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A IMPORTÂNCIA DO SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO AO ESTUDANTE DE 
MEDICINA 

 
CECILIA EMILIA DE OLIVEIRA CRESTE

CARMEN LÚCIA DIAS

       O presente artigo tem por objetivo discutir a importância dos serviços de apoio psicopedagógico
ao aluno de medicina. Este serviço surge como resposta a demanda crescente em relação ao fracasso
escolar e problemas de aprendizagem. Configura a união de áreas capazes de integrar tantos aspectos 
pedagógicos e emocionais, quanto os processos de desenvolvimento e de aprendizagem do indivíduo.
A passagem da adolescência para a vida adulta envolve transformações orgânicas onde o
desenvolvimento cognitivo, principalmente emocional passa por desajustes devido às expectativas e
dificuldade de adequação. Com vistas a isso, observa-se que apesar do interesse em dar continuidade 
às discussões sobre os serviços de atendimento, o mesmo não se sustenta devido à falta de coerência 
de objetivos, de comprometimento e de uma política institucional. Portanto, constata-se a importância 
de estudos e pesquisas na área e de serviços de apoio psicopedagógico, pela relação direta com o
desempenho acadêmico e sua boa formação. 
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AVALIAÇÃO FENOTÍPICA E GENOTÍPICA DO PERFIL DE RESISTÊNCIA DE AMOSTRAS 
DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLADAS DE CULTURAS CLÍNICAS E DE VIGILÂNCIA 

DE UM HOSPITAL DE ENSINO BRASILEIRO. 
 

LÍVIA CAFUNDÓ ALMEIDA 
MARCUS VINICIUS PIMENTA RODRIGUES

CARLOS MAGNO CASTELO BRANCO FORTALEZA
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA DA CUNHA

       Staphylococcus aureus pode causar uma variedade de infecções, principalmente nosocomiais. A 
sua importância reside na combinação da virulência, caráter invasivo e resistência aos antibióticos
constituindo desafios terapêuticos. Este estudo objetivou avaliar fenotipica e genotipicamente o perfil
de resistência de amostras de S. aureus isoladas de pacientes hospitalizados em um hospital de ensino
brasileiro. Foram avaliadas 1078 amostras obtidas de culturas de vigilância e de amostras clínicas de
S. aureus de pacientes internados no Hospital Estadual Bauru. Para avaliação do perfil fenotípico de 
resistência foi utilizado o método de disco-difusão conforme os critérios do CLSI, 2011. Para a
determinação genotípica de resistência foi avaliada a presença do gene mecA pela Reação de
Polimerase em Cadeia - PCR. Das 1078 amostras testadas fenotipicamente, foi observado que 75,1% 
das amostras eram Staphylococcus aureus resistente a Meticilina (MRSA), sendo que destes, 98.4%
apresentaram resistência a oxacilina e 100%, a cefoxitina. Para a determinação genotípica foi
realizada a técnica de PCR para amplificação do gene mecA. Das 443 amostras testadas para o gene
mecA foram positivas 336 amostras (75.8%). Destas amostras, 85.7% apresentaram fenótipo de
resistência a oxacilina e 88.4% a cefoxitina. Devido ao alto índice de MRSA, conclui-se a necessidade 
de investimento em pesquisas, racionalização do uso de antimicrobianos e criação de laboratórios de
referência para verificação de resistência aos antimicrobianos.  
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INVESTIGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE DERMATOFIBROMA E MIOMA UTERINO. 
 

CHARLENE TROIANI
MAYRA FALCÃO PEREIRA DOS SANTOS

MARILDA APARECIDA MILANEZ MORGADO DE ABREU

       Dermatofibroma é uma proliferação fibroblástica caracterizada por nódulo dérmico muito 
comum, que geralmente ocorre nas extremidades. Mioma uterino é tumor benigno, formado por fibras
musculares lisas, sendo a patologia uterina benigna mais frequente durante a menacme. O objetivo foi
investigar a associação entre dermatofibroma e mioma uterino em mulheres com diagnóstico de
dermatofibroma atendidas em serviços de saúde de Presidente Prudente e Dracena-SP, verificando se 
as mesmas apresentavam concomitantemente mioma uterino e se o dermatofibroma pudesse ser um 
marcador dessa neoplasia. Mulheres portadoras de dermatofibroma foram submetidas ao ultrassom
transvaginal para investigar presença de mioma uterino. Das participantes, 65,3% apresentavam
mioma uterino como antecedente pessoal e 58,7% receberam confirmação ultrassonográfica de mioma 
uterino. Parece existir correlação positiva entre dermatofibroma e mioma uterino. Este estudo pode
constituir em ferramenta importante na formulação de políticas públicas, planejamento à assistência e
controle e prevenção de doenças, especialmente na detecção precoce das neoplasias.   Sem conflito de 
interesse. 
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AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL EM TRABALHADORES DO DISTRITO INDUSTRIAL 
DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

 
EDUARDO TESTON

NAJILA DA COSTA COLOMBO
RODRIGO SALA FERRO

MATHEUS PAGANELLI FIORESI
LUCAS BOSCOLI LANZA

ANTÔNIO MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR

A acuidade visual (AV) trata-se de quando o olho reconhece dois pontos muito próximos uns dos
outros, tornando a visão incômoda e a pessoa sente dificuldade em enxergar formas e contornos dos
objetos. A baixa AV pode ser tratada com o uso de lentes corretivas, como lentes de contato, 
implantes de lentes intra-oculares e óculos de grau.Se os óculos tradicionais, lentes de contacto, ou
implantes de lentes intra-oculares não lhe oferecem uma visão nítida, pode dizer que a sua acuidade
visual, ou nível de visão é baixo. As pessoas com baixas acuidades visuais ainda têm uma visão útil,
que muitas vezes é melhorada com medidas adequadas.Os tipos mais comuns são a redução da visão
central, e da visão para a leitura. A baixa acuidade visual também pode resultar de um decréscimo da 
visão periférica, da perda da visão das cores, da incapacidade ou perda de aptidão do olho para se
ajustar à luz, contraste, ou brilho. A detecção precoce de problemas visuais é uma medida de
assistência primária importante,no presente artigo será enfocado a prevalência de alterações da
acuidade visual dos trabalhadores do distrito insdustrial de Presidente Prudente  Sendo assim, o 
objetivo deste trabalho é analisar o nível de alteração da acuidade visual dos participantes do projeto
de extensão intitulado Caravana da Saúde no distrito industrial do município de Presidente Prudente
(SP).  Participaram do estudo 41 sujeitos, de ambos os sexos, de 17 a 69 anos, sendo que a maioria,
56%, estava na faixa etária dos 31 a 60 anos de idade. Junto aos participantes, foi aplicado um 
questionário padronizado, pré-codificado e testado previamente após este foi utilizado no estudo uma
tabela de Snellen (formada por optotipos lineares graduados em décimos que variam de 0,1 a 1,0),
com um lápis preto para apontar na tabela a linha a ser lida pelo participante, oclusores oculares não
compressivos e trena métrica (para medir a distância exata entre a tabela de optotipos e o aluno). O
exame foi realizado em uma sala com boa iluminação natural, visando evitar a iluminação deficiente, 
que é um dos erros mais comuns na aferição da acuidade visual. posteriormente os dados obtidos
passaram por um processo de tabulação, de modo que as analises foram realizadas por meio do
software SPSS, versão 15.0.   Os resultados apontam que 24% apresentaram acuidade visual alterada,
no entanto, 40% destes não fazem nenhum tipo de lentes de correção oculares. Além disso, dentre a
população estudada, 83% dos participantes afirmaram fazer exame oftalmológico anualmente, porem
entre estes 17,1% mesmo afirmando esta e usando lentes corretivas, obtiveram baixa acuidade
visual Tratando e corrigindo as afecções oculares, a assistência oftalmológica criou condições
favoráveis para melhor aproveitamento visual, portando devido à grande prevalência de baixa 
acuidade visual obtida reforçaram a importância de campanhas para a detecção e prevenção de
problemas visuais, justificando a realização dessas iniciativas          
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DE FUNCIONÁRIOS E PACIENTES ATENDIDOS EM UM 
HOSPITAL GERAL DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO EM RELAÇÃO AO 

