaio  clínico  prospectivo
observacional,  em  pacientes  idosos  atendidos  no
ambulatório  de  Avaliação  pré-anestésica,  a  serem
submetidos  procedimentos  cirúrgicos  eletivos  de
pequeno e médio porte. Após a realização da avaliação
pré-anestésica,  foi  aplicado  o  teste  Mini-Exame  do
Estado Mental. Variáveis analisadas:  idade, sexo, índice
de  massa  corporal  (IMC);  doenças  associadas;
medicamentos; classificação do estado físico segundo a
American Society of Anesthesiologists (ASA); escore do
MEEM. RESULTADOS: Foram estudados 361 pacientes.

A prevalência de disfunção cognitiva no pré-operatório
foi de 32,5% e o valor médio do MEEM, 23,76. Não foi
verificada  diferença  estatisticamente  significativa  em
relação  à  prevalência  de  disfunção  cognitiva  no  pré-
operatório entre as variáveis: escolaridade; sexo; faixa
etária; IMC; classificação do estado físico ASA I, ASA II e
ASA III; presença/ausência de doenças associadas, uso
contínuo  ou  não  de  cinco  ou  mais  medicamentos
(polifarmácia); abuso ou não de álcool e outras drogas.
CONCLUSÕES:  A prevalência de disfunção cognitiva no
pré-operatório neste estudo foi elevada, porém não foi
encontrada  nenhuma  associação  estatisticamente
significativa com os fatores dependentes do paciente. 

2. Avaliação Efeito de Peptídeos 
Antioxidantes em Ratos Submetidos ao 
Modelo de Epilepsia Induzido por Pilocarpina

Autores: Angela Hyun Ji Kim, David Ramos da Silva 
Orientadora: Profa. Dra. Luciana Malavolta Quaglio 

JUSTIFICATIVA  E  OBJETIVO:  Epilepsia  é  uma  doença
crônica  que  atinge 65 milhões de pessoas  e  provoca
elevação  dos  EROs  no  encéfalo  e  estresse  oxidativo,
danificando os neurônios. Apesar da disponibilidade de
15-20  fármacos  antiepilépticos,  a  resistência  a  esses
compostos  e  seus  problemas  clínicos  comprometem
mais de um terço dos pacientes. Assim, o objetivo do
projeto é avaliar o efeito de peptídeos antioxidantes na
intensidade de crises epilépticas em ratos submetidos
ao  modelo  de  epilepsia  induzido  por  pilocarpina.
MÉTODO: Os peptídeos foram sintetizados pelo método
Fmoc/tBut.  A clivagem do peptídeo e a remoção dos
grupos protetores das cadeias laterais foram efetuadas
em uma mistura contendo elevado teor de TFA. Depois,
realizamos um processo de caracterização em HPLC e
espectrometria  de  massas,  na  qual  foi  verificada  sua
pureza. Para a indução do estado do mal epiléptico, os
animais (n = 50) foram submetidos à sequência: metil-
escopolamina  (1mg/kg);  pilocarpina  (350mg/kg)  após
30  min;  diazepam  (10mg/kg)  após  2h.  Dividimos  os
animais  em  3  grupos:  Controle  (n=4),  Pilocarpina  +
Carnosina  (3mg/Kg)  (n=3),  Pilocarpina  +  Peptídeo
AD0616  (3mg/Kg)  (n=2).  Monitoramos  24h/dia  por
vídeo  câmera  para  avaliar  o  número  de  crises
apresentadas antes e durante os 21 dias de tratamento
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com os peptídeos. Cabe ressaltar que o tratamento é
iniciado somente após a apresentação da primeira crise
espontânea. RESULTADO: No grupo Controle os animais
apresentaram  uma  média  de  4,56  crises/semana;
enquanto os animais tratados com Carnosina e com o
Peptídeo AD0616 apresentaram, respectivamente, 2,71
e  4,03  crises/semana.  Esses  resultados  mostram,
portanto,  que  os  animais  do  grupo  Pilocarpina  +
Carnosina  apresentaram uma redução  significante  na
frequência das crises recorrentes,  equivalendo a uma
diminuição  de  41%  em  termos  percentuais,  quando
comparados  ao  grupo  Controle.  Contudo,  os  animais
tratados  com  o  Peptídeo  AD0616  apresentaram  uma
redução  pouco  significativa,  de  apenas  16%,  quando
comparados  ao  grupo  Controle.  CONCLUSÃO:  No
projeto, foi possível observar que ambos os peptídeos
propostos  contribuíram  para  a  diminuição  da
frequência das crises, embora o espaço amostral seja
pequeno devido ao elevado índice de mortalidade do
modelo,  que  é  o  mais  consagrado  na  literatura.
Acreditamos,  assim,  a  necessidade  de  estudos
posteriores com um espaço amostral maior, e em um
futuro  próximo  trazer  grandes  avanços  para  o  seu
tratamento, visto que acomete milhões de pessoas no
mundo inteiro.

3. Validação da Escala “Atitudes em Relação 
ao Autismo” (ATT- AUT)

Autoras: Bárbara  Ariolli  Bertaglia,  Ana  Carolina  Villas
Boas Vilela Rossi 
Orientadora: Profa. Dra. Rosane Lowenthal 

INTRODUÇÃO: Indivíduos com Transtorno do espectro
autista no decorrer da vida enfrentam obstáculos para a
sua  integração  social,  vocacional  e  educacional.  O
estigma permanece ao longo do tempo por  meio  de
atitudes negativas. OBJETIVO: O objetivo deste estudo
foi  validar  a  versão  em  português  para  a  língua
brasileira da escala “Atitudes em relação ao Autismo”
(ATT-AUT). MÉTODO: Após a tradução, retrotradução, a
escala ATT-AUT foi aplicada em 2.745 profissionais de
saúde de todo o território brasileiro que participaram
do “Curso de Capacitação a distância em Transtornos
do  Espectro  Autista  para  profissionais  da  atenção
básica”. O ATT-AUT é uma escala composta de 80 itens
com  a  escala  Likert,  que  varia  de  1  (concordo
totalmente)  para  5  (discordo  totalmente).  A  escala
possui  cinco  constructos  que  se  referem  às  atitudes

para  pessoas  com  TEA  (conhecimento  de  causas,
desconforto, conhecimento de capacidades e direitos,
sensibilidade  e  interação).  Foi  realizada  a  análise
fatorial  exploratória  para  verificar  a  confiabilidade  e
validade  de  construtos.  RESULTADOS:  O  ATT-  AUT
produziu uma estrutura de cinco fatores: conhecimento
de capacidade e direitos, conhecimento das causas do
Transtorno  do  espectro  autista,  sensibilidade,
desconforto  e  interação.  O  ATT-AUT  apresentou  boa
consistência interna com coeficientes alfa de Cronbach
variando de 0,38 a 0,79 para os cinco fatores e de 0,91
para  o  questionário  geral.  CONCLUSÃO:  O  ATT-  AUT
pode  ser  usado  para  medir  atitudes  na  população
brasileira e permite comparações ao longo do tempo
dentro  da  mesma  população  como  uma  função  de
várias estratégias de intervenção para a estigmatização
de TEA.

4. Uso da Microscopia Confocal in vivo na 
avaliação do tratamento de estrias com laser 
fracionado não ablativo Nd: YAP 1340 Nm 

Autora: Bárbara Cristina Sousa 
Orientadora: Profa. Dra. Elisete Isabel Crocco 

INTRODUÇÃO: Estrias ou striae distensae (SD) possuem
um  impacto  psicológico.  Os  tratamentos  da  SD
permanecem um desafio, sendo o laser fracionado não
ablativo  sugerido  como  tratamento  de  escolha.  A
análise  de  eficácia  do  tratamento  realizado  pode  ser
feita  através  de  fotografias,  opinião  do  paciente  e
médico,  além  de  dados  histopatológicos,  um
procedimento  invasivo.  O  exame  de  microscopia
confocal  reflectante  (MCR)  é  um método  diagnóstico
não  invasivo  que  captura  imagens  com  resolução
celular das camadas superficiais da epiderme e derme
papilar. Este estudo propõe analisar as imagens e dados
obtidos após o tratamento de pacientes com laser Nd:
YAP 1340 nm de estrias recentes e realizar a avaliação
da  eficácia  através  de  métodos  não  invasivos.
OBJETIVO: Avaliar a eficácia e segurança do tratamento
de  cicatrizes  de  estrias  com  laser  fracionado  não
ablativo Nd: YAP 1340nm através de avaliação clínica e
por  microscopia  confocal.  MÉTODO:  Após  aprovação
pelo comitê de ética, foram selecionadas 15 pacientes
da  Clínica  de  Dermatologia,  com  estrias  recentes.
Destes, 9 prosseguiram até o final do tratamento que
consistia em 4 sessões mensais de aplicação com laser
fracionado  não  ablativo  Nd  YAP  1340nm  nas  estrias
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mais  longas  de  cada  paciente.  Foram  coletadas  da
amostra  (pré  e  pós  tratamento):  documentação
fotográfica  para  análise  de  5  dermatologistas,
mensuração da largura da estria tratada in  loco para
análise  estatística,  autoavaliação  preenchida  pelos
pacientes  e  utilização  da  técnica  de  microscopia
confocal in vivo, obtendo-se a espessura da estria, que
foi  analisada  estatisticamente,  e  imagens  das
características microestruturais das estrias. RESULTADO:
Análise  estatistica  com  o  teste  t  pareado  sobre  as
medidas  de  largura,  obteu-se  p=  0,0017  (p<0,05).
Enquanto,  o  mesmo  análise  pelo  mesmo  teste  nas
medidas  de  espessura,  obteu-se  p=  0,4931.  A  auto-
avaliação  mostrou  um  decréscimo  nos  quesitos
psicossociais  e  da  expectativa  do  tratamento.
CONCLUSÃO:   O tratamento das estrias com laser não
ablativo  de  Nd  (1540nm)  demonstrou-se  efetivo  na
diminuição da largura das estrias, enquanto não houve
melhora  significativa  nas  medidas  de  espessura  das
estrias.  A  avaliação  das  imagens  da  microscopia
confocal  demonstram  alterações  estruturais  e
qualitativas  do  colagéno,  pós-tratamento  e  a  auto-
avaliação demonstra satisfação parcial do tratamento,
com uma diminuição de expectativa em relação à um
novo  tratamento,  porém  com  uma  diminuição  do
impacto psicossocial.

5. Traqueostomias de urgência: Análise 
Crítica 

Autores: Caroline  Schmiele  Namur,  Kassem  Samir
Saleh, Giancarlo Araujo, Marianne Yumi  Nakai 
Orientador: Prof. Dr. Antonio Jose Gonçalves 

JUSTIFICATIVA  E  OBJETIVOS:  Cricotireoidostomia  de
emergência  é  um  procedimento  seguro  e  padrão  na
sala de emergência. No entanto, em casos de tumores
de  vias  aéreas  superiores,  ele  pode  não  ser  efetivo
devido ao nível da obstrução. Dessa forma, a indicação
de  traqueostomia  aberta  de  urgência  pode  levar  a
melhores  resultados  no  tratamento  da  insuficiência
respiratória aguda. Nosso objetivo é descrever a técnica
de  traqueostomia  de  urgência  (TQTU),  sob  anestesia
local  e  analisar  suas  indicações  e complicações,  visto
que  é  um  procedimento  muito  pouco  descrito  na
literatura.  MÉTODO:  Estudo  transversal,  incluindo
pacientes  submetidos  à  TQTU  devido  ao  quadro  de
insuficiência  respiratória  aguda  (IRAG)  causado  por
tumores, entre os anos de 2008 a 2017, realizada pela

Disciplina  de  Cirurgia  de  Cabeça  e  Pescoço  da  Santa
Casa de São Paulo. Avaliou-se: sexo, idade, causa inicial
de  IRAG e  complicações precoces  (até  7  dias  após o
procedimento).  Os  dados  foram  obtidos  dos
prontuários dos pacientes, excluindo-se os com dados
incompletos  para  o  estudo  e  aqueles  cuja  causa  de
IRAG  não  tenha  sido  por  tumores.  RESULTADOS:  A
TQTU foi feita em 120 pacientes (103 homens; média
de idade: 59,6 anos e 17 mulheres; média: 65,1 anos).
Em 59% dos pacientes, os tumores primários foram em
laringe, hipofaringe ou orofaringe. Esse procedimento
foi feito sob anestesia local, sem uso de sedativos, na
sala do trauma ou no centro cirúrgico, dependendo da
severidade da IRAG. Devido à intolerância do decúbito
cirúrgico padrão, ele foi realizado rapidamente e com o
paciente em posição supina elevada e com o pescoço
estendido. Complicações menores foram consideradas
quando reoperação ou transfusão sanguínea não foram
necessários  e  complicações  maiores  quando  os
pacientes  apresentavam  complicações  múltiplas,  com
sangramento  intenso,  que  requeriu  transfusão
sanguínea ou reabordagem cirúrgica. 9 pacientes (7,5%)
tiveram  complicações,  sendo  6  menores  (3
pneumotórax unilateral, 2 decanulações acidentais e 1
perfuração de cuff); 2 maiores (1 pneumotórax bilateral
com  pneumotórax  hipertensivo,  associado  a
pneumonia  aspirativa  e  1  caso  de  decanulação
associado  com  enfisema  subcutâneo  e  infecção  de
ferida operatória); 1 morte (perda da via aérea durante
o procedimento, desenvolvendo encefalopatia anóxica
e pneumonia nosocomial). CONCLUSÕES:  A TQTU teve
uma baixa taxa de complicação (7,5%), especialmente
se  considerarmos  a  urgência  da  IRAG  e  seu  risco
iminente de morte. Logo, esse procedimento deve ser
considerado como alternativa à cricotireoidostomia em
pacientes com neoplasias, evoluindo para IRAG.

6. Otimização da indicação de tomografia 
computadorizada de crânio em motociclistas 
vítimas de trauma leve 

Autores: Cristiano  Below,  Isabela  Campos  Brianti  e
Murilo Golin 
Orientador: Prof. Dr. José Gustavo Parreira 

OBJETIVO:  Identificar  um  subgrupo  de  motociclistas
vítimas  de  acidentes  de  tráfego  com  baixo  risco  de
lesões  em  que  a  TC  de  crânio  não  seria  necessária.
MÉTODO: Estudo prospectivo de todos os motociclistas
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vítimas de acidentes de tráfego,  em uso de capacete
fechado. Foram incluídos para análise os que assinaram
o  termo  de  consentimento  livre  e  esclarecido,
apresentaram  escala  de  coma  de  Glasgow  de  15  a
admissão  no  pronto  socorro,  estiveram  conscientes,
orientados e sem fatores que alterassem os resultados
de  exame  físico.  Foram  utilizados  os  “Critérios
Canadenses”  para  seleção  de  pacientes  para  TC  de
crânio. Resumidamente, a TC de crânio estaria indicada
nos pacientes com: escala de coma de Glasgow menor
que  15  em  até  duas  horas  após  o  trauma,  suspeita
clínica de fraturas de crânio, sinais de fraturas de base
de crânio, mais de 1 episódio de vômito, idade superior
a 65 anos, amnésia maior que 30 minutos e mecanismo
de trauma perigoso. A frequência e gravidade de todas
as lesões encontradas bem como seu tratamento foram
anotadas. Os pacientes foram questionados em até três
meses no trauma, por via telefônica, se houve algum
problema relacionado ao trauma cranioencefálico.  Os
que  manifestassem  sintomas  suspeitos,  seriam
chamados  para  reavaliação  médica.  RESULTADO:  No
período de 01/08/2017 a 01/06/2018, foram incluídos
208  motociclistas  vítimas  de  acidente  de  tráfego.  Na
admissão, a escala de coma de Glasgow variou de 3 a
15  (14,6  ±  1,5),  sendo  que  179  (86,0%)  pacientes
tinham ECG 15.   Em relação ao segmento cefálico, 72
(34,6%)  pacientes  referiram  ter  sofrido  trauma
cranioencefálico no momento do acidente. Em relação
a  TC  de  crânio:  90  (43,3%)  pacientes  realizaram
tomografia  de  crânio  sendo  que  12  (5,8%)
apresentaram  alterações  no  exame;  4  deles
necessitaram  de  tratamento  cirúrgico).  Não  houve
readmissões  destes  pacientes  no  período.  Foram
contatados  por  telefone  160  pacientes  que  não
apresentaram  queixas  relacionadas  ao  acidente.
CONCLUSÃO:  Dos  90  pacientes  com  tomografia  de
crânio alterada apenas 2 deles apresentavam ECG de 15
e ambos relataram perda de consciência no momento
do trauma, e nenhum deles necessitou de tratamento
cirúrgico.  Assim,  no  presente  estudo,  motociclistas
vítimas de acidente de tráfego, admitidos com ECG 15,
exame físico normal e sem sintomas no momento da
admissão,  não apresentaram lesões cranioencefálicas.
Ou seja, neste grupo de pacientes a TC de crânio não
deveria ser solicitada de rotina. Essa postura, além de
desonerar  o  sistema,  minimiza  os  efeitos  deletérios
radioativos do exame ao paciente.

7. Avaliação in vitro da presença de 
sinergismo do extrato bruto de Allium 
sativum L. (alho) com antibióticos frente a 
cepas sensíveis e multirresistentes de 
Escherichia coli

Autor: Fabio Carramão Narimatsu 
Orientadora: Profa. Dra. Sônia Maria Rolim Rosa Lima   

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O Allium sativum (alho) é
uma planta cujo efeito terapêutico frente a infecções
bacterianas  foi  registrado  por  diversas  civilizações
desde a antiguidade. Estudos recentes indicam que as
substâncias  do  A.  sativum  apresentam  efeito
antimicrobiano, contudo, poucos avaliam sua interação
medicamentosa com antibióticos. Objetivamos avaliar a
interação medicamentosa in vitro  do A.  sativum com
alguns antibióticos utilizados na terapia para infecções
por  Escherichia  coli,  constatando  os  impactos  dessa
interação  na  inibição  do  crescimento  de  cepas  de
Escherichia coli sensíveis e resistentes aos antibióticos
testados. MÉTODO: Realizamos culturas de cepas de E.
coli pelo método de Kirby-Bauer em  duplicata em ágar
Mueller-Hinton incubadas por 24 e 48h. Cultivamos as
cepas  in  vitro  frente  às  seguintes  substâncias:  discos
dos antibióticos isolados; 10µL do Extrato bruto de A.
sativum  (EBA)  -  líquido  obtido  por  compressão
mecânica dos bulbos de alho; e a combinação do disco
de  antibiótico  com  o  EBA.  Os  seguintes  discos  de
antibiótico  foram  utilizados:  Cefalotina  (30  mcg),
Gentaminicina  (10  mcg),  Ceftriaxona  (30  mcg),
Ciprofloxacina  (5  mcg),  Imipenem  (10  mcg),
Meropenem (10 mcg) e Levofloxacina (5 mcg). Mediu-
se o halo de inibição formado por cada substância com
uma régua milimetrada para avaliar o quão eficiente foi
a  substância  no  disco  frente  a  cepa  testada.
Comparamos em cada grupo o desempenho de cada
substância utilizando o teste de Wilcoxon.  RESULTADO:
Ao  compararmos  os  desempenhos  das  substâncias
testadas frente aos grupos de cepas de E. coli sensíveis
aos  antibióticos  testados,  constatamos  que  a
combinação  do  EBA  com  o  disco  do  antibiótico
apresentou  desempenho  superior  ao  disco  do
antibiótico isolado e ao disco de EBA isolado (p<0,05)
para  todos  os  grupos.  Quando  realizamos  a  mesma
comparação  para  os  grupos  de E.  coli  resistentes  ao
antibiótico  testado,  constatamos que as  combinações
de  Gentamicina  com  EBA  e  de  Cefalotina  com  EBA
apresentaram  sinergismo  de  forma  a  atingir  um
desempenho  superior  ao  das  demais  substâncias
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testadas (p<0,05) e obtiveram um desempenho dentro
do  intervalo  de  eficiência  do  antibiótico  testado
determinado pelo CLSI, indicando quebra da resistência
bacteriana à Cefalotina e à Ciprofloxacina quando em
combinação com o EBA. CONCLUSÃO: Concluímos que
em  todos  os  antibióticos  testados  apresentaram
sinergismo in vitro com o extrato bruto de A. sativum
frente  às  cepas  sensíveis  ao  antibiótico.  Ademais,
constatamos  que a  interação  do extrato  bruto  de A.
sativum  com  a  Cefalotina  e  com  a  Gentamicina,
quebrou a resistência bacteriana a esses antibióticos in
vitro. 