TABAGISMO 
 

FERNANDO GUIMARÃES BASTOS
GLAUCIA DE OLIVEIRA VIANA

MARCOS VINICIUS DE ARRUDA MENDES
FABRIZIA KINYA TOKUNAGA

PAULO HENRIQUE HORIZONTE
SARA PESSOA DE OLIEVIRA

GISELA NUNES GEA
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO

O cigarro, atualmente, é responsável por cerca de 5 milhões de mortes por ano, e esse número cresce
de forma exorbitante. Caso não seja tomada alguma medida rígida para barrar esse avanço no
consumo de tabaco, poderá dobrar esse número nos próximos 15 anos.(1) Avaliar o perfil e
conhecimento dos pacientes a respeito do tabaco é muito importante, devido auxiliar na criação de 
medidas de treinamento e orientação de profissionais para conscientizar o paciente internado sobre os
riscos que o tabagismo trás a sua saúde.  Determinar a relação de funcionários e pacientes tabagistas
internados em um Hospital Geral do interior do Estado de São Paulo e identificar o grau de 
escolaridade dos fumantes hospitalizados, assim, caracterizando o perfil dos mesmos. Um 
questionário foi aplicado para o corpo médico, funcionários e pacientes internados em um hospital
geral localizado no interior do estado de São Paulo. O questionário contém informações que
caracterizaram cada funcionário e/ou paciente nos seguintes quesitos: idade, sexo, grau de
escolaridade, profissão, clínica em que foi internado ou trabalha, se é tabagista (ativo ou passivo), ex-
fumante ou não fumante. Com o questionário, foi possível também obter a faixa etária que mais se
concentra o grupo de tabagistas ativos do hospital. A maior parte dos 22 tabagistas ativos,
representada por oito deles, se concentra na faixa etária de 50 a 59 anos.Notamos que a maior parcela 
dos fumantes, se concentra no grupo que possui apenas o Ensino Fundamental Incompleto. Já as
pessoas que estão cursando uma faculdade ou já concluíram, nenhuma delas fazem uso do
tabaco.Notamos que a maior parcela dos fumantes, se concentra no grupo que possui apenas o Ensino
Fundamental Incompleto. Já as pessoas que estão cursando uma faculdade ou já concluíram, nenhuma
delas fazem uso do tabaco.das 158 pessoas estudadas, 71 são do sexo masculino e 87 são do sexo
feminino, sendo 29 funcionários e 129 pacientes. E de todos os entrevistados, 66 (42%) não são
fumantes e nem convivem com fumantes em casa, 57 (36%) afirmaram serem ex-fumantes, 13 (8%) 
disseram nunca terem fumado porém convivem com pessoas que fazem uso do tabaco dentro da casa 
onde convivem, portanto foram classificados como tabagistas passivos e, apenas 22 pessoas (14%),
afirmaram ser tabagista ativo. Foi constatado que a maior parte dos fumantes se concentra no grupo
que possui Ensino Fundamental incompleto.Das seis clínicas estudadas, a clínica de Psiquiatria, é
onde o tabagismo mais se concentrou entre as pessoas entrevistadas, chegando a 45,4% das pessoas
entrevistadas na mesma. Tal fato, leva a concluir que, problemas psiquiátricos, como por exemplo a
depressão, pode levar a pessoa a buscar o tabagismo. Este estudo mostra que a maior parte dos 
tabagistas sabe dos problemas que o tabaco provoca, e já tentaram parar. E a maioria dos fumantes,
tem somente o Ensino Fundamental incompleto.         
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CÂNCER DE MAMA E SEUS FATORES PROGNÓSTICOS E PREDITIVOS 
DIAGNOSTICADOS NUM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

 
HUGO RICARDO MARQUINI

RAFAELA MENDONÇA LEITE
ARIANE MARIA PERES TAVARES DE ALMEIDA

GISELE ALBORGHETTI NAI

O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente em mulheres no Brasil. Apesar de ser
considerado um câncer de relativamente bom prognóstico, se diagnosticado e tratado oportunamente,
as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas no Brasil, muito provavelmente
porque a doença ainda é diagnosticada em estádios avançados. O objetivo deste estudo foi avaliar os 
fatores prognósticos e preditivos dos casos de câncer de mama através do exame anátomo-patológico, 
para observar o estádio de diagnóstico das pacientes, a gravidade da doença e a resposta a tratamentos
específicos para estes tumores. Para isto, foi realizado um estudo retrospectivo no Laboratório de
Anatomia Patológica prestador de serviço para o Hospital Universitário de Presidente Prudente - SP, 
com seleção dos laudos anatomopatológicos de exérese de tumor mamário com diagnóstico de câncer
de mama, realizados no período de 1998 a 2009. Dos laudos de exame foram retirados os dados 
relacionados à idade da paciente, aos fatores prognósticos e aos fatores preditivos. Foram encontrados 
183 casos de câncer de mama. A maior incidência ocorreu na faixa etária entre 40 a 49 anos (29,5%) e
o tipo histológico mais frequente foi o Carcinoma ductal invasivo (61,2%). Em 45% dos casos, os
tumores mediram até 2cm. Em relação à disseminação do tumor, a maioria dos casos (71%) não
apresentou metástase do câncer de mama para linfonodos axilares e destes 86,8% não apresentavam
invasão angio-linfática. O carcinoma ductal invasivo foi o que apresentou maior porcentagem de
metástase para linfonodos (76,3%), assim como os carcinomas com medidas maiores que 2cm
(57,9%) e grau II histológico (55,3%) (p < 0,05). Em 27 casos houve expressão de receptores
hormonais e em 26 hiperexpressão de Her2/neu. Na maioria dos casos de carcinoma invasivo onde
houve a pesquisa de receptores de estrógeno (RE) e de progesterona (RP), esta foi positiva, assim
como o grau II histológico foi o que apresentou maior positividade para RE/RP (40,7%). A pesquisa 
de Her2/neu nos carcinomas invasivos mostrou hiperexpressão em 61,7% dos casos, foi mais
incidente nos tumores maiores que 2cm (34,6%) e o grau II histológico foi o que apresentou maior
hiperexpressão desta proteína(42,3%). Os dados deste estudo corroboram que o status patológico dos
linfonodos axilares, a graduação do tumor, o tamanho tumoral e o status do RE são os fatores mais
importantes, clinicamente, a serem considerados na seleção das mulheres com câncer de mama
precoce para realização de terapia adjuvante. Com base nos achados, pode-se concluir que as 
pacientes estudadas foram diagnosticadas e tratadas na fase inicial do câncer de mama.    UNOESTE   
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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DOS ACIDENTES COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL 
BIOLÓGICO, NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 
BRUNA ACOSTA SMANIOTTO
EMANUELE MORAES MELLO

A exposição a um material contaminado pode acarretar doenças como a hepatite B, C e AIDS. A 
infectividade do HBV é de 23% a 37%, do HCV é de 1,8% e do HIV é de 0,3%. No Brasil, a escassez
de dados sistematizados sobre essas exposições não nos permite conhecer a magnitude global do
problema.  Buscou-se identificar a principal via de exposição, os profissionais mais vulneráveis e a
prevalência de casos de hepatite B, C e AIDS na cidade de São Paulo.  Estudo epidemiológico 
transversal. Foram utilizados dados de sites oficiais de órgãos públicos, referentes à cidade de São 
Paulo e de artigos científicos dos últimos vinte anos, sobre acidentes com profissionais da saúde.
 Foram notificados 6.623 casos de acidentes ocupacionais com exposição a material biológico, entre
2005 e 2009. 78,9% ocorreram por via percutânea, sendo a principal causa o descarte inadequado de 
material perfurocortante (19,5%), seguido de acidente na administração de medicação injetável
(15,8%) e punção venosa/arterial (12,7%). Os profissionais de enfermagem são os que mais se
acidentam (59,1%). Os trabalhadores da saúde têm se mostrado resistentes à utilização de medidas de
proteção individual, subestimando o risco de infecção (9,4% dos profissionais acidentados tinham
vacinação incompleta para hepatite B). Entre 2007 e 2012 foram notificados, por acidente 
ocupacional, 9.670 casos de soroconversão para hepatite B e 10.004 para hepatite C. Para AIDS, não
há registro de notificação na cidade de São Paulo, sendo apenas 2 casos notificados em todo o Brasil,
entre 1980 e 2011, um ocorrido em 1996 em Colatina-ES e o outro em 2006, em Itápolis-SP.  A alta 
taxa de acidentes por descarte inadequado de material perfurocortante e a existência de profissionais
da saúde que não se vacinam contra a hepatite B (e por consequência a existência de casos de
soroconversão para a doença) mostram que falta uma conscientização por parte desses indivíduos
sobre o risco de acidentes com exposição a material biológico. Os profissionais que mais se acidentam
são os da enfermagem, já que suas atividades são as que mais propiciam contato com material 
biológico.  Esses achados corroboram com a literatura que afirma ser a via percutânea a mais comum
de acidentes e que os auxiliares de enfermagem são os mais acometidos. A hepatite C mostrou ser tão
prevalente quanto à hepatite B, apesar da baixa infectividade. O registro de apenas 2 casos de HIV no
país não predispõe o ocorrido, provavelmente devido a subnotificação de casos antes de 2000.          
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COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL: SÉRIE HISTÓRICA NO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE - SP, ENTRE OS ANOS DE 2001 À 2010.  