8. Múltiplos Tratamentos por Tuberculose em
Região Central de Grande Cidade, 2008-2016:
Perfis, Causas e Características 

Autor: Flávio Guinsburg Hamburger 
Orientadora: Profa.  Dra.  Maria  Josefa  Penon  Rujula
Gonçalves 

JUSTIFICATIVA E  OBJETIVO:   A  tuberculose continua a
afligir milhões mundialmente, com importante número
de  casos  no  Brasil.  Uma  parcela  significativa  dos
pacientes  com  tuberculose  necessita  de  mais  de  um
tratamento  para  a  doença,  exigindo  um  melhor
entendimento  das  causas  e  consequências  destes
retratamentos, motivando o estudo de pacientes com
mais de um tratamento para a tuberculose notificados
de 2008 a 2016 na região central do Município de São
Paulo. MÉTODO: Trata-se de um estudo epidemiológico
transversal com dados secundários obtidos do sistema
TBWeb, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
Os  critérios  de  inclusão  eram  ter  tido  mais  de  um
tratamento  por  tuberculose  notificado  no  sistema
TBWeb no período entre 2008 e 2016, sendo o paciente
residente na região central do município de São Paulo.
O  critério  de  exclusão  era  desconhecimento  do
desfecho  do  caso.  Dados  demográficos,
epidemiológicos  e  clínicos  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  4105  casos  de
tuberculose, 570 eram retratamentos, sendo que 249
pacientes tiveram mais de um tratamento, resultando
em uma média de 2,3±0,7 tratamentos por paciente. A
maioria  era  do  sexo  masculino  (72,3%),  com  idade
média  de  37,2±14  anos.  48,9%  dos  casos  com

informação ermam HIV+. O motivo mais comum para o
retratamento era o abandono do tratamento anterior
(59,4%),  havendo  também  redivivas  e  falências  de
tratamentos (28,1% e 10%).  Em 37,5% dos casos  em
que foi  realizado teste  de sensibilidade foi  detectada
resistência  aos  fármacos  utilizados  no  tratamento.
Quanto ao desfecho, houve cura em 46,5% dos casos,
novo  abandono  em  26,5%  e  óbito  em  12%.
Retratamento por abandono e HIV+ estavam associados
a piores desfechos, enquanto retratamento por falência
está associado a maior número de curas. Também se
notou que em pacientes HIV+ era observado um menor
número  de  casos  de  resistência  bacteriana.
CONCLUSÃO:  Inexiste   um perfil  único para  pacientes
com  múltiplos  tratamentos  na  região  central  do
município de São Paulo,  mas um grupo heterogêneo,
com  diferentes  necessidades  e  especificidades,
cabendo ao sistema de saúde conseguir supri-las, seja
com  maior  oferta  de  testes  de  sensibilidade,
possibilitando  o  melhor  tratamento  aos  casos  de
resistência ou com tratamento diretamente observado,
a fim de se diminuir os abandonos. 

9. Recorrência de Glomerulonefrites e 
Glomerulonefrites De Novo após transplante 
renal: Experiência de um único centro no 
Brasil 

Autora: Giovana Teixeira Leite 
Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Malafronte 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As glomerulonefrites (GN)
são importante causa de doença renal crônica estágio
V,  sendo  responsáveis  por  30-50%  dos  pacientes
submetidos a transplante (Tx) renal. Sua recidiva pós-
transplante é a terceira causa mais comum de perda do
enxerto, ocorrendo em 6-19,5% dos pacientes. Os tipos
de  GNs  primárias  mais  frequentes  que  podem
apresentar  recorrência  são:  Glomeruloesclerose
Segmentar e Focal (GESF), Nefropatia da IgA (NIgA), GN
Membranosa  (GNM)  e  GN  Membranoproliferativa
(GNMP). Outra forma de GN após Tx Renal são as GNs
de  novo,  que  têm  prevalência  de  1,8%.  O  estudo
propõe analisar a prevalência, a apresentação clínica, o
tratamento e a evolução das recorrências de GN e das
GNs “de novo” em receptores de Tx renal de um único
centro. MÉTODO: Foram analisados retrospectivamente
prontuários  de  todos  os  receptores  de  Tx  renal
acompanhados  no  serviço  entre  1985  e  2018,
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totalizando  433  pacientes.  Para  caracterizar  a
população  estudada,  foram  coletados  dados
demográficos,  etiologia  da  doença  de base,  tempo e
tipo de diálise,  tempo de Tx renal  até  o  diagnóstico,
número  do  Tx,  tipo  de  doador,  esquema  de
imunossupressão,  antígeno  leucocitário  humano,
tempo de isquemia fria,  função renal  e apresentação
clínica no momento do diagnóstico, tipo de tratamento
realizado e evolução do enxerto. RESULTADOS: Dos 433
pacientes,  128  (29,5%)  tinham  o  diagnóstico
confirmado por biópsia renal de uma GN primária como
doença de base: 33,6% eram portadores de GESF, 7%
eram  NIgA,  11,7%  GNMP,  3,1%  GNM,  4,6%  Sd  de
Alport,  0,7%  Sd  de  Goodpasture  e  39%  tinham  o
diagnóstico  de  GN  crônica.  A  taxa  de  recorrência  da
doença  de  base  foi  de  8,6%,  sendo  13,9%  em
portadores de GESF,  22,2% em portadores de NIgA e
20%  em  portadores  de  GNMP,  não  houve  casos  de
recorrência  de  GNM.  A  média  de  idade  desses
pacientes  no  momento  do  Tx  foi  de  26,9  anos.  Em
relação a cor, 72,7% pacientes foram reportados como
brancos, 18,2% pardos e 9,1% negros. Quanto ao sexo,
45,5%  pacientes  eram  do  sexo  feminino  e  54,5%
masculino. Quanto às GN de novo, dos 433 pacientes,
1,1% apresentaram tal diagnóstico, 80% casos de GESF
e 20% de GNM. CONCLUSÃO: A análise descritiva  da
amostra, com caracterização do perfil de cada GN pós-
transplante  é  essencial  para  a  prevenção,  detecção
precoce  e  tratamento  efetivo.  Para  o  maior  avanço
nessa  área,  novos  estudos,  preferencialmente
multicêntricos, caracterizando as GN após Tx a partir de
seus marcadores séricos e biópsias protocolares serão
determinantes.

10. O papel neuroprotetor de peptídeos 
antioxidantes em diferentes modelos 
celulares da esclerose lateral amiotrófica 

Autores:  Guilherme  Garuti  dos  Santos,  Jorge  Luiz  de
Barros Torresi 
Orientadora: Profa. Dra. Tatiana Rosado Rosenstock 

JUSTIFICATIVA  E  OBJETIVO:  A  Esclerose  Lateral
Amiotrofica  (ELA)  é  uma  doenca  neurodegenerativa
rara  caracterizada  pela  degeneracao  progressiva  de
neuronios  motores  seguida  de  atrofia  muscular.  Pelo
fato do aumento dos niveis de estresse oxidativo estar
relacionado  com  o  desenvolvimento  dessa
neuropatologia degenerativa, o objetivo desse projeto

foi  verificar  a  acao  neuroprotetora  de  diferentes
peptdeos  antioxidantes  frente  a  disfuncao
mitocondrial,  que é a principal causa do aumento de
espécies  reativas  de  oxigenio.  Avaliamos,
especificamente,  modificacoes  no  metabolismo  dessa
organela. Para isso, foram utilizados diferentes agentes
indutores  de  estresse  oxidativo  em  cultura  de
neuronios: peroxido de hidrogenio (H2O2) e tert-Butil
hidroperoxido (t-Butil).  METODOS:  As células  SH-SY5Y
(neuroblastomas  humanos)  foram  cultivadas  e
plaqueadas em meio DMEM-F12 e tratadas com H2O2
(2 mM, por 1 hora) e t-Butil  (2mM, por 1 hora) para
averiguar  a  sobrevivencia  celular.  Além  disso,  dois
diferentes  peptdeos  antioxidantes  foram  utilizados  a
fim de averiguar seu efeito  neuroprotetor,  o DN1605
(Thr- Arg-Asn-Tyr-Tyr-Val-Arg-Val-Leu-OH) e a carnosina
(H-β-Ala-His-OH).  Para  mensurar  a  viabilidade celular,
foram  realizados  experimentos  com  o  Vybrant®  MTT
Cell Proliferation Assay Kit (Invitrogen). Já para analisar
o metabolismo mitocondrial, o potencial de membrana
mitocondrial  foi  avaliado  usando  o  indicador
fluorimétrico TMRE (500nM, 1 hora a 37oC),  o cálcio
intracelular  com  o  fluoroforo  Fluo-3-AM  (10  μM,  1
hora,  37oC)  e  os  niveis  de  estresse  oxidativo  com  o
indicador H2DCFDA (20 μM, 1 hora, 37oC). O FCCP foi
utilizado  como  controle  positivo  por  ser  um
desacoplador  da  cadeia  respiratoria.  RESULTADOS:
Podemos  observar  que  há  um  aumento  da  morte
celular frente aos indutores de estresse oxidativo, e que
essa  morte  é  inibida  significantemente  frente  os
antioxidantes testados. Verificamos também que tanto
a Carnosina, quanto o DN1605, conseguem reverter de
forma  significativa  as  disfuncoes  mitocondriais
induzidas pela H2O2 e t-Butil, nomeadamente alteracao
da homeostase de cálcio, despolarizacao mitocondrial e
aumento da producao de espécies reativas de oxigenio.
CONLUSAO:  Desta  forma,  podemos  concluir  que  os
peptdeos  testados  nesse  trabalho,  Carnosina  e
DN1605, conseguiram, nas condicoes por nos avaliadas,
proteger as células neuronais da disfuncao mitocondrial
e consequente morte celular. Salientamos ainda, que a
utilizacao  dos  peptdeos  antioxidantes  pode  ser  de
extrema  importancia  terapeutica  nao  apenas  para  a
ELA,  mas  para  todos  os  processos  os  processos
degenerativos  relacionados  com  a  disfuncao
mitocondrial. Contudo, devemos ressaltar que ainda se
faz necessário a investigacao de quais mecanismos/vias
de sinalizacao estao sendo de fato moduladas por tais
peptdeos a fim de que haja a promocao desses efeitos
neuroprotetores. 
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11. Quantificação do índice proliferativo Ki67 
em tumores neuroendócrinos pancreáticos 
através da análise de imagem digital 

Autoras: Hanny Rui Qi Chen, Letícia Midori Ikedo 
Orientadora: Profa. Dra. Fabíola Del Carlo Bernardi 

JUSTIFICATIVA  E  OBJETIVO:  A  estimativa  visual  é  o
método mais utilizado hoje para determinar o índice de
proliferação  celular  através  da  imunomarcação  das
células  tumorais  pelo  Ki67.  Outro método é  o digital
quantitativo, onde cortes histológicos são digitalizados
 e  a  contagem  feita  em  software  manualmente.  O
objetivo  do  estudo  é  comparar  os  dois  métodos  em
casos diagnosticados com TNE de pâncreas de 2004 a
2016  de  um  hospital  e  comparar  os  dados
epidemiológicos com a literatura. MÉTODO: Blocos de
parafina  provenientes  de  peça  cirúrgica,  biópsia  ou
punção  dos  casos  foram  submetidos  a  cortes
histológicos, desparafinados e submetidos a banhos de
álcoois  seriados  e  lavados.  A  reação  de  imuno-
histoquímica foi realizada com recuperação antigênica e
bloqueio  da  peroxidase  endógena.  As  lâminas  foram
lavadas, incubadas com anticorpos primários, reagentes
pós-primários e polímeros de terceira geração, marcado
com imunoglobulinas  e  enzima peroxidase,  reveladas
com  diaminobenzidina,  contra  coloração  com
hematoxilina  e  digitalizadas.  Campos  com  maior
positividade  foram  selecionados  e  analisados  em
software.  No  método  manual,  o  índice  de  Ki67  foi
representado  pela  porcentagem  de  células  tumorais
positivas  (coradas  em  marrom)  dentre  as  células
tumorais  totais.  A  classificação  pelo  método  de
estimativa visual foi realizada por médicos patologistas
do serviço. As lâminas foram classificados em G1(<3%),
G2  (3-20%)  ou  G3  (>20%).  RESULTADO:  Foram
levantados 24 casos (83,33% sexo feminino e 16,67%
masculino;  idade  média:  46,9  anos  ;  idade  mediana
45,5  anos).  12  casos  foram  excluídos  por  falta  de
material e/ou dados, resultando em 15 lâminas de 12
pacientes.  Pelo  método visual,  10  foram classificados
como  G1,  2  como  G2  e  3  como  G3,  enquanto  pelo
manual 9 foram classificados como G1, 4 como G2 e 2
como G3.  Houve concordância  entre  os  métodos em
83,34%  dos  casos.  CONCLUSÃO:  A  epidemiologia
coincidiu  com  a  literatura,  com  predomínio  de
mulheres e idade média próxima a 50 anos. Apenas 5
materiais  eram de peça  cirúrgica,  que  tem a  melhor

representação  tumoral,  afetando  a  qualidade  das
amostras. Nos casos com 2 lâminas/paciente, a de peça
cirúrgica  teve  graduação  histológica  inferior  ao  de
punção. Assim, interpretamos que em uma estimativa
visual rápida podemos considerar positivas células não
tumorais.  Os  casos  discordantes  foram  de  grau
intermediário,  evidenciando  o  principal  problema  na
graduação.  Dependendo  do  método  utilizado  na
graduação  do  tumor,  a  classificação  prognóstica  do
paciente pode mudar.

12. Contribuição da interação entre 
Caveolina-1 e a enzima GTP Ciclohidrolase-I 
ao longo da gênese do melanoma 

Autores:  Heloísa  Gabriel  Tersariol,  Ricardo  Xisto  de
Sousa, Jaqueline Pereira Moura Soares 
Orientadora: Profa. Dra. Fabiana Henrique Machado de
Melo

JUSTIFICATIVA  E  OBJETIVO:  O  câncer  é,  atualmente,
uma das principais causas de morte no mundo, sendo
que no Brasil, o câncer de pele corresponde a 25% dos
diagnósticos dessa síndrome. O melanoma, apesar de
não ser  muito  frequente,  é  um dos  tipos mais  letais
(75%  das  mortes  em  casos  de  neoplasias  cutâneas).
Diversos  mecanismos  são  apontados  para  explicar  o
desarranjo genético e as múltiplas alterações celulares
estruturais  e  comportamentais,  que  resultam  na
malignidade  da  célula,  entre  eles  o  aumento  de
espécies  reativas  de  oxigênio.  Neste  trabalho,  será
abordado o aumento das espécies reativas de oxigênio,
provocado pelo desacoplamento da enzima NO sintase
de  óxido  nítrico,  devido  à  baixa  quantidade  de
tetrahidrobiopterina,  cofator  desta  enzima.  Esta
molécula é produzida pela via de salvamento e pela via
de novo, sendo que nessa última, a enzima limitante é a
GTP  Ciclohidrolase-I.  A  literatura  mostra  que  a
interação dessa enzima com a proteína caveolina-1, em
células  endoteliais,  diminui  a  atividade  da  GTP
ciclohidrolase-I  e,  por  consequência,  a  produção  de
tetrahidrobiopterina.  Este  trabalho  investiga  a
existência  dessa  possível  interação  ao  longo  do
desenvolvimento  do  melanoma,  nas  linhagens  NGM,
Wm 1552,  Wm 793, Wm 983, Wm 1366 e Lu1205 e
procura  ampliar  o  entendimento  científico  sobre  os
mecanismos fisiopatológicos da gênese do melanoma.
MÉTODOS:  Cultura  de  células,  Western  Blot  e  MTT.
RESULTADO:  Houve  decréscimo  da  expressão  de
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Caveolina-1 ao longo da progressão tumoral e aumento
da quantidade total e das formas de apresentação da
GTP Ciclohidrolase-I conforme as linhagens celulares se
tornavam mais malignas, o que sugere que essas duas
proteínas  não  estão  interagindo  fisicamente  entre  si.
Além disso, é possível notar o aumento da quantidade
de ânion superóxido nas linhagens de melanoma em
relação ao controle, e que a depleção de ânion super
óxido,  após  tratamento  com  um  mimético  de
superóxido desmutase (MnTBAP) provocou diminuição
da  expressão  de  caveolina-1.  Resultados  preliminares
sugerem que o bloqueio da via de PI3k por wortmanina
também  infra-regulam  a  expressão  de  caveolina-1.
CONCLUSÃO:  Conforme  o  melanoma  progride,  a
expressão  de  caveolina-1  diminui  e  a  de  GTPCHI
aumenta,isso parece ser regulado por ânion superóxido
que  modula  a  via  de  PI3K  consequentemente
controlando as expressões de caveolina-1 e de GTPCHI
 

13. Cascata de tratamento de HIV entre 
Homens que fazem Sexo com Homens do 
Brasil

Autores: Igor  Prado  Generoso,  Cláudia  Barros,  Inês
Dourado, Laio Magno, Mark Drew Crosland Guimarães,
Carl Kendall, Lígia Kerr, Rosa Salani Mota, Luís Fernando
de Macedo Brígido 
Orientadora: Profa.  Dra.  Maria  Amélia  de  Sousa
Mascena Veras 

JUSTIFICATIVA:  O  HIV  afeta  desproporcionalmente  os
homens que fazem sexo com homens (HSH) no Brasil.
Considerando  evidências  de  que  portadores  do  HIV
com carga viral indetectável não transmitem o vírus, é
importante  avaliar  o  acesso  ao  diagnóstico  e
tratamento  na  população  de  HSHs.  Um  modelo
proposto para essa avaliação é a cascata de cuidados do
HIV. Nela se visualiza a proporção de pessoas em cada
fase do tratamento e quais as falhas entre os diversos
momentos  do  cuidado.  O  objetivo  desse  estudo  é
desenhar a cascata de cuidados do HIV entre os HSHs
do  Brasil,  identificar  as  principais  falhas  e  quais  os
fatores  de risco  para  essas  perdas.  MÉTODO:  Estudo
transversal  realizado  com 4.176  HSHs  em 12  capitais
brasileiras.  Os  partipantes  foram  amostrados  por
Respondent Driven Sampling (método para população
de difícil  acesso),  criando redes de recrutamento.  Os
participantes foram entrevistados, testados para HIV e
carga viral. A cascata foi definida: 1) Prevalência de HIV

(testes+auto-relato)  2)  Conhecimento  prévio  da
infecção  3)  Uso  de  antiretroviral  (ART)  4)  Carga  viral
indetectável  (<50  cópias/mL).  Análise  estatística
realizada com ponderação para amostragem complexa.
Foi  utilizado  regressão  de  Poisson  para  determinar
fatores de risco associados à “Conhecimento do HIV” e
“Carga  Viral  Indetectável”.  Nível  de significância  95%.
RESULTADOS:  A  prevalência  de  HIV  foi  de  18.4%  e
44.5%  desses  não  sabiam  do  seu  status  positivo,
representando a maior falha na cascata. Ter menos que
25 anos foi um fator de risco para o desconhecimento
(RP  2.37  IC95%1.6-3.5),  assim  como  escolaridade
 menor  que  ensino  médio  (RP  2.03  IC95%1.42-2.92).
Entre  os  que  sabiam de sua  infecção,  98% tomavam
ART. Desses, 74% estavam com carga viral indetectável.
Renda foi um fator que se mostrou associado (<0.001)
com supressão da carga viral, tendo 97.9% das pessoas
do  estrato  socioeconômico  A/B  indetectáveis.
CONCLUSÃO: A alta taxa de desconhecimento do status
positivo sugere déficits potenciais barreiras no acesso à
testagem, especialmente entre jovens. Por outro lado, a
taxa  de  uso  de  ART  entre  os  HSHs  que  tinham
conhecimento da sua infecção foi  alta,  possivelmente
um efeito  da política  de se iniciar  o tratamento logo
após  a  testagem.  A  associações  com  escolaridade  e
renda podem ser um reflexo de desigualdades sociais
no  país,  enfatizando  a  importância  de  programas  de
prevenção  para  as  populações  mais  vulneráveis,  e
evidenciam  a  importância  de  políticas  estruturais  no
controle da epidemia.

14. Ação de moduladores de lisinas (K)-
deacetilases sobre o metabolismo celular em 
astrócitos expostos ao estresse oxidativo e 
excitotoxicidade: papel neuroprotetor na 
Esclerose Lateral Amiotrófica 

Autores: Jorge  Luiz  de  Barros  Torresi,  Mariana  Dutra
Brito  
Orientadora: Profa. Dra. Tatiana Rosado Rosenstock 

JUSTIFICATIVA  E  OBJETIVO:  A  Esclerose  Lateral
Amiotrófica  (ELA)  é  uma doença  rara  que afeta  1,89
indivíduos a cada 100 mil. Embora muito esteja sendo
feito  no  sentido  de  contornar  o  processo  de  morte
celular, pouco se sabe sobre a gênese da doença. De
fato,  muitos  são  os  mecanismos  aventados  para
subsidiar o processo de neurodegeneração, dentre eles,
podemos  destacar  o  estresse  oxidativo,  a
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excitotoxicidade  e  a  disfunção  mitocondrial.  Sendo
assim,  o  objetivo  desse  projeto  foi  avaliar  o  efeito
neuroprotetor de moduladores de lisinas deacetilases
(KDACs)  sobre  o  metabolismo  mitocondrial  e
sobrevivência celular em cultura primária de astrócitos
após aumento do estresse oxidativo (utilizando H2O2) e
indução  da  excitotoxicidade  (após  exposição  à
neurotoxina  LBMAA).  MÉTODOS:  Para  alcançarmos
nosso objetivo, utilizamos cultura primária de astrócitos
de  camundongos  C57BL  com  3  dias  de  vida.  Para
ensaios de viabilidade, as células foram submetidas ao
teste  de  MTT;  todas  as  células  foram  tratadas  com
H2O2  ou  LBMAA  e  concentrações  crescentes  de
diferentes KDACS (TSA, SB, MS-275 e SBHA). Os níveis
de  histona  H3  total  e  histona  H3  acetilada  foram
avaliados por western blot, enquanto que o potencial
de  membrana  mitocondrial  foi  investigado  por
fluorescência após a incubação das células com TMRE.
O metabolismo mitocondrial foi também analisado pela
razão ATP/ADP e piruvato/lactato, bem como através de
medidas  do  consumo  de  oxigênio  e  da  biogênese
mitocondrial. A análise estatística foi feita por One-Way
anova seguido do teste post-hoc Bonferroni e/ou pelo
Teste  t-Student  (foi  considerado  estatisticamente
significante p<0,05). RESULTADOS: Observamos que nos
modelos  celulares  utilizados,  as  mitocôndrias  estão
despolarizadas e há uma redução na expressão do gene
Pgc1  alpha  além  de  diminuição  do  consumo  de
oxigênio.  Tais alterações estão associadas ainda a um
decréscimo  da  relação  ATP/ADP  e  diminuição
viabilidade  celular.  Ao  mesmo tempo,  demonstramos
que o MS-275 e SB foram capazes de resgatar a relação
ATP/ADP,  restabelecer  o  potencial  de  membrana
mitocondrial  e  restaurar  a  viabilidade  celular.
CONCLUSÃO:  Assim,  concluímos  que  a  utilização  de
alguns  inibidores  de  KDACs  se  mostrou  benéfico  e
neuroprotetor no modelo de estresse oxidativo, sendo
capaz  de  melhorar  a  sobrevivência  celular
provavelmente  devido  à  modificação,  para  níveis
normais, do potencial de membrana mitocondrial e dos
níveis  de  ATP.  Com  isso,  podemos  sugerir  que
modificação  na  acetilação  de  histonas  pelas  KDACS
pode  levar  a  um  efeito  neuroprotetor  por  meio  da
modulação epigenética celular.  Com isso, tais  agentes
apresentam  grande  potencial  terapêutico  para
qualquer  doença  neurodegenerativa  que  tenha  como
mecanismo de patogênese o estresse oxidativo.