 
FERNANDA MOSCHETTA GARIM

NEIDE MARIA DE CASTILHO
MANOELA PEREIRA

MARIHÁ LUCHTENBERG KRIEGER

(é pesquisa de carater ensino) O coeficiente de mortalidade infantil (CMI), caracteriza-se pelo cálculo 
da razão entre os óbitos ocorridos em crianças menores de um ano de idade e o número de nascidos
vivos em determinada região e período multiplicado por mil. O CMI, constitui um dos mais sensíveis 
indicadores de avaliação da qualidade de saúde de uma população, sendo que o óbito de uma criança
antes de completar um ano de vida é influenciado direta e indiretamente por inúmeros fatores
especialmente aos ligados à gestação, assistência pré e perinatal, ao acesso aos serviços de saúde, as
condições socioeconômicas da mãe, entre outros. Com base na análise deste indicador, pode-se 
acompanhar as tendências da mortalidade, contribuindo para a formulação de políticas públicas que 
visem a redução das iniquidades na saúde, juntamente com a redução dos óbitos infantis. Descrever a 
série histórica do coeficiente de mortalidade infantil no município de Presidente Prudente - SP, entre 
os anos de 2001 à 2010.  Estudo descritivo de corte transversal do tipo ecológico, com dados 
secundários provenientes dos banco de dados dos Sistemas de Informações em Saúde (SIS) e dos
Sistemas de Informações ligados a Vigilância Epidemiológica (SIS-VE) da Secretaria de Vigilância 
em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS), onde destacam-se o Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), para a obtenção do
cálculo dos referidos coeficientes.  A partir da série histórica frente aos cálculos do CMI, verifica-se 
uma média deste coeficiente entre 2001 à 2010 de aproximadamente 12 óbitos por cada mil nascidos
vivos, sendo que o menor resultado do CMI foi em 2009 representando aproximadamente um CMI
igual a 8, e o maior CMI verificado foi em 2004 com valor igual a 15 óbitos para cada mil nascidos 
vivos. Após o acentuado valor encontrado para 2004, verifica-se uma redução até o ano de 2009 com 
um CMI = 8, infelizmente no ano de 2010 o CMI aumentou, representando cerca de 10 óbitos para
cada mil nascidos vivos.  Um dos principais indicadores sobre a qualidade de vida de uma população
têm sido aqueles que mensuram os níveis e as características da mortalidade, tais como, o coeficiente
de mortalidade infantil. Os dados do SIM de 2009 demonstraram uma tendência de queda no número 
de óbitos infantis em todos os municípios e estados brasileiros, porém verificamos aumento do CMI
no ano de 2010 no município de Presidente Prudente - SP. No Brasil encontramos um CMI em 2001 
igual a 20 e em 2010 o CMI reduziu para 14 óbitos a cada mil nascidos vivos. A partir da visualização 
do resultados obtidos através do cálculo do coeficiente de mortalidade infantil no município e período
em questão, pretende-se que estas informações possam ter como objetivo principal a redução dos
óbitos infantis, considerando que muitos ainda são os desafios a serem enfrentados para a sua redução
e melhoria da qualidade de saúde dos brasileiros.          
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Diversos estudos apontam que doenças cardiovasculares representam grande numero de óbitos no
Brasil e no mundo, o que, portanto, nos possibilita afirmar que esta situação se configura como um
grande indicativo de risco. E podemos descartar a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) como fator
de maior importância que desencadeaste estes. Portanto se configura a importância de trabalhos de
triagem para diagnostico de alterações de níveis pressorico na população . Sendo assim, o objetivo 
deste trabalho é analisar o nível de alteração da pressão arterial sistêmica e o nível de conhecimento
da mesma dos participantes do projeto de extensão intitulado Caravana da Saúde A pesquisa foi 
realizada no distrito industrial do município de Presidente Prudente (SP). Participaram do estudo 63
sujeitos, de ambos os sexos, de 17 a 69 anos, sendo que a maioria, 57,2%, estavam na faixa etária dos
41 a 60 anos de idade. Junto aos participantes, foi aplicado um questionário para os dados passíveis de 
coleta por entrevista (sexo, idade, cor, estado civil, religião, ocupação, diabético, história familiar de
HAS, padrão de atividade física, tabagismo, consumo de álcool e realização da aferição da pressão
arterial sistêmica) foi padronizado, pré-codificado e testado previamente. A pressão arterial (PA) foi
aferida por esfigmomanômetros aneróides e tomada sempre ao final de cada entrevista (medida única),
com a pessoa sentada tendo o braço direito apoiado na altura da região mamaria. O início dos ruídos 
auscultatórios foi considerado como PA sistólica e a extinção dos ruídos auscultatórios (fase IV),
como PA diastólica. Os aparelhos foram revisados antecipadamente ao projeto, sendo utilizado um de
mercúrio.Foram considerados hipertensos aqueles cujas cifras tensionais mostraram valores superiores
a 140 mmHg para a PA sistólica e/ou acima de 90 mmHg para a PA diastólica, ou aqueles que, apesar
de apresentarem cifras abaixo das mencionadas, estivessem sob qualquer tratamento farmacológico
para HAS. O programa SPSS/PC+ ,versão 15.0 foi adotado para a entrada dos dados e análise dos
mesmos.  Os resultados apontam que 19% apresentou nível pressórico elevado (cifras tensionais
mostraram valores superiores a 140 mmHg para a PA sistólica e/ou acima de 90 mmHg para a PA 
diastólica), no entanto, 96,7% destes não fazem nenhum tipo de tratamento Além disso, dentre a
população estudada, 84% dos participantes afirmaram ter conhecimento sobre o que é HAS, embora
apenas 59% relataram saber as consequências da doença Conclui-se que embora boa parte dos 
participantes afirmaram ter conhecimento sobre HAS, ainda faltam esclarecimentos mais profundos
sobre as consequências e conscientização da doença.         
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LUCIANA SATO DE LIMA
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MARCIO BOMFIM REIS

SELMA DE BASTOS ZAMBELLI FREITAS
ESTEPHÂNIA ZAMBELLI DE FREITAS

Nos últimos anos, um conjunto crescente de evidências tem sustentado a idéia de que distúrbios
ocorridos em períodos críticos do desenvolvimento fetal podem determinar alterações permanentes ou 
de longo prazo na fisiologia ou morfologia de um determinado órgão, dos filhotes. O estresse causado
por desnutrição ou restrição protéica ocasiona liberação de grande quantidade de corticóides, que além
de prejudicar o desenvolvimento fetal, predispõe o indivíduo à manifestação de doenças na idade
adulta. Vários estudos foram feitos com a utilização do protocolo de Chronic Mild Stress (CMS) em
ratas no período pré-natal e constatou-se alterações permanentes no sistema nervoso como na
formação hipocampal, com atrofia de corpos neuronais, remodelamento dendrítico, morte neuronal e
gliose.O que os trabalhos não demonstraram foi se o estresse causado pelo protocolo CMS pode
alterar o peso corporal da prole de mães que passaram por esse tipo de estresse que compreende 
restrição de espaço, som acima de 85dB, inclinação de gaiola, cama de maravalha molhada e inversão
de ciclo de luz. O objetivo do presente trabalho foi o de estudar o efeito do estresse, in útero, sobre o
peso corporal em filhotes fêmeas de ratas, comparativamente aos seus controles.  Essa pesquisa foi 
desenvolvida no biotério de experimentação da UNOESTE após aprovação pelo comitê de bioética da
mesma instituição, tendo como protocolo nº 960/11. A pesquisa foi realizada em ratas wistar, e após a 
confirmação da prenhes os animais foram divididos em dois grupos experimentais, grupo controle
(GC) (n=23) e grupo estresse ao protocolo CMS (GSt) (n=18). O peso corporal dos filhotes fêmea foi
avaliado logo nas primeiras horas pós-natal. Para análise dos dados utilizou o teste t de student. Os 
resultados quanto a média do peso corporal dos filhotes fêmeas do GC foi de 5,695349g com um
desvio padrão de 0,968799 o outro grupo, GSt a média foi de 5,562097g e o desvio padrão 0,568451
tendo como p=0,01. Nosso resultado mostra uma diferença estaticamente significativa da redução do
peso ao nascer dos filhotes fêmea do grupo estresse (GC=5,695349g ± 0,968799 n= v GSt=
5,562097g ± 0,568451 n= ; p=0,01),indicando que a programação fetal, para o baixo peso das proles 
ocorre, não apenas com o estresse causado pela restrição alimentar nas progenitoras, como aponta a
literatura , mas também ao estresse provocado pelo protocolo CMS,como pode ser evidenciado na
amostragem deste trabalho. Concluiu-se que o CMS, em ratas prenhas teve efeito sobre a diminuição 
do peso corporal de sua prole.     UNOESTE     
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MELANOMA MALIGNO (MM): ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO E CARACTERIZAÇÃO DOS 
CONHECIMENTOS DOS TRABALHADORES DO DISTRITO INDUSTRIAL DE PRESIDENTE 
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EDUARDO TESTON
NAJILA DA COSTA COLOMBO