15. Avaliação da Qualidade de Vida de 
Pacientes com Câncer de Cabeça e Pescoço 

Autores:  Júlia Vilas Boas Gonçalves de Carvalho, Lucas
Porto Maurity Dias, Marianne Yumi Nakai 
Orientador: Dr. Marcelo Benedito Menezes

INTRODUÇÃO: O câncer de laringe é um dos tumores
mais  comuns  na  região  da  cabeça  e  pescoço.  A
laringectomia total (LT) é o tratamento clássico para o
câncer de laringe. Contudo, estudos seriados mostram
que a laringectomia parcial supracricoidea (LSC) é uma
alternativa  em  relação  à  laringectomia  total.  O
tratamento  cirúrgico  das  neoplasias  de  laringe  gera
sequelas  e  comorbidades  que  podem  interferir  na
qualidade  de  vida  do  indivíduo.  OBJETIVO:  Avaliar  a
qualidade de vida de pacientes com câncer de laringe,
submetidos a tratamento cirúrgico com laringectomia
parcial supracricoidea (LSC) ou laringectomia total (LT)
no  pós-operatório  tardio.  CASUÍSTICA  E  MÉTODOS:
Consiste  em  um  estudo  prospectivo  descritivo
transversal, no qual foram incluídos 33 pacientes com
câncer  de  laringe,  submetidos  à  laringectomia,
obedecendo  aos  seguintes  critérios:  Critérios  de
Inclusão:  idade  acima  de  18  anos;  pós-operatório
mínimo  de  6  meses;  boa  reabilitação  fonatoria.
Critérios  de  Exclusão:  presença  de  metástase  ou
recidiva  loco-regional;  deficiência  mental  grave,
demência ou psicose; deficiência auditiva grave; doença
neurológica  que  cause  distúrbio  à  deglutição;  na
vigência de etilismo; não compreensão das instruções e
dos  objetivos  do  presente  estudo.
A qualidade de vida foi avaliada com a utilização de um
questionário autoaplicável desenvolvido pelo Grupo de
Estudo de Qualidade de Vida da European Organization
for  Research  and  Therapy  of  Cancer.  O  protocolo  é
validado  transculturalmente,  sendo  composto  de  30
questões  generalizadas  (QC-30  versão  3.0)  e  35
questões  específicas  relacionadas  aos  sintomas  em
cabeça e pescoço (H & N – 35 versão 1.0). Foi projetado
para  avaliar  a  função  física,  papel  funcional,  função
cognitiva, função emocional, função social, dor, fadiga,
êmese e qualidade de vida pela forma de escalas de
multi-itens.  Foi  aplicada  uma ficha  sócia  demográfica
para  obter  dados  sobre  idade,  gênero,  escolaridade,
ocupação  e  informações  relativas  à  doença  e
tratamento.  RESULTADOS:  O  grupo  de  pacientes  que
realizou LSC obteve melhores escores na avaliação da
qualidade  de  vida  global  (p=0,017),  geral  (p=0,019),
sensitiva  (p=0,001)  e  de  comunicação  (p=0,002),  se
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mostrando uma boa alternativa à LT, com menor índice
de comorbidades.  CONCLUSÃO: A partir desse estudo
podemos  concluir  que  a  laringectomia  parcial
supracricoidea oferece uma qualidade de vida superior
ao  paciente  submetido à  laringectomia  total,  mesmo
quando esse é reabilitado com sucesso pleno. Por isso
consideramos  que  a  laringectomia  parcial
supracricoidea deve ser indicada sempre que possível
no tratamento cirúrgico do câncer de laringe. 

16. Disfunção endotelial induzida por altas 
concentrações do extrato aquoso dos frutos 
do açaí (Euterpe oleracea) 

Autoras:  Juliana  Pereira  Tavares  de  Melo,  Victória
Caroline Bottino Pontes 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Thereza Gamberini 

INTRODUÇÃO:  O  consumo  de  açaí  é  descrito  como
benéfico  para  a  saúde  pelo  alto  conteúdo  de
antocianinas,  flavonóides  glicosilados  com  efeitos
antioxidante,  antiaterosclerótico,  anti-inflamatório  e
hipocolesterolêmico. Estudos anteriores realizados pelo
nosso grupo de pesquisa demonstraram que o extrato
aquoso (EA) obtido da polpa do fruto do açaí causou
hipotensão associada à vasodilatação em ratos Wistar
normotensos anestesiados. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO:
Este  estudo  teve  como  objetivo  investigar  a
participação  do  óxido  nítrico  (NO)  na  resposta
vasodilatadora  do  EA.  MÉTODOS:  Testes  in  vitro
utilizaram  células  endoteliais  de  rato  (REC)  para  a
avaliação dos parâmetros: concentração (1-750µg/mL)
e tempo-resposta (2min, 15 min,  2h e 3h) do EA em
ensaios de viabilidade celular por MTT, dosagem de NO
e ânion superóxido (O2-•) por fluorimetria e ativação
de AKT por western blot. Os resultados foram expressos
como média ± desvio-padrão, comparados por ANOVA
seguido por teste de Tukey (significante para p<0,05).
RESULTADOS: O ensaio de viabilidade celular em 24h do
EA não mostrou diferença em relação ao controle.  A
dosagem  de  NO  por  fluorimetria  revelou  que  as
maiores  concentrações  do  EA  (500  e  750µg/mL)
reduziram a síntese de NO nos tempos 2min, 15min, 2h
e  3h   o  que  pode  estar  associado  à  diminuição  da
atividade da via de PI3-kinase,  visto  que observamos
diminuição  da  fosforilação  de  AKT.  Dessa  forma,
estabelecemos  a  concentração  de  100  µg/mL  e
500µg/mL do EA  para  a  dosagem de  O2-•,  em uma
avaliação tempo- resposta (2min a 3h) por fluorimetria,

no  qual  obteve-se  como  resultado  o  aumento  da
produção de O2-• somente com a maior concentração
em  relação  ao  controle.  CONCLUSÃO:  Os  resultados
indicam que a resposta vasodilatadora do EA não se dá
pela sua ação direta em células endoteliais. Além disto,
demonstramos  que  concentrações  elevadas  do  EA
causaram  redução  na  síntese  de  NO  e  aumento  da
produção de O2-•, sugerindo desacoplamento da eNOS
caracterizando disfunção endotelial. Uma das hipóteses
levantadas corresponde à diminuição da ativação da via
de  PI3K/AKT  causando  menor  ativação  da  eNOS  e
síntese de NO. Este efeito pode ser atribuído à ação de
compostos presentes em concentrações minoritárias no
EA e que são reveladas apenas quando utilizamos altas
concentrações 

17. Estudo Prospectivo de Topografia do 
Foramen Supraorbital Para a Inserção de 
Microeletrodo Neuroestimulador Aplicado a 
Neuromodulação

Autores: Kassem  Samir  Saleh,  Marcela  Santarelli
Casella,  Bianca  Maria  Liquidato,  Alisson  Paulino
Trevizol, Carlos José Lazzarini Mendes 
Orientador: Profa. Dra. Mirna Duarte Barros 

JUSTIFICATIVA  E  OBJETIVOS:  Pacientes  psiquiátricos
recebem  tratamento  farmacológico,  que  promove
estabilidade  de  humor  após  6  semanas.  No  entanto,
considerando  os  indivíduos  irresponsivos  a  esse
tratamento,  há  uma  busca  por  terapias  alternativas,
como as  técnicas  não invasivas  de neuroestimulação.
Considerando a topografia dos ramos dos nervos que
seriam  estimulados  por  meio  desse  tipo  de  terapia,
especialmente os emergentes pelo forame supraorbital,
há  a  possibilidade  do  paciente  realizar  esse
procedimento, permitindo a criação de eletrodos com
dimensões cada vez menores, o que justifica o estudo
desse  forame.  Assim,  o  objetivo  é  delimitar
topograficamente  o  posicionamento  do  forame
supraorbital para a inserção apropriada dos eletrodos
da técnica não invasiva de neuromodulação. MÉTODOS:
60  crânios  do  Departamento  de  Morfologia  da
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São
Paulo  foram  medidos,  sendo  excluídos  os  com
evidência  de  cirurgia/trauma.  Foi  utilizado  o
paquímetro  INOXdigitalLeeTOOLS,  resolução
0.01mm/0.005IN,  precisão  +  −0.02mm/0.001IN
(<100mm), repetitibilidade de   + − 0.03mm/0.001IN (>
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100 ~  200mm) e  com sistema de mensuração linear.
Dois observadores (1 e 2) fizeram cada mensuração 3
vezes  consecutivamente.  As  correlações  de  medidas
intra e interobservadores, assim como a significância e
o  desvio  padrão  das  medidas,  foram  calculados.  As
medidas  foram:  distância,  em  milímetros,  da  borda
lateral à borda medial da órbita e da borda medial da
órbita até um plano perpendicular traçado a partir do
ponto central  do forame supraorbital,  bilateralmente.
RESULTADOS: Análise estatística com o software SPSS
version 21(SPSSInc.  Released 2009 PASW Statistics for
Windows,  Version  18.0  Chicago.  SPSS  Inc.);  distância
orbital  =  42.8  mm  e  a  da  borda  medial  do  forame
orbital até o plano perpendicular =14,75 mm. Logo, o
forame é localizado no terço médio da distância orbital.
A concordância entre os observadores foi obtida pelo
coeficiente  de  correlação  intraclasse  (CCI)  inter  e
intraobservadores,  que  mostrou  forte  associação
positiva  (r  >  0.831).  A única  medida moderadamente
positiva  foi  encontrada no Observador  2,  ao  medir  a
distância  da  borda  medial  orbital  até  o  plano
perpendicular, do lado direito (r = 0.629).Os gráficos de
dispersão demonstraram correlação entre as medidas
dos  observadores.  CONCLUSÕES:  As  medidas  foram
possíveis de serem feitas. O melhor local para afixar o
eletrodo no forame supraorbital é no terço médio da
distância  orbital.  Essa  informação  é  um  importante
marco  anatômico  para  pacientes  e  profissionais  da
saúde  que  utilizam  os  dispositivos  de
neuroestimulação.

18. Cenário da abordagem robótica na 
laparoscopia para endometriose: uma 
revisão sistemática

Autoras: Larissa Souza Ramos de Araujo, Juliana Gama
Peinado Iotti Rodrigues de Oliveira 
Orientadora: Profa. Maria Mônica Pereira 

OBJETIVOS: Esta revisão tem por finalidade analisar os
resultados  decorrentes  da  cirurgia  laparoscópica  por
robótica  nos  casos  de  endometriose.  MÉTODOS:  Foi
realizada revisão sistemática  da literatura na base de
dados  PubMed,  utilizando  os  termos  endometriosis
robotic  surgery  no  período  de  2013  a  2018.  Foram
encontrados 69 trabalhos após aplicação dos critérios
de  exclusão,  ausência  de  resultados  pós-operatórios
somado  as  suas  consequências;  e  não
acompanhamento  de  pacientes  pós  cirúrgicos.

Baseando-se  nesses  aspectos  foram  selecionados  18
artigos.  RESULTADOS:  A  abordagem  da  endometriose
por  laparoscopia  robótica  vem  se  destacando
principalmente na última década. Com isto, realizamos
revisão  sistemática  de  18  artigos  para  analise  deste
método considerado de alto custo, tanto para obtenção
instrumental  quanto  para  sua  manutenção.  As
vantagens  desta  nova  tecnologia  são  evidentes,
destacando-se  a  ampliação  3D  do  campo  cirúrgico  e
curta  curva  de  aprendizado.  Outros  fatores  de  igual
importância, que também merecem destaque: menores
taxas  de  complicação;  maior  flexibilidade  na
movimentação do instrumental durante o ato cirúrgico;
melhor  posicionamento  ergonômico  e,  portanto,
conforto  da equipe médica;  alta precisão;  diminuição
do risco infeccioso e da formação de aderências; menor
tempo de internação; segurança na excisão e ablação
de  endometriomas  e  abordagem  segura  em  obesos.
Quanto  às  pacientes,  há  relatos  de  retorno  da
satisfação  e  desejo  sexual  após  um  ano  dos
procedimentos.  Entretanto,  as  complicações  pós-
operatórias  existem:  presença  de  dor  (61  casos),
formação  de  abcesso  pélvico  (41  casos),  infecção  da
ferida (4 casos),  sintomas gastrointestinais (58 casos),
infecção do trato urinário (10 casos) e amenorréia (6
casos). CONCLUSÕES:  Pudemos concluir que o uso da
cirurgia  laparoscópica  por  robótica  tem  apresentado
dados  excepcionalmente  benéficos  tanto  para
pacientes  quanto  profissionais,  permitindo  que  com
procedimentos  minimamente  invasivos  os  resultados
sejam equiparados ou superiores a outras abordagens
cirúrgicas.

19. Avaliação de um Possível Inibidor de 
Fibrilas Amiloidais. Relevância para o Estudo 
de Doenças Amiloidogênicas 

Autora: Letícia Yuki Matsushita
Orientadora: Profa. Dra. Luciana Malavolta Quaglio

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Os casos mais conhecidos
de  patologias  relacionadas  com  insolubilizações  de
peptídeos no organismo são denominados amiloidoses
que se caracterizam pelo depósito de fibrilas amiloidais
e estão associadas com dezenas de doenças incluindo a
doença de Alzheimer e Diabetes do Tipo II. Assim, esse
estudo teve como objetivo  interpretar  o processo de
agregação/formação  de  fibrilas  de  segmentos
peptídicos  relacionados  às  doenças  amiloidogênicas,
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avaliando  um  possível  inibidor  de  fibrilas  amiloidais.
MÉTODOS: Os peptídeos propostos foram sintetizados
manualmente pelo método da síntese de peptídeos em
fase sólida.  Após o processo de síntese e clivagem, a
pureza  foi  verificada  em  HPLC  e  espectrometria  de
massas.  O  estudo  de  solubilidade  dos  peptídeos  foi
realizado  através  da  suspensão  de  10mg/mL  do
peptídeo  puro  em  diferentes  solventes,  seguido  de
centrifugação  e  separação  do  sobrenadante.  Para  os
estudos de fluorescência, utilizamos a sonda Tioflavina
T que se associa com fibrilas amiloidais dos peptídeos.
Para  avaliar  o  espalhamento  de  luz,  empregamos  o
mesmo espectrofluorímetro utilizando comprimento de
onda  de  320  nm,  onde  os  peptídeos  não  absorvem.
RESULTADOS:  O  rendimento  da  síntese  para  os
peptídeos relacionados à diabetes tipo II e amiloidose
corneal  foi  de  ≈  20%,  enquanto  o  da  doença  de
Alzheimer 60%. Os estudos de fluorescência ocorreram
na  presença  e  na  ausência  do  inibidor  proposto;
revelando que a formação de fibrilas é dependente do
tamanho da sequência peptídica e da composição dos
aminoácidos.  Com  o  inibidor,  a  intensidade  de
fluorescência  reduziu  independente  do  tempo  de
incubação.  Os  estudos  de  espalhamento  de  luz
corroboraram  os  resultados  de  fluorescência.  Na
presença  de  inibidor,  houve  uma  redução  na
intensidade  de  espalhamento  para  a  maioria  dos
peptídeos,  exceto  para  o  fragmento  da  doença  de
Alzheimer  revelando  que  a  formação  de  agregados
pode  ser  independente  da  formação  de  fibrilas.
CONCLUSÕES:  Os peptídeos propostos foram obtidos
de  maneira  satisfatória.  Os  estudos  realizados
mostraram que a formação de fibrilas está diretamente
associada  à  sequência  peptídica  e  pode  ser
independente  da  formação  de  agregados  e
solubilidade.  Entretanto,  em  todos  os  experimentos,
observamos uma eficiência do composto em diminuir a
formação  de  fibrilas  amiloidais.  Assim,  os  resultados
foram relevantes para a compreensão da formação de
fibrilas  e  poderão  trazer  avanços  no  tratamento  das
doenças relacionadas.

20. Novo protocolo de morte encefálica 
conforme resolução de 2017

Autores: Lilian  Nomura  da  Silva,  Ariel  Garcia  Jeldes,
Carolina Pontes de Moraes Hungria, Juliana do Carmo
Fazzolar, Juliana Pascutti Sant Ana, Marina Santos Noia 
Orientador: Dr. Francisco Tomaz Meneses Oliveira 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O Diário Oficial da União
(DOU)  publicou  em  Dezembro  de  2017  a  Resolução
CFM 2.173/17, que atualiza os critérios para definição
da morte encefálica. A nova resolução destaca-se por
facilitar o diagnóstico de morte encefálica, diminuindo
o  tempo  de  prova  e  facilitando  a  possibilidade  de
doação  de  órgãos.  Esse  trabalho  tem  como  objetivo
analisar comparativamente os dados obtidos através da
revisão  de  prontuários  de  pacientes  que  foram
submetidos ao antigo protocolo de morte encefálica no
serviço  da  Santa  Casa  de  São  Paulo  e  em  outros
serviços atendidos pela OPO (Organização de Procura
de  Órgãos)  da Santa Casa  de São Paulo.  Procuramos
com  isso,  destacar  dificuldades  de  diagnóstico  no
antigo  protocolo,  como  tempo  de  abertura,  assim
como, avaliar as dificuldades do serviço de um hospital
escola quando comparado a outros hospitais atendidos
pela  mesma  OPO.  METODOLOGIA: Realizado  estudo
descritivo  transversal  obtido  através  da  revisão  de
prontuários  médicos.  Critérios  de  Inclusão:  Pacientes
com diagnóstico de morte encefálica entre 2009 e 2013
avaliados pela OPO da Santa Casa de São Paulo com
preenchimento  completo  dos  dados  analisados  em
prontuário  e  cujas  causas  de  morte  incluem:
politraumatismo,  Acidente  Vascular  Cerebral  (AVC),
tumor cerebral primário, intoxicação exógena e anóxia
(causada  pós-afogamento).  Critérios  de  Exclusão:
Pacientes  com  dados  incompletos  no  prontuário,
pacientes  diagnosticados  com doenças  transmissíveis,
uso de drogas injetáveis ou neoplasia metastática e/ou
cuja  família  tenha  recusado  a  doação.  RESULTADO  E
CONCLUSÕES:   No  estudo  foram  incluídos  869
pacientes,  sendo  481  (55%)  homens  e  388  (45%)
mulheres. Destes, 136 tiveram o diagnóstico de morte
encefálica  no  hospital  da  Santa  Casa  de  São  Paulo
(HSCSP),  enquanto  733  em  outros  hospitais,  não
acadêmicos.  Na Santa Casa de São Paulo a média de
idade dos pacientes foi de 42,66 anos e 85% dos casos
teve doação de órgãos efetiva.  O tempo total  médio
entre  a  primeira  prova  e  o  início  da  cirurgia  para
captação de órgãos foi de 1758 minutos. Já nos outros
hospitais a média de idade dos pacientes foi de 47,13
anos  com  82%  dos  casos  tendo  doação  efetiva.  O
tempo total médio entre a primeira prova e o início da
cirurgia foi de 1689 minutos. A diferença encontrada no
tempo  decorrido  entre  a  abertura  do  protocolo  de
morte encefálica e a cirurgia para captação de órgãos
entre  o  HSCSP  e  ou  outros  serviços  se  deve
principalmente ao tempo decorrido entre a 1ª e a 2ª
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prova para o diagnóstico de morte encefálica: enquanto
nos outros hospitais o tempo médio entre as avaliações
foi de 568 minutos, no HSCSP foi de 686 minutos (118
minutos de diferença). Cabe ressaltar que no protocolo
antigo a Santa Casa de São Paulo e os outros serviços
de saúde analisados ficaram muito acima do intervalo
mínimo preconizado de 360 minutos. O tempo entre a
1ª e 2ª prova na Santa Casa teve uma média de 686
minutos, com tempo máximo de 1417 minutos e tempo
mínimo de 360 minutos. Já a média dos outro serviços
foi  de  568  minutos,  com  tempo  máximo  de  1431
minutos e tempo mínimo de 360 minutos. Aventamos a
hipótese de que por se tratar de um hospital  escola,
tais decisões passem por uma burocracia interna maior,
porém  os  motivos  para  essa  demora  devem  ser
investigados para se otimizar a viabilidade dos órgão e
tecidos potencialmente doados.  Embora não haja um
tempo  máximo  preconizado  entre  a  primeira  e  a
segunda prova, deve-se considerar que ambos serviços
ultrapassam  consideravelmente  o  tempo  mínimo
estipulado,  evidenciando  uma  falha  no  sistema.  Esse
estudo se propôs a traçar o perfil do doador atendido
pela OPO da Santa Casa de São Paulo, que atende tanto
o sistema público quanto o sistema privado de saúde, e
analisar  o  tempo  entre  diagnóstico  e  doação  assim
como a taxa de recusa familiar, dois principais entraves
para efetivação da doação. Através dos dados coletados
pode-se observar que o tempo de processo diagnóstico
está aquém do ideal em ambas as esferas analisadas,
aventamos  obstáculos  burocráticos  para  justificar  o
tempo prolongado, que muitas vezes atinge dias entre
primeira  e  segunda  prova  diagnósticas.  Este  trabalho
alerta  também  sobre  a  necessidade  dos  serviços  de
informar e incentivar a doação de órgãos, muitas vezes
desconhecida entre a população.