O Melanoma Maligno é uma neoplasia que se origina dos Melanócitos. É o mais agressivo câncer
cutâneo, quase sempre relacionado à mortalidade em estágios avançados. A incidência de casos
progride no mundo, sendo de 4% a 8% ao ano o crescimento, porém, com diagnósticos precoces e 
aumento da conscientização populacional, o tratamento cirúrgico é possível. Por essa crescente
frequência e sua potencial malignidade, é de grande importância clínica, totalizando 3% das
neoplasias malignas. O mais importante fator de risco é a exposição aos raios ultravioletas sem 
proteção. Clinicamente é assintomático, mas a presença de sinais cutâneos é imprescindível para seu
diagnóstico, como alteração no formato, tamanho e cor de lesões, bordas irregulares e prurido ou dor.
Prognóstico depende do estágio que o MM se encontra, bom na fase de crescimento horizontal, onde
não há risco de metástase e é indicado tratamento cirúrgico, mau quando crescimento em direção às
camadas profundas da derme, fase avançada com alto potencial metastático. O trabalho visa analisar o 
conhecimento da população estudada sobre a existência desse tipo de câncer de pele e a forma como
se manifesta, exposição a fatores de risco e prevenção do MM por trabalhadores. Através do resultado,
pode-se ter uma noção do acesso desses indivíduos a informações para a proteção contra a patologia
analisada. Foram entrevistados 21 indivíduos, homens e mulheres, de diversas etnias entre 21 e 69
anos. A esses participantes, foi aplicado um questionário padronizado para coleta de dados, contendo 
perguntas para identificação geral (nome, idade, sexo, religião, estado civil, naturalidade, e
procedência) e para obtenção de dados específicos para a pesquisa (cor da pele, ocupação, averiguação
sobre o que é o MM, forma como se manifesta, sinais ou diagnóstico prévio desse tipo de câncer de 
pele, forma como realiza a prevenção e presença de casos da lesão na família).  Dentre os 21 
entrevistados, nenhum relatou sinal ou câncer de pele. 52,4% tem idade na faixa entre 30 e 60 anos,
28,6% exposição aos raios ultravioleta, 61,9% possui pele branca e 14,3% caso de câncer de pele na
família. Associando-se esses fatores, 14,3% não possuem fatores de risco para desenvolvimento MM,
38,1% possuem um fator de risco, 23,8% possuem dois fatores, 14,3% possuem 3 fatores e 4,8% estão 
expostos a todos os fatores de risco citados previamente. Em relação ao conhecimento e cuidados da
população MM, 85,7% afirmam saber o que é, 81% tem conhecimento sinais clínicos de
manifestação, mas apenas 47,6% realizam cuidados para prevenção. Diante dos dados apresentados, 
nota-se que grande parte da amostra populacional apresentou 1 ou mais fator de risco para o
desenvolvimento do Melanona Maligno, e em razão menor, poucos realizam a prevenção para a
patologia. Dessa forma, verifica-se incorporar às orientações ações de prevenção ao MM e reforçar a
importância do uso de fator de proteção solar.         
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS OBSERVADAS EM ALUNOS DE UMA ESCOLA 
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL COM SUSPEITA DA SÍNDROME DO X-FRÁGIL 
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ANA CRISTINA MESSAS
ANA PAULA ALVES FAVARETO

A síndrome do X-frágil (SXF) é uma anomalia causada por uma elevação das repetições dos tri-
nucleotídeos citosina-guanina-guanina (CGG) (acima de 200) no exon 1 do gene FMR-1, localizado 
na região q27.3 do cromossomo X. Esta síndrome afeta tanto homens como mulheres, mas nestas o 
quadro clínico é em geral menos grave. A SXF sempre se apresentou como um desafio para os
geneticistas, pois é considerada a causa mais comum de deficiência mental depois da síndrome de
Down. Além disso, a penetrância incompleta, a diversidade de características clínicas observadas em 
um portador da SXF e os diferentes graus de comprometimento levam á necessidade de um
diagnóstico genético laboratorial confirmatório.  Assim, o objetivo do presente estudo foi identificar
as principais características observadas em alunos de uma escola de educação especial do oeste
paulista, com suspeita da SXF e posteriormente confirmar o diagnóstico através da análise de PCR,
correlacionando-o com os achados clínicos.  Foi realizado levantamento clínico baseado em ficha
padrão de genética para a síndrome de X-frágil, em 49 alunos de ambos os sexos, identificados com
déficit de atenção, hiperatividade e dificuldade de aprendizado, mas que não apresentavam
diagnóstico sindrômico confirmatório. Foram coletas amostras sanguíneas para posterior análise 
molecular por PCR heterodúplex e diagnóstico dos indivíduos com SXF. O estudo obteve aprovação
da Coordenadoria Central de Pesquisa (CCPq) e Comissão de Ética e Pesquisa (CEP) da UNOESTE
(protocolo nº 891). Dentre os alunos com suspeita da SXF avaliados, 67,34% e 32,65% são sexo
masculino e feminino, respectivamente, confirmando as proporções observadas na literatura. Dentre as
características clínicas observadas destacaram-se: face alongada (67,34%), orelhas grandes (20,40%),
prognatismo (10,20%) e pregas simiescas (2,04%). As principais alterações comportamentais
encontradas foram atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (57,14%), déficit cognitivo (40,81%),
déficit intelectual (38,76%), déficit de atenção (4,08%) e hiperatividade (2,04%). No presente estudo, 
foi observado histórico familiar de retardo mental em 26,53% dos alunos.  Os resultados obtidos 
corroboram com dados da literatura, que afirmam que pelo menos uma das principais características
clínicas observadas está presente em 80% dos pacientes pós-púberes com a SXF, e que o déficit 
intelectual hereditário consta como uma das causas mais frequentes no X-frágil.  Os alunos 
apresentaram diversidade de características clínicas, sendo essencial o diagnóstico confirmatório
laboratorial para o direcionamento mais adequado de atividades multidisciplinares a serem
desenvolvidas, além do direcionamento do aconselhamento genético e orientações com relação às
futuras gerações, com consequente melhoria da qualidade de vida dos indivíduos.    UNOESTE.     
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VARIAÇÃO ANATÔMICA DE ORIGEM DA ARTÉRIA TESTICULAR (RELATO DE CASO) 
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OSCAR HARUO HIGA