21. Epidemiologia Descritiva dos Tumores 
Raros Pediátricos de Cabeça e Pescoço no 
Estado de São Paulo

Autores: Lucas Tadeu Barrak Stangler, Fernando Hideki
Moryama, Renato Brisola Rodrigues Hidalgo 
Orientadora: Profa. Dra. Karina de Cássia Braga Ribeiro

JUSTIFICATIVA  E  OBJETIVOS:  Em  crianças,  todos  os
cânceres são incomuns, mas há um grupo de neoplasias
com  características  biológicas  e  clínicas  particulares,
chamado  de  tumores  raros.  O  presente  estudo  visa
descrever a epidemiologia dos tumores raros de cabeça

e pescoço no grupo pediátrico (0-19 anos) no estado de
São  Paulo.  MÉTODOS:  Esse  é  um  estudo  descritivo,
incluindo todos os casos de tumores raros de cabeça e
pescoço  em  crianças  e  adolescentes,  registrados  no
Registro Hospitalar de Câncer do estado de São Paulo,
diagnosticados no período de 2000 a 2013.  Os casos
foram  classificados  de  acordo  com  as  definições  do
consórcio RARECARE (incidência <6 casos/100.000/ano)
e a seguir analisados segundo os atributos de pessoa
(sexo, idade, tipo de tumor,  diagnóstico prévio), lugar
(estado  de  origem)  e  tempo (ano  de  diagnóstico).  A
análise  de  sobrevida  foi  realizada  pelo  método  de
Kaplan-Meier. RESULTADOS: Foram identificados 2.400
tumores (2.394 pacientes), correspondendo a 22,9% de
todos  os  tumores  raros  no  grupo  pediátrico.  Houve
distribuição  semelhante  entre  os  sexos  (50,8%  sexo
masculino  e  49,2%  sexo  feminino),  e  a  maioria  dos
casos  foi  diagnosticada  nos  grupos  etários  de  0  a  4
(35,1%) e 15-19 anos (33,9%). Aproximadamente 62%
de todos os casos apresentaram-se nos hospitais sem
diagnóstico  prévio,  mas  essa  porcentagem foi  menor
para  aqueles  que  viviam  fora  de  São  Paulo  (45,9%
versus 66,7%,  p<0,001).  A  maior  parte  dos casos  era
proveniente  de  São  Paulo  (79,4%),  mas  todos  os
estados  brasileiros  foram representados,  variando  de
0,2% (Paraíba) até 6,4% (Minas Gerais). As neoplasias
mais  frequentes  foram:  linfoma  de  Hodgkin  (28,7%),
retinoblastoma (28,7%), carcinomas de tireoide (13,7%)
e de nasofaringe (5,5%). O número de casos aumentou
durante o período do estudo: de 147 (2000) para 205
(2013).  Os  casos  foram  registrados  em  60  hospitais,
mas apenas sete foram responsáveis por tratar 74,4%
de todos os casos e 85% dos casos foram tratados em
hospitais  com  serviço  de  Oncologia  Pediátrica.  A
probabilidade  acumulada  de sobrevida  global  após  5
anos para todos os casos foi igual a 86,3%, sendo maior
para os carcinomas da tireoide (99,1%) e menor para os
osteossarcomas  (33,3%).  CONCLUSÕES:   O  perfil
epidemiológico  dos  tumores  raros  pediátricos  de
cabeça e pescoço no estado de São Paulo é similar ao
descrito  na literatura.  O tratamento está centralizado
em  centros  especializados.  Contudo,  ainda  são
necessárias políticas públicas que garantam diagnóstico
precoce.
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22. Prevalência de Síndrome de Burnout em 
alunos do Internato de Medicina da FCMSCSP

Autores: Maria  Carolina  Pedro  Fontana,  Igor  Prado
Generoso, Alexandre Sizilio 
Orientadora: Profa. Dra. Danielle Bivanco de Lima 

JUSTIFICATIVA  E  OBJETIVOS:  A  Síndrome  de  Burnout
(SB)  compreende  sofrimento  psíquico  relacionado  às
demandas  do  trabalho,  com  sintomas  de  Exaustão
Emocional  (EE),  Despersonalização  (DP)  e  Realização
Pessoal (RP) reduzida. A SB está associada a redução da
empatia,  pior  clima  de  trabalho  e  redução  do
profissionalismo,  além  do  risco  de  transtornos
depressivos e suicídio. Estudos estimam a prevalência
de SB entre 45 a 56% em estudantes de medicina, com
35 a 45% de alta EE e 26 a 38% de alta DP.   O objetivo
deste estudo é descrever a prevalência da Síndrome de
Burnout  em  alunos  do  internato  da  Faculdade  de
Ciências  Médicas  da  Santa  Casa  de  São  Paulo.
MÉTODOS: Trata-se de estudo transversal que incluiu os
internos do quinto e sexto ano do curso de medicina da
FCMSCSP  no  ano  de  2015.  Um  total  de  121  alunos
(60,5%  do  universo  de  internos)  responderam  aos
questionários  auto-aplicados,  com  questões
sociodemográficas e escala validada para SB: “Maslach
Burnout  Inventory  –  Human  Services  Scale”.  Foi
realizada  análise  descritiva,  utilizado  teste  do  qui-
quadrado  entre  as  variáveis  independentes  e  as
dependentes: Síndrome de Burnout e suas subescalas
(EE, DP e RP). O erro alfa foi considerado menor do que
5%. RESULTADOS: A distribuição entre os sexos foi de 68
participantes do sexo masculino (56,2%) e 53 do sexo
feminino  (43,8%).  A  prevalência  de  SB  foi  de  57,6%
entre os participantes, sendo 52,9% entre os homens e
47,1% entre as mulheres, sem diferença entre os sexos
(p=0,39). Quanto à dimensão EE, 47,7% dos homens e
52,3% das mulheres apresentavam alta EE (p=0,17). Em
relação à DP, 59,6% dos homens e 40,4% das mulheres
apresentam alta DP (p=0,51). Quanto a reduzida RP, a
prevalência  foi  de  60,9%  dos  homens  e  39,1%  das
mulheres  (p=0,42).  Não  houve  diferença  entre
participantes  com  e  sem  síndrome  de  Burnout  em
relação a nenhuma variável  sociodemográfica,  nem a
atividades  extracurriculares  e  suporte  social.
CONCLUSÕES:  A elevada prevalência da SB identificada
nos internos do quinto e sexto ano de medicina revela a
importância  do  sofrimento  psíquico  na  formação
médica.  Os  dados  encontrados  são  maiores  do  que
esperado na literatura, especialmente em relação a alta

despersonalização.   É  fundamental  a  análise  das
condições acadêmicas  associadas ao desenvolvimento
da SB e também a criação de medidas preventivas e de
apoio ao sofrimento psíquico dos estudantes.

23. Influência da Lei Maria da Penha na 
prevalência de violência doméstica em 
pronto socorro ginecológico 

Autoras: Marina Rovai, Natália Campregher Confuorto
Romano, Victória Zavanelli Manzano, Sônia Maria Rolim
Rosa Lima 
Orientadora: Profa. Dra. Marta Campagnoni Andrade 

JUSTIFICATIVA E  OBJETIVOS:  Estimar  a  prevalência  de
violência  no  pronto  socorro  ginecológico  da  região
central de São Paulo e comparar os resultados obtidos
com dados de pesquisa semelhante realizada em 2005,
avaliando o impacto da Lei Maria da Penha no número
de casos de violência relatados. MÉTODO: Foi realizada
análise  de  um  estudo  transversal,  utilizando  o
questionário “Saúde da Mulher, Relações Familiares e
serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS)”. O
estudo foi aplicado em 270 mulheres de 18 a 49 anos
que  procuraram  os  serviços  do  PS  entre  outubro  de
2017  e  janeiro  de  2018.  Uma  análise  descritiva  foi
utilizada para calcular as prevalências de violência por
meio de variáveis sócio demográficas da entrevistada.
Os dados coletados foram comprados com os obtidos
em 2005 por meio do software Stata13. RESULTADOS:
Em  relação  aos  dados  sócio  demográficos,  a  idade
média das entrevistadas em 2018 é de 29.14 (D=7.39).
Das  270  mulheres,  70.74%  (N=191)  encontravam-se
empregadas,  39.63%  (N=107)  tinham  ensino  médio
completo e 64.81% (N=175) estava casada ou vivendo
com um companheiro. Em 2005, a idade média das 510
mulheres  entrevistadas  foi  de  31.1  anos  (DP=8.9),
61.2%  (N=315)  tinham  algum  emprego  e,  53,9%
frequentou  a  escola  até  o  ensino  fundamental.  67%
(N=342)  estava  casada  ou  vivendo  com  um
companheiro.  Sobre  a  violência  reportada,  41.48%
(N=112) mulheres em 2018 relataram sofrer algum tipo
de violência durante a vida, enquanto em 2005, 56.79%
(N=280). Em 2018, 35.56% (N=96) disseram ter sofrido
violência psicológica alguma vez na vida, 22.22% (N=60)
violência física e 11.48% (N=31) violência sexual, contra
50.5% (N=249) de violência psicológica, 37.5% (N=185)
de violência física e 18.7% (N=92) de violência sexual
em 2005. CONCLUSÕES:  A taxa de mulheres que sofreu
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algum tipo de violência diminuiu de 56,79% em 2005
para  41,48%  em  2018,  o  que  pode  indicar  impacto
positivo  da  Lei  Maria  da  Penha  na  prevalência  de
violência. Entretanto, ainda representa um valor acima
da média mundial que está em torno de 30%. O perfil
da  maioria  das  mulheres  é  de  jovens  entre  18  e  24
anos, com ensino médio completo e empregadas, mas
não  houve  associação  das  violências  com  essas
características sociodemográficas. No que diz respeito
aos perpetradores da violência, a maioria é o parceiro
íntimo, seguido por familiares. Isso chama atenção às
várias  esferas  sociais  que  a  violência  perpassa,
evidenciando que qualquer mulher pode estar sujeita a
ela em qualquer meio social.

24. Manejo emergencial de mordeduras 
caninas: Uma revisão sistemática 

Autores: Matheus  Eizo  Ocampo,  Lígia  Diniz  Pereira
Andriolo,  Matthias  Wolfgang  Mathony  Weinstock,
Tércio de Campos, Paulo Roberto Corsi 
Orientador: Dr. Matthias Wolfgang Mathony Weinstock 

JUSTIFICATIVA  E  OBJETIVOS:  Mordeduras  caninas  são
um problema de saúde pública. Correspondem a cerca
de 1% dos serviços  de Centros  de Emergência.  Essas
feridas tem um risco potencial para infectar, cujos sinais
aparecem em média após 24 horas. Classicamente não
se  faz  fechamento  primário  (FP)  e  se  administra
antibióticos  profiláticos  (AP).  Porém,  foram  pulicados
estudos que contradiziam essas  práticas.  Esta revisão
sistemática  busca  elucidar  tais  divergências  e,  assim,
guiar  o  manejo  dessas  lesões  nos  Centros  de
Emergência.  MÉTODOS:  Este  estudo  usou  a
metodologia da Cochrane. Foram pesquisados ensaios
clínicos  randomizados  (ECR)  nas  bases  de  dados
MEDLINE,  CENTRAL,  EMBASE  e  LILACS  utilizando  um
algoritmo  para  pesquisa  de  alta  sensibilidade.
Procuraram-se  estudos  não  publicados.  Critérios  de
inclusão: [1] ECR; [2] Abordar FP ou AP em mordeduras
caninas; [3] Apresentar pacientes atendidos dentro de
24  horas  após  a  lesão;  [4]  Ter  feridas  limpas  e
desbridadas.  Foram  analisados  para  inclusão  artigos
cujos  títulos  ou  resumos  pareciam  relevantes.  Foi
realizado levantamento dos vieses e meta-análise dos
estudos com intervalo de confiança de 95%. Desfechos
de interesse: índice de infecção total, índice de infecção
nas  diferentes  regiões  do corpo  e  resultado  estético.
Todas  as  etapas  deste  trabalho  foram  feitas

independentemente  por  dois  autores  desta  revisão.
RESULTADOS: Foram analisados 6 estudos de FP e 11 de
AP, dos quais 4 e 5 preenchiam os critérios de inclusão
respectivamente.  Não  se  encontraram  trabalhos  não
publicados. Dentre os estudos, três apresentaram viés
desconhecido de seleção tendo um deles também alto
risco de viés de atrito, e um apresentou alto risco de
viés  de  seleção.  Ocorreram  44  infecções  em  534  FP
ante 34 em 518 feridas não fechadas (p>0,05). Tiveram
6  infecções  em  193  AP  ante  12  em  204  placebos
(p>0,05).  Os  sítios  que  apresentam  maior  índice  de
infecção são os membros quando comparados com o
resto  do  corpo  (p<0,05),  entretanto  não  houve
diferença  estatisticamente  significativa  no  índice  de
infecção  nas  diferentes  regiões  do  corpo  entre  as
intervenções.  O  resultado  estético  teve  diferença
estatisticamente  significativa  em  FP  (p<0,05).
CONCLUSÕES:  Os resultados permitem concluir que há
benefício em se realizar FP, tendo otimização estética
sem diferença no risco de infecção em relação a não
fechar  a  ferida.  Sobre  os  AP,  por  estudos terem alto
risco viés e baixa amostragem, são necessários novos
ECR para se ter uma conclusão sobre sua eficácia.

25. Conscientização sobre AVC em São Paulo: 
a realização de uma campanha educativa

Autores:  Rafael  Tuzino  Leite  Neves  Maffei,  Felipe
Teijeiro  Cabral,  Annelise  Akemi  Higa  Lee,  Vitor
Ciampone  Arcieri,  Pedro  Dragone  Pires,  Ada
Pellegrinelli 
Orientador: Prof. Dr. Rubens José Gagliardi 

JUSTIFICATIVA  E  OBJETIVOS:  O  acidente  vascular
cerebral  (AVC)  está  relacionado  a  uma  importante
incidência de sequelas e foi, em 2016, a segunda maior
causa de mortes no mundo e responsável por 102.965
óbitos no Brasil. Já é comprovada a correlação entre um
bom desfecho do quadro com rápido início da terapia
específica, sendo esse conhecimento, no entanto, ainda
não disseminado entre a população leiga. Portanto, a
conscientização  da  população  propicia  uma  boa
possibilidade  de  prevenção  primária  da  doença.  O
objetivo  do  trabalho  consiste  na  divulgação  de
conhecimento  sobre  essa  doença  e  também  na
pesquisa ativa do grau de informação da população a
respeito  do  AVC.  MÉTODOS:  Descrevemos  os  dados
obtidos através de questionários aplicados por alunos
de 8 faculdades de medicina em 3 estações de metrô e
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em  um parque  público  no  centro  de  São  Paulo,  sob
orientação de neurologistas em um dia. As perguntas se
referiam  aos  dados  do  paciente  (nome,  idade,  sexo,
escolaridade  e  profissão)  e  ao  conhecimento  sobre
definição,  sintomas,  prevenção e  tratamento do AVC,
bem  como  a  convivência  com  alguém  afetado  pela
doença.  RESULTADOS:  Foram  entrevistadas  842
pessoas,  sendo  analisado  829  questionários.  45,2%
declararam saber o que é o AVC e 70,45% conheciam
alguém afetado pela doença,  destes  35,7% conviviam
com esta  pessoa.  17,5%  dos  entrevistados  souberam
listar  ao  menos  3  sintomas  de  um  AVC  e  33,5%
souberam listar mais de 3 fatores de risco para o AVC.
Ademais, 53,4% sabiam que deveriam acionar o serviço
de emergência e apenas 3,25% verificariam a hora que
os sinais e sintomas haviam se iniciado. Além disso, das
145  pessoas  que  sabiam  mais  de  3  sinais,  apenas  6
souberam referir  que  era  preciso  checar  o  horário  e
procurar o PS e 71,75% referiram somente que levaria
ao PS.   Entre os que não souberam referir mais que 3
sintomas (684 pessoas), apenas 2,2% soube referir que
precisava  checar  o  horário  e  procurar  o  PS  e  46,  %
referiu  que somente  levaria  ao PS.  CONCLUSÕES:   O
grau de informação da população sobre o AVC ainda é
baixo,  predominantemente  entre  as  populações  com
menor  escolaridade  e  mesmo  entre  aquelas  que
conhecem  ou  convivem  com  alguém  acometido.  A
população analisada ainda não está apta a identificar
sinais e sintomas, fatores de risco e tomar decisões que
facilitem  o  tratamento.  Nesse  contexto,  insere-se  a
importância  de  campanhas  educativas  que  permitam
delimitar o problema a fim de aprimorar a prevenção,
tempo de Intervenção e políticas de saúde pública.

26. Avaliação de Protocolo de 
Descelularização de Traqueias Suínas 

Autores: Ronaldo Soares  da Silva,  Bruno Paulo  Alves,
Aristides  Tadeu  Correia,  Alberto  Brüning  Guimarães,
Paulo Francisco Guerreiro Cardoso 
Orientador: Prof. Dr. Paulo Francisco Guerreiro Cardoso 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A ressecção traqueal  é o
tratamento  definitivo  para  estenoses  traqueias,
entretanto  sua  exequibilidade  é  limitada  pela  sua
extensão.  Assim  sendo,  se  a  reconstrução  não  é
considerada viável, o transplante de via aérea pode se
tornar uma solução. A engenharia de tecidos oferece a
possibilidade  da  criação  de  arcabouços  traqueais

descelularizados  constituídos  de  matriz  extracelular
(ME)  e  que  podem  ser  semeados  com  células  do
próprio receptor, ficando assim, não imunogênicos.  O
processo é considerado como eficaz quando há retirada
do  material  celular  e  preservação  das  características
biomecânicas  da  ME,  viabilizando  sua  posterior
recelularização. Este estudo visou descrever e avaliar o
método de descelularização de traqueias suínas com a
utilização  do  deoxicolato  de  sódio  (DS).  MÉTODOS:
Segmentos de 15 traqueias suínas foram congelados a
-80°C,  descongelados  e  submetidos  ao  protocolo  de
descelularização composto por 10 ciclos de 48h cada.
Em cada ciclo, as traqueias foram imersas em solução
de DS (2%) e agitadas em incubadora a 37°C. Entre os
ciclos os segmentos foram submetidos a processo de
lavagem com solução de PBS. Após a descelularizacão
as  traqueias  passaram  por  processo  de  análise
composto  por:  1)  Extração  de  DNA  residual  com
Proteinase  K  e  DNase;  2)  Quantificação  pelo
equipamento  NanoDrop;  3)  Análise  morfológica
(coloração  HE);  4)  Características  biomecânicas  por
Ensaio de Tração em 2 eixos (INSTRON Modelo 3365).
Dados  apresentados  como  média+desvpad.
Comparação  através  de  teste  t  de  Student.
RESULTADOS:  A  quantificação  de  DNA  revelou  <  3%
DNA residual: Traqueias In natura 850ng/mg; Traqueias
descelularizadas  20ng/mg  (p<0.001).  Análise
morfológica  mostrou  remoção  do  epitélio.  Ensaio  de
tração  revelou  manutenção  das  características
biomecânicas. CONCLUSÕES:  O presente protocolo de
descelularização com deoxicolato de sódio foi eficaz na
remoção  de  material  celular  mantendo  as
características biomecânicas da ME traqueal.
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Organização

O CoMASC é  completamente  organizado por  alunos  da  FCMSCSP.  É  coordenado pela  Diretoria
específica  do  Departamento  científico  Manoel  de  Abreu,  e  conta  com  a  colaboração  voluntária  de
aproximadamente 40 alunos do curso de Medicina.

O Departamento Científico Manoel de Abreu (DCMA) é um dos três maiores órgãos acadêmicos da
Faculdade de Ciências Médicas da Santa casa de São Paulo. O DCMA é responsável por organizar eventos
como o Congresso Médico Acadêmico da Santa Casa (CoMASC), o Santa Casa de Portas Abertas e o Band
Pró, além de organizar diversos cursos e ligas acadêmicas, auxiliando ainda com iniciações científicas. Para
tal, conta com sete diretorias, cada qual com uma função distinta: Executiva, CoMASC, Ligas, Científico,
Cursos, Marketing e Social.

Diretoria de CoMASC—XXXV Congresso Médico Acadêmico da Santa Casa
www.comasc.com.br | comasc@dcma.com.br

Ayrton Piassi Bertelli (LIV)
Bruno Macedo Pinto (LV)

Leonardo O. K. Lahoz Garcia (LIV)
Luis Eduardo de M. Coelho (LV)

Luis Gustavo Segura (LV)
Victor Guerra J. Mesquita (LV)

Departamento Científico Manoel de Abreu
www.dcma.com.br | contato@dcma.com.br | +55 (11) 9 9287 8355

Rua Martinico Prado, 168 - CEP 01224-010

Diretoria Executiva
Presidente: Flavia Nascimento Ost (LIV)

Vice-presidente: Rebecca Luguera C. Tenório (LIV)
1º tesoureiro: Fábio Carramão Narimatsu (LIV)

2ª tesoureira: Mayumi Takeda (LV)

Diretoria Científica
Édilon Sembarski (LIV)

Jorge Luiz de Barros Torresi (LIV)
Renata Yumi (LIV)

Diretoria de Cursos
Iago Correa Bertoco (LV)

Lucas Boaventura Pinto (LV)
Victor Davis Apostolakis Malfatti (LV)

Vitor Luiz Selva Pinto (LV)

Diretoria de Ligas
Catarina Ji Yeun Kim (LIV)
Júlia Chaves Cabral (LIV)

William Zheng Yang Wu (LIV)

Diretoria de Marketing
Carla Beatriz Oshiro (LV)
Giseli Amy Maruoka (LV)
Jéssica Veiga Gioia (LV)
Samuel Fen I Chen (LIV)

Diretoria de Social e Vendas
Débora Gonçalves Oliveira (LV)

Giovanna Leoneli (LV)
Helena Machado Morad (LIV)

http://www.comasc.com.br/
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