Em busca de ampliar a segurança em abordagem cirúrgicas, estudos das variações anatômicas em
cadáveres vem colaborar para diminuir lesões iatrogênicas, aumentando assim o domínio anatômico
da região interceptada . Cada vez mais, com as novas técnicas operatórias intra-abdominais e 
laparoscópicas, os vasos gonadais assumem um papel importante, devendo o cirurgião ter
conhecimentos anatômicos básicos e suas variações. O objetivo do trabalho foi verificar e analisar a 
anatomia da variação da origem da artéria testicular. O estudo foi realizado em 2 cadáveres, do sexo 
masculino, pertencentes ao laboratório de anatomia humana da Universidade do Oeste Paulista 
(UNOESTE), já dissecados, com a presença da variação anatômica da origem da artéria testicular à
partir da artéria renal polar inferior. Os dados foram coletados através de fichas de anotações,
verificando: o lado da variação; o calibre das artérias renal polar inferior e testicular, e a distância da
emergência da artéria testicular até a aorta descendente abdominal. As medidas foram realizadas
através do uso do paquímetro digital da marca Mitutoyo, e as medidas foram expressas em milímetros. 
Foi observado um cadáver com a variação anatômica bilateral e o outro unilateral direito.  A média do 
calibre da artéria renal polar inferior foi de 5,2mm, e o calibre da artéria testicular de 2,59mm. A
distância média da emergência da artéria testicular foi de 26,53 mm para os dois lados direitos e do
lado esquerdo o valor achado foi de 34,78mm.  Segundo a literatura consultada, BUSATO J, et al.
(2003) observou em seus achados 90% de uma única artéria renal a partir da aorta, e 6,66% a nutrição
para cada rim veio à partir de duas artérias renais. Nos casos com mais de uma artéria renal vinda
diretamente da aorta, observou-se que uma é de menor porte e comporta-se como se fosse uma artéria 
segmentar, também chamada de polar (Fine & Keen, 1966; Graves, 1954; Longia, Kumar & Gupta, 
1984). PAI (2008), observou 5 casos assimétricos de variação anatômica da artéria testicular a partir
da artéria renal polar inferior, sendo 3 do lado direito e 2 do lado esquerdo, em cadáveres do sul da
India. Estes dados corroboram com os achados por Ciçekcibasi et al. (2002), onde a variação da
artéria gonadal é mais comum do lado direito. A clareza anatômica da artéria testicular é de suma
importância, haja vista os aumentos de cirurgias abdominais.  O Conhecimento amplo das variações 
anatômicas e suas relações com as estruturas vizinhas é de suma importância para se evitar
complicações cirúrgicas, visto que em 12% dos casos de lesões vasculares iatrogênicas, requer
transfusão sanguínea.     UNOESTE     
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Melanoma é o câncer de pele mais agressivo devido ao seu alto potencial de produzir metástases. Esse
tipo de câncer é causado por alterações nos melanócitos, células responsáveis pela produção de
melanina, pigmento que dá cor à pele. Sua frequência na população não é tão alta como a dos outros
cânceres de pele, porém sua incidência vem crescendo nos últimos anos. Seu principal fator de risco é 
a exposição à radiação solar, portanto indivíduos de pele clara são os mais suscetíveis; e a principal
maneira de prevenir seu aparecimento é a fotoproteção. O tratamento é cirúrgico e a quantidade de
tecido removido depende do nível de crescimento do melanoma. É importante seu rápido
reconhecimento para um bom prognóstico e possibilidade de cura.  Este estudo tem como objetivo 
estabelecer a casuística do melanoma cutâneo primário, através da análise do exame
anatomopatológico, observando a correlação entre características individuais e as tumorais e,
descrever o estádio de diagnóstico dos pacientes residentes em Presidente Prudente - SP.  Será 
realizado um estudo retrospectivo em três laboratórios de anatomia patológica de Presidente Prudente, 
de forma a englobar todos os pacientes que realizaram uma biópsia investigativa de um possível
melanoma nos últimos 10 anos, com seleção dos laudos anatomopatológicos confirmatórios para
melanoma. Desses, serão retirados dados relacionados à idade, cor e sexo do paciente, bem como as 
características histopatológicas do tumor, como a espessura tumoral medida em milímetros (Breslow),
considerada o fator mais importante na determinação do risco de metástases e o principal determinante
no manejo dos pacientes.            
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APLICABILIDADE DA CLÍNICA AMPLIADA PELOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA. 
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Clínica Ampliada pode ser interpretada como acolhimento na saúde. Para Merhy (1997), deve
constituir uma nova ética da diversidade, da tolerância aos diferentes e da inclusão social com escuta 
clínica, comprometendo-se com a construção da cidadania. O acolhimento deve resultar das relações
no processo de atendimento. No encontro entre profissionais e usuários, permite-se a negociação 
visando à identificação de suas necessidades e a produção do vínculo com o objetivo de estimular a
autonomia do usuário. A Clínica Ampliada busca inverter a lógica de organização e funcionamento
dos serviços de saúde e consequentemente atender às necessidades de saúde da população de forma 
qualificada e resolutiva (Fracolli e Zoboli, 2004). O profissional médico que estiver pautado em
parâmetros humanitários, de solidariedade, bioética e cidadania, será capaz de resolver os problemas
de saúde da população e de reorganizar o processo de trabalho alcançando assim a integralidade do
cuidado. O presente trabalho busca analisar a efetividade da Estratégia de Saúde da Família (ESF),
procurando identificar o nível de compreensão do profissional médico sobre a temática, fornecendo
parâmetros que visem melhorar o vínculo com os usuários, a relação trabalhador-usuário e a 
resolutividade das necessidades de saúde da população.  Tem como objetivo caracterizar o perfil dos 
sujeitos da pesquisa quanto ao gênero, faixa etária, ano de formação; especialidade médica e 
identificar o conceito atribuído à clínica ampliada pelos médicos das ESF; buscando analisar se o
conceito concebido é aplicado e se está em sintonia com o ideário do SUS.  Pesquisa de campo sob 
abordagem qualitativa que será desenvolvida no município de Presidente Prudente/São Paulo, em
doze unidades urbanas de ESF. Os sujeitos da pesquisa serão quinze (15) profissionais médicos que
atuam na equipe mínima da ESF. Este estudo utilizará a entrevista semi-estruturada como fonte de 
coleta de dados que serão trabalhados por meio da análise de dados, pois esta técnica possibilita trilhar
na descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos que se constituirá das seguintes etapas:
pré-análise; exploração do material onde as questões foram codificadas em unidades de análise e 
interpretação dos dados (BARDIN, 2008). O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética
em Pesquisa estando em tramite de aprovação. Os participantes serão informados sobre os objetivos
do estudo,garantia de confidencialidade, anonimato da sua participação e que possuem total liberdade
em participar, podendo deixar o estudo a qualquer momento. Será assegurado a eles que a
concordância ou não quanto à participação não comprometerá seu vínculo trabalhista. Os participantes 
assinarão Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, confirmando a autorização para participar do
estudo.            
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AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL NA POPULAÇÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE (SP) 
E REGIÃO  

 
MARIA CAROLINA BORGOGNONI

YGOR THALLES ALMEIDA BEREZA
BRUNA CRISTINA MACHADO DA CRUZ

MICHELLE LAIS ROMERO DIAS
MARCUS VINICIUS PIMENTA RODRIGUES

INTRODUCAO: De acordo com a décima revisão da classificação internacional de doenças (CID-
10), indivíduos que tem visão subnormal, ou baixa visão, são aqueles com acuidade visual corrigida
no melhor olho inferior a 20/70 e igual ou superior a 20/400, sendo definida cegueira com valores
abaixo de 20/400. Dentre as várias causas podem ser apontadas causas congênitas e adquiridas.
Estima-se que no Brasil a taxa de incidência de deficiência visual oscile entre 1,0 a 1,5% da
população. A baixa visão pode ser classificada em 3 categorias: perda visual moderada, em que a 
acuidade visual e < 20/60 e > 20/200; perda visual grave < 20/200 e > 20/400 e profunda < 20/400 e >
20/1200. As implicações da baixa visão podem alterar a compreensão do mundo e as relações sociais,
limitação de movimentos e habilidade de leitura, assim como provocar dependência nas atividades de
vida diária. Podem ainda levar a mudanças anatômicas, como cicatriz corneana, catarata e retinopatia
e também modificar a função do órgão, alterando a acuidade visual, campo visual e visão das cores. 
OBJETIVO: Identificar a prevalência de alterações visuais na população de Presidente Prudente e
Regente Feijó com relação ao sexo e faixa etária e, classificá-las em níveis normal, diminuída 
moderada, diminuída severa e cegueira. Identificar a prevalência de alterações visuais na população de 
Presidente Prudente e Regente Feijó com relação ao sexo e faixa etária e, classificá-las em níveis 
normal, diminuída moderada, diminuída severa e cegueira.  A coleta dos dados foi realizada em 404 
pessoas no mês de Abril e Agosto de 2012 no Município de Presidente Prudente e Regente Feijó. Foi
utilizada a escala de Snellen para avaliar à acuidade visual de cada olho em separado identificando as
alterações da visão normal para longe. Foram considerados dados como: sexo, faixa etária, queixa, uso 
prévio de auxilio óptico para longe, acuidade visual sem e com o uso de lentes corretivas. Os
pacientes com alteração visual foram orientados a procurar o ambulatório de oftalmologia.            
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AVALIAÇÃO DA ILUMINÂNCIA E LUMINÂNCIA DOS NEGATOSCÓPIOS DO SETOR DE 
RADIODIAGNÓSTICO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE E 

CLÍNICAS DE ODONTOLOGIA E RADIOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA
 

CÁSSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS
MICHELE CARVALHO MARQUETE CARVALHO MARQUETE

As formas de registrar radiografias vêm mudando constantemente desde a descoberta dos Raios-X em 
1985. De acordo com a evolução da tecnologia filmes e receptores digitais vem se tornando cada vez
mais eficientes, no entanto os registros em películas obtidos através dos processos de revelação,
fixação e lavagem ainda constitui o principal meio adotado de registro no setor de diagnóstico por 
imagem convencional. As películas para serem interpretadas são sobrepostas em negatoscópios, que
em condições apropriadas proporcionam ao médico radiologista a capacidade de avaliar e mensurar o
tamanho do achado patológico. Para tanto, deve haver uma confiabilidade do médico radiologista 
neste instrumento, que constitui um equipamento frágil e sujeito aos cuidados de manutenção e
limpeza do próprio homem. Esta pesquisa se justifica pelo fato da natureza dos achados radiográficos
serem sutis e que por tanto, as condições de visualização das imagens de Raios-X constitui-se de 
fundamental importância. Pois, a não observação das exigências legais de parâmetros deste
instrumento pode influenciar diretamente na visibilidade de achados radiológicos e assim a decisão 
dos especialistas sobre a malignidade da patologia. O presente trabalho tem por objetivo medir a 
iluminância e luminância dos negatoscópios do setor de radiodiagnóstico do Hospital Regional de
Presidente Prudente, bem como também dos negatoscópios das Clínicas de Odontologia e Radiologia 
da Universidade do Oeste Paulista. É também objetivo verificando se seus respectivos funcionamentos
e manutenção se adequam as normas vigentes. Mudanças no padrão da imagem radiológica e/ou
mesmo na exposição ou densidade óptica do filme, eventualmente consideradas irrelevantes podem
mascarar um achado clínico importante. Nesta pesquisa utilizar-se-á um luxímetro marca Minipa, 
modelo MLM 1011, disponível no laboratório de Física do Campus II da Universidade. A fotocélula 
do luxímetro será posicionada em pontos predeterminados e equidistantes entre si e da tela garantindo
assim, a fidelidade dos valores obtidos uma vez que a luminosidade varia sensivelmente com o a
distância. Espera-se que os valores de iluminância geral dos negatoscópios estejam dentro da faixa de 
Iluminação geral para tarefas visuais difíceis, onde os valores devem estar entre 2000 e 5000 Lux.
Estes valores correspondem a tarefas visuais exatas, prolongadas, eletrônicas e de tamanho pequeno,
segundo a NBR-5413 da ABNT. Especificamente o valor de referência no Brasil segue a Portaria nº
453 que é de 3500 NITs, no entanto, os valores lidos são medidos em Lux e que, portanto precisarão
sofrer uma transformação para NITs. Para tanto, um método de análise será desenvolvido de modo 
que os resultados possam estar de acordo com a Portaria específica para a área radiológica além da
NBR-5413.       UNOESTE     
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AVALIAÇÃO DO PERFIL PRESSÓRICO E DOS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS A 
HIPERTENSÃO DA POPULAÇÃO DE PRESIDENTE PRIDENTE E REGIÃO 

 
YGOR THALLES ALMEIDA BEREZA

MICHELLE LAIS ROMERO DIAS
MARIA CAROLINA BORGOGNONI

FELIPE GARCIA RODRIGUES
MARCUS VINICIUS PIMENTA RODRIGUES

INTRODUÇÃO: Segundo a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, a hipertensão arterial sistêmica
(HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão
arterial. Relaciona-se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo e a 
alterações metabólicas. A prevalência de HAS, segundo estudos está acima de 30% na população
brasileira. Considerando-se valores de PA = 140/90 mmHg, a variância das prevalências está entre 
22,3% e 43,9%, podendo se verificar o aumento gradativo da prevalência conforme a idade.
 Identificar o nível da Pressão Arterial Sistêmica da população de Presidente Prudente e Regente Feijó
para verificar os possíveis fatores de risco que segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão podem 
contribuir para elevação desta pressão.  Foi aferida a pressão arterial de 305 pessoas, pelo método
indireto, e colhido dados como: nome, idade, gênero, peso, estatura, durante projeto de extensão
"Caravana da Sáude". Através de um estudo transversal os resultados obtidos foram organizados em
planilhas, para análise de fatores de risco para Hipertensão Arterial Sistêmica. Os pacientes com
suspeita de hipertensão foram orientados a procurar o ambulatório de cardiologia.            
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EMPREGO DE CORTICOSTEROIDES INALATÓRIOS NA TERAPÊUTICA DA ASMA 
PERSISTENTE 

 
MARCIO BOMFIM REIS

NATALIA SILVA BRUNHOLI
JANAINNA GRAZIELLE PACHECO OLEGÁRIO

RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA

A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiperresponsividade das vias aéreas
inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento. O 
uso de medicamentos profiláticos leva a um controle eficiente dos sintomas. A principal diretriz na
conduta em asma persistente tem sido o emprego de corticosteroide inalatório no tratamento de
manutenção, profilático e anti-inflamatório.  Analisar o uso de corticosteroide inalatório no tratamento 
terapêutico da asma persistente que é potencialmente grave Será realizado um estudo descritivo de 
pacientes na faixa etária entre dois e dezoito anos, que regularmente frequentam o Ambulatório de
Pneumologia Pediátrica do Hospital Regional, Presidente Prudente - SP, com a finalidade de tratar 
essa patologia. Serão utilizados os prontuários dos referidos pacientes como fonte fidedigna de
pesquisa e coleta de dados, visando constatar a eficácia terapêutica no tratamento com uso de 
corticosteroide inalatório por pacientes com asma persistente.        Não se aplica     

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 229

 
Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Medicina  

 

FATORES QUE INFLUENCIAM A QUALIDADE DE VIDA DOS ESTUDANTES DE 
MEDICINA DA UNOESTE 

 
MICHELLE LAIS ROMERO DIAS

EDUARDO TESTON
ANA LUCIA BARRETO COSTA

ANY CAROLINE PIVA
EMANUELE MORAES MELLO

Nas últimas décadas têm se falado muito sobre qualidade de vida. No entanto, muitas vezes não é isso 
que se observa entre a classe médica, inclusive entre os estudantes de medicina. O próprio curso é
marcado por fatores geradores de estresse, como a falta de tempo livre para estudo, lazer e
relacionamentos, os quais podem influenciar na qualidade de vida do estudante. Com o intuito de criar 
um instrumento para a avaliação da qualidade de vida, em 1991 a Organização Mundial da Saúde
(OMS) desenvolveu o questionário WHOQOL-abreviado, que possibilita a comparação de âmbito
internacional. Desta forma, a pesquisa fornecerá informações sobre aspectos pessoas, sociais e bem-
estar psicológico dos acadêmicos, tornando possível uma melhor compreensão sobre as reais
necessidades e dificuldades dos estudantes, para então desenvolver medidas que focalizem nos fatores 
que interferem na qualidade de vida.  Avaliar a qualidade de vida dos estudantes de medicina da
Universidade de medicina do Oeste Paulista (UNOESTE) do primeiro ao sexto ano, através do
questionário WHOQOL- abreviado, para verificar os fatores que influenciam na qualidade de vida e 
identificar diferenças existentes entre os alunos dos diferentes anos do curso, principalmente entre o
período do ciclo básico e do internato.  A coleta de dados será realizada no segundo semestre de 2012,
através do questionário WHOQOL-abreviado aplicado em uma amostra do tipo acidental de alunos do
primeiro ao sexto ano do curso de medicina da UNOESTE. O questionário é composto por 26
questões que avaliam a qualidade de vida, e elas são subdivididas em quatro domínios referentes a 
capacidade física, ao bem-estar psicológico, as relações sociais e o meio ambiente pessoal onde o
indivíduo está inserido. A aplicação desse instrumento será efetuada pelos discentes participantes do
projeto, que serão previamente treinados, no que se refere à recepção dos participantes, bem como
conhecimento geral acerca do questionário. A pesquisa será feita em alunos presentes na sala no
horário normal de aula, oferecendo tempo suficiente para o término do preenchimento. Com isso,
todos os alunos terão a possibilidade de participar, sendo o critério de inclusão ser aluno matriculado
no curso de medicina da UNOESTE. Não há outros critérios de exclusão para esse estudo, além do
fato de não se tratar de aluno de medicina da UNOESTE. Ao todo, serão entrevistados 200 
acadêmicos de medicina (10,83%), com 10-15% de representantes de cada período.             
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INCIDÊNCIA DE READMISSÃO HOSPITALAR EM 30 DIAS POR INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA EM UM HOSPITAL DE ENSINO DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO-SP

 
MARCIO BOMFIM REIS

MARINA GIMENES DIAS
NATALIA SILVA BRUNHOLI

GISELA NUNES GEA

A insuficiência cardíaca é uma doença na qual o coração não consegue manter um débito cardíaco 
adequado para satisfazer às necessidades metabólicas do organismo. Estima-se que haja no Brasil 
cerca de 6,4 milhões de portadores, sendo gastos anualmente aproximadamente 233 milhões de reais
com internações e tratamento ambulatorial. Sabe-se que, apesar dos avanços no tratamento dessa 
condição mórbida, a progressão é inexorável e, à medida que a disfunção aumenta, elevam-se a 
mortalidade e os gastos com o tratamento. Os indicadores estatísticos, como a taxa de readmissão
hospitalar em 30 dias por insuficiência cardíaca, são medidas usadas para ajudar a descrever a situação
atual deste grave problema de saúde pública. Serve também para comparações, verificar mudanças e
avaliar a execução das ações planejadas durante um período de tempo, em termos de qualidade e 
quantidade. O objetivo deste estudo será quantificar a incidência de readmissões hospitalares e
identificar fatores possivelmente associados, bem como comparar o perfil epidemiológico e os
aspectos clínicos dos pacientes. Será realizado um estudo descritivo retrospectivo de 100 (cem)
pacientes readmitidos com a finalidade de tratar esta doença, em um hospital de ensino do interior do
Estado de São Paulo-SP. Utilizar os prontuários dos pacientes como fonte fidedigna de pesquisa e 
coleta de dados contribuirá para a caracterização da realidade dessas readmissões por insuficiência
cardíaca.            
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TELEMEDICINA ASSISTIDA: COMPONENTE APLICADO AO DIAGNÓSTICO E 
MONITORAMENTO DA DRENAGEM PLEURAL 

 
PAULO LONCAROVICH

KARINA DA PAZ LONCAROVICH

A telemedicina é utilizada para o uso de informações através da comunicação eletrônica entre
dispositivos que favorece o monitoramento promover a interação entre os profissionais da saúde. Em
qualquer ambiente oferece diretamente o controle da quantidade e a qualidade, serosa, hemática,
purulenta da coleção drenada e a existência ou não de fugas de ar, sendo espontânea ou com a tosse ou 
qualquer outra manobra que provoque pressão positiva intra-abdominal, possibilitando avaliação da 
câmara pleural indicando que o pulmão não está totalmente expandido. Prevenindo as complicações
decorrentes da colocação incorreta do tubo no tórax, evitando a dor, o enfisema subcutâneo a 
hemorragia o empiema a obstrução da drenagem o edema pós-expansão a dispneia a saída acidental 
do tubo e a desconexão do tubo. Caracteriza-se pelo emprego de sinais eletrônicos digitais do
dispositivo de drenagem transferindo informações de um local a outro sem o contato direto do
paciente com o dispositivo, com a finalidade de melhorar o controle terapêutico.  Garantir e certificar 
que a drenagem pleural aplicada no paciente esteja dentro dos padrões da técnica, em um sistema, 
unidirecional, fechado e aspirativo a fim de facilitar o acesso às informações e a troca de
conhecimentos entre os profissionais da saúde e atendimento ao paciente sem a necessidade do
dispositivo estar fixado ao paciente. O dispositivo acoplado no frasco de coleta não havendo qualquer 
contato direto com o paciente, a troca de informações e monitoramento se dará através da
telemedicina com uso de informações digitais, atuando 24horas por dia, analisando as informações de
pressão, volume do liquido, tempo e característica do líquido e enviando para uma central de
monitoramento e controle do estado de funcionamento e pontuando os resultados para garantir a
intervenção precisa, onde o dispositivo é acoplado no frasco de coleta. Visto que o projeto ainda esta 
em fase de estudos e na procura de orientador, como fase inicial o modelo de estudo se encontra na
fase criação do ambiente computacional que possibilite ter acesso aos dados coletados.            
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USO DA TERAPIA COMBINADA, RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA, NOS 
TRATAMENTOS DE TUMORES MALIGNOS SEVEROS - UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 
CÁSSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS

SOLANGE APARECIDA MEURER BORDIN

O aumento dos novos casos de câncer nas quatro ultima décadas, associado a taxas de curas
insatisfatórias, fizeram com que a oncologia tivesse um desenvolvimento intenso e redobrasse
esforços na necessidade de utilizar de vários artifícios para mensurar a qualidade e longevidade de 
vida nos pacientes portadores de neoplasias. A necessidade de demonstrar que a associação destas
duas armas terapêuticas (quimioterapia e radioterapia) com o objetivo de aumentar a eficácia do
tratamento justifica esta pesquisa. O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar através de uma
revisão de literatura que o uso da terapia combinada, radioterapia e quimioterapia nos tratamentos de
tumores malignos severos podem aumentar a sobrevida dos pacientes, através de um melhor controle 
local da neoplasia, e também da eliminação de possíveis metástases distantes. Para tanto, o 
desenvolvimento deste faz-se necessário realizar um levantamento bibliográfico de artigos científicos
publicados sobre o assunto extraídos das bases de dados Medline (U.S. National Library of Medicine),
LILACS (Literatura Latino-América e do Caribe em Ciências da Saúde), Scielo (Scientific Eletronic
Library Online) e Periódicos da CAPES; e a partir destes espera-se mostrar que as técnicas 
combinadas de radioterapia e quimioterapia podem contribuir para a melhor chance de cura e
sobrevida do paciente em diferentes tipos de neoplasias malignas severas.       UNOESTE     
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Através da metodologia aplicada pela matéria Programa de Aproximação Progressiva a Pratica, os
alunos do primeiro termo têm a oportunidade de um contato precoce com a realidade que cerca o
profissional da saúde publica em seu cotidiano, podendo assim preparar-se e aprimorar-se em ideias, 
métodos e praticas que melhor atenderão e atingirão aqueles que necessitam de seus
cuidados. Descrever as ações realizadas em campo em uma ESF no primeiro termo em relação a 
humanização, formas de fortalecer o vínculo médico-paciente.    Diante das realidades dentro das 
escolas médicas e ao funcionamento da rede publica de saúde, vê-se não só a importância bem como a 
necessidade da interação prematura com os pacientes e todo aparato médico e assistencial do SUS, 
desde o inicio do curso. Presidente Prudente apesar de todas as dificuldades enfrentadas provou que a
união entre a rede publica, através das ESFs e os discentes do curso de medicina trouxe evidentes
melhoras como as constadas na reportagem do jornal O Imparcial, que relata a diminuição do índice
de mortalidade infantil para 44% e, comparada ao ano de 2010 a queda foi de 19,8%. Alem disso, as
equipes das Unidades Básicas de Saúde de Presidente Prudente e de mais sete cidades foram 
certificadas pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica,
recebendo também uma verba estipulada em mais de 248 mil reais ao mês, devendo-se isso ao exímio 
papel desempenhado pelas equipes do SUS.    ESF Jardim Regina Através da metodologia aplicada 
pela matéria Programa de Aproximação Progressiva a Pratica, os alunos do primeiro termo têm a
oportunidade de um contato precoce com a realidade que cerca o profissional da saúde publica em seu
cotidiano, podendo assim preparar-se e aprimorar-se em ideias, métodos e praticas que melhor 
atenderão e atingirão aqueles que necessitam de seus cuidados. Dispondo-se em grupos que variam de 
sete a oito integrantes entre dos discentes de cada sala do primeiro termo seguida de um facilitador 
cada grupo, os alunos são conduzidos as Estratégias de Saúde da Família, conhecendo a equipe que a
compõe, disposta de medico, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários, bem
como suas funções, direitos, deveres e importâncias conscientizando-os desde o inicio que estratégias 
de saúde são sempre mais eficazes e mais abrangentes quando elaboradas por uma equipe.    
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Há muito tempo, promover e recuperar a saúde e o bem-estar da criança tem sido prioridade dentro da 
assistência à saúde infantil, a fim de garantir o crescimento e o desenvolvimento adequados dos menores nos
aspectos físico, emocional e social. A puericultura, voltada principalmente para os aspectos de prevenção e de
promoção da saúde, atua no sentido de manter a criança saudável para garantir seu pleno desenvolvimento, de
modo que possa chegar à vida adulta sem influências desfavoráveis e problemas trazidos da infância. Suas 
ações priorizam a saúde em vez da doença e seus objetivos básicos contemplam a promoção da saúde infantil,
prevenção de doenças e educação da criança e de seus familiares, por meio de orientações antecipatórias aos 
riscos de agravos à saúde, podendo oferecer medidas preventivas mais eficazes (CIAMPO et al., 2006). Dentre
os vários papéis desempenhados pelo médico na puericultura destacam-se o de orientador e educador em a 
saúde, cujo trabalho se direciona à mãe e à família. Através da educação em saúde, destaca-se a produção social 
da saúde, por meio da troca de informações e experiências entre as equipes de saúde e a comunidade,
oferecendo condições para que as pessoas desenvolvam o senso de responsabilidade por sua própria saúde e 
pela saúde da comunidade. Neste sentido, e com objetivo de preparar o acadêmico de Medicina para atuar
como agente social do cuidado, promovendo a saúde do sujeito, família e da coletividade, os mesmos
acompanharam atividades desenvolvidas na puericultura em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) no
interior paulista. Este trabalho tem como objetivo descrever as ações desenvolvidas na puericultura por
acadêmicos de Medicina.    Após o término das atividades, os acadêmicos se reuniram com as orientadoras de 
campo para discussões com o objetivo de originar a formação ética e humana do profissional capacitado a
promover, proteger e recuperar a saúde de seus pacientes com senso de responsabilidade social e compromisso
com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano.     Os acadêmicos acompanharam os 
profissionais na realização de atividades direcionadas à promoção de saúde da criança como verificação de
medidas antropométricas, ampliação da cobertura vacinal e acompanhamento do crescimento físico (curva de 
crescimento infantil) e o desenvolvimento neuropsicomotor e intelectual em consulta médica. Além disso, os
acadêmicos participaram de atividades voltadas para educação em saúde, organizando discussões e orientações
envolvendo diversos temas como aleitamento materno, nutrição e alimentação, higienização, prevenção a
acidentes domésticos, vacinação e outros. Cada tema foi direcionado a determinado segmento etário conforme
atendimento na ESF que foram divididos em grupos de: 0 a 3 meses, 4 a 7 meses, 8 a 12 meses, 2 a 3 anos e 3 a
4 anos.    
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O Programa Saúde da Família (PSF) é denominado atualmente como Estratégia de Saúde da Família
(ESF), uma vez que não possui caráter programático, e sim características estratégicas de mudança na
organização e oferta à saúde da população, preconizando como uma de suas importantes atividades a
Visita Domiciliar (VD). A Visita Domiciliar é considerada, no contexto de educação em saúde, como 
uma ferramenta que contribui na consolidação de novas práticas de saúde e, consequentemente,
promove a qualidade de vida através da prevenção de doenças e promoção da saúde. Em 1995 a
Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico (Cinaem) realizou diversas
avaliações e oficinas de debate sobre o ensino médico, apontando a necessidade de ênfase no ensino
da prática médica em atenção primária à saúde. Diante dessa realidade, as universidades vêm
buscando se adequar às Diretrizes Curriculares do curso de Medicina, proporcionando ao acadêmico
um contato precoce com a comunidade em que irá atuar. A estratégia de ensino de uma universidade
do interior paulista possibilita o acadêmico, desde o primeiro termo da faculdade, vivenciar as práticas 
na realidade do Sistema Único de Saúde. Assim, a visitas domiciliares são realizadas com objetivo de
inserir precocemente o acadêmico de medicina na prática médica e estabelecer vínculo com a
população assistida.    Através da elaboração de um planejamento das ações de promoção a saúde
(avaliação somativa), percebeu-se que visita domiciliar possibilitou aos acadêmicos a percepção da
integralidade, considerando o contexto de vida e de trabalho dos usuários, a dinâmica familiar e os
problemas e recursos da comunidade.     As atividades práticas programadas consistiram em
compreender a estrutura e dinâmica de funcionamento da ESF, acompanhar a rotina de agentes
comunitários de saúde, equipe de enfermagem e médica. Além disso, os acadêmicos visitaram as 
famílias, coletaram dados (através de roteiro) e realizaram orientações, discutindo todas as
informações e percepções com o professor orientador de campo. Neste momento de discussão, o
professor apresentava as apreciações devolutivas aos acadêmicos, buscando também a realização da 
auto-avaliação (avaliação formativa).    
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Pessoas com deficiência têm direito de acesso à saúde, asseguradas pela Constituição Federal de 1988,
que foram consolidados na Lei Orgânica de Saúde (Lei 8.080/90). As pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida devem estar em constante interação com seu meio sociocultural. Quanto mais
essa população estiver num ambiente que lhe restrinja a mobilidade e a acessibilidade aos serviços,
maior a dificuldade para conseguir uma vida autônoma e plena, levando-a a uma situação de 
desvantagem. Em relação à acessibilidade aos serviços de saúde existem duas dimensões a serem 
consideradas: a dimensão sócio-organizacional, que se refere às características da oferta dos serviços e
a dimensão geográfica, a qual está relacionada à distância e ao deslocamento. A Lei n.º 10.098/2000
assegura o direito de acesso, circulação e utilização dos espaços públicos pelos portadores de
deficiência e pelas pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, busca assegurar as condições de
acessibilidade arquitetônicas, urbanísticas, de transportes, de comunicação e informação. Diante dessa 
realidade, atividades na graduação devem ser desenvolvidas para fazer com que o acadêmico de
Medicina reflita sobre processos de vulnerabilidade social na condição da deficiência (física e
sensorial), exclusão social e seu papel como agente social de cuidado à saúde do indivíduo e da 
coletividade. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo descrever atividades práticas
desenvolvidas em uma disciplina do curso de graduação em Medicina no interior paulista em relação a
compreensão da acessibilidade a pessoas com deficiência física em uma Estratégia de Saúde da
Família (ESF).    Tais barreiras arquitetônicas são obstáculos para o acesso e uso, por parte das
pessoas com deficiência física, dos equipamentos de saúde disponibilizados à sociedade. Essas 
informações possibilitam a reflexão e elaboração de projetos futuros para melhoria no atendimento e
acesso a saúde pela população.     As atividades programadas consistiram em observar a estrutura
física da unidade, conhecer a dinâmica de funcionamento da ESF e acessibilidade por meio de um 
roteiro, sendo realizadas discussões com os funcionários, população e orientadores de campo. Além
disso, alguns acadêmicos elaboraram uma planta física e relatório de discussões e analise. Essas
atividades possibilitaram ao acadêmico a percepção de que, em relação acessibilidade arquitetônica,
existem rampas de acesso ao serviço, banheiros adaptados a pessoas com deficiência, portas e
corredores com largura adequada, porém sem corrimão e barras horizontais.    
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Segundo a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o brincar é um direito da criança. Jogos, brinquedos e brincadeiras fazem parte do mundo da
criança. A função dos jogos e dos brinquedos não se limita ao mundo das emoções e da sensibilidade, ela
aparece ativa também no domínio da inteligência e coopera para a evolução do pensamento e de todas as
funções mentais superiores. Assume também função social, e esse fato faz com que as atividades lúdicas
extravasem sua importância para além do indivíduo. Para estimular que o acadêmico de medicina desenvolva 
atividades de contato e recepção da comunidade (acolhimento), visando uma assistência humanizada e
considerando a importância das atividades lúdicas para as crianças, estabeleceu-se um planejamento de 
organização e implantação da brinquedoteca na Estratégia de Saúde da Família (ESF). Para a implementação
dessas ações em saúde, o Planejamento Estratégico Situacional (PES) se mostra uma alternativa para realização
e facilitação da ação proposta. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência dos acadêmicos de 
medicina na elaboração do PES para o desenvolvimento de ações de organização e implantação da
brinquedoteca em uma Estratégia de Saúde da Família no interior paulista.    O Planejamento foi visto como 
importante ferramenta para o desenvolvimento de ações em saúde, visando à promoção da saúde, prevenção e
recuperação de doenças. Espera-se proporcionar momentos lúdicos para as crianças e promover educação em
saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços e, consequentemente, a uma atenção 
diferenciada às crianças.     O tema foi escolhido, emergindo da territorialização realizada, de um levantamento
epidemiológico e de observação em relação ao número elevado de crianças que permanecem na sala de espera
junto aos pais para o atendimento, revelando as fragilidades da comunidade (Momento Explicativo). Os
profissionais das equipes de saúde da família foram questionados sobre a viabilidade de implementação das
ações, sendo a proposta aprovada em reunião de equipe (Momento Normativo). Definiram-se inicialmente 
ações para arrecadação de brinquedos e adequação do espaço físico, além de um primeiro contato com as mães,
aplicando a pedagogia relacional, de modo a incentivá-los a trazerem experiências e necessidades a cerca da 
temática (Momento Estratégico). Serão desenvolvidas atividades artísticas como desenhos, pinturas e colagens
com as crianças em dias de puericultura. Atividades com sucata serão realizadas para estimular a reciclagem no
bairro e ações de educação em saúde, utilizando a parte lúdica como estratégia de ensino. Todas as atividades
serão desenvolvidas pelos acadêmicos do segundo termo de um curso de medicina através de uma disciplina
teórico-prática juntamente com os profissionais atuantes na ESF. A avaliação das ações será realizada com os 
usuários e profissionais da equipe (Momento Tático-Operacional).    
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Uma das principais causas de óbitos em países desenvolvidos e em desenvolvimento são as doenças
cardiovasculares, e nesse estudo apontamos as arritmias. Dados da Organização Mundial de Saúde
demonstram que cerca de 140 mil pessoas morrem anualmente no Brasil devido a doenças do coração
decorrentes dessas arritmias cardíacas. O presente projeto em andamento visa utilizar como modelo de 
dados um banco de dados que contem inúmeros registros de eletrocardiograma, com variados tipos de
arritmias que possibilite um estudo enfatizar os conceitos fundamentais da fisiologia cardiovascular,
com o intuito de construir uma base de conhecimento para diagnose dessas arritmias, o modelo de 
reconhecimentos das arritmias será feito por meio de um sistema computacional que possibilite
interpretar os dados e comparar a uma unidade lógica padrão pré-estabelecida e assim avaliar os 
registros fora do padrão. Avaliar dados registrados em um banco de dados contendo registros lógicos
de arritmias e chegar suas variantes para o desenvolvimento final de uma modelo computacional para
monitorar pacientes, através do eletrocardiograma, chegando a diagnose e possível tratamento da 
arritmia.    Concluímos que através de uma interpretação, por um sistema de registro continuo do
eletrocardiograma, podemos chegar mais rápido a um diagnóstico, podendo assim facilitar o
tratamento e reduzir o comprometimento hemodinâmico do paciente. Para essa etapa do estudo, está 
estamos apenas na fase de primária de um modelo lógico computacional que possibilite simular
alguns tipos de arritmias e comparar a uma unidade lógica padrão pré-estabelecida. No futuro ao 
chegar através do avanço do estudo será possível submeter o trabalho a um estudo dinâmico em
paciente.     Através da realização da sua leitura dos dados por meio de um sistema computacional, é
possível chegar a um diagnóstico mais rápido e preciso, utilizando algoritmos matemáticos para a 
diagnose. O registro contínuo de dados é particularmente útil nos pacientes que apresentam sintomas
diários. Naqueles com sintomas esporádicos o uso do eletrocardiograma com suporte computacional
de eventos é o mais adequado, pois através deste registro obtemos resultados da patologia chegando
assim a um possível tratamento.    
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A Estratégia de Saúde da Família (ESF) propõe uma prática assistencial com novas bases estruturais,
as quais substituem o modelo tradicional de assistência, direcionado à prevenção e a cura de doenças.
Deste modo, torna-se uma estratégia que prioriza ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 
familiar de forma integral. Encontrar profissionais aptos a trabalharem nesse novo modelo e repensar
as práticas educativas dentro da visão de Promoção da Saúde não se constitui uma tarefa fácil. Essa
dificuldade acontece como reflexo do modelo de formação dos profissionais: hospitalocêntrico,
biologicista, fragmentado. Essas características, do chamado modelo flexneriano, utilizam
metodologia de ensino verticalizada e não problematizadora. As estratégias desta prática educativa e
saúde incluem informações verticalizadas que ditam comportamentos a serem adotados para a
manutenção da saúde. Atualmente, a educação em saúde busca uma proposição de práticas educativas
sensíveis às necessidades dos usuários de acordo com o modelo dialógico. Assim, o modelo de 
educação dialógica não é o de informar para saúde, mas de transformar saberes existentes. Diante
disso, e possibilitando o acadêmico de Medicina atuar com criatividade e senso crítico, mediante uma
prática humanizada que envolve ações de promoção à saúde, foram desenvolvidas, em uma Estratégia
de Saúde da Família no interior paulista, atividades de educação em saúde. Dessa forma, este trabalho 
tem como objetivo descrever as atividades de educação em saúde desenvolvidas por acadêmicos de
Medicina.    Após o término das atividades, os acadêmicos se reuniram com as orientadoras de campo
para discussões com o objetivo de originar a formação ética e humana do profissional, capacitado a
promover a saúde integral do usuário, família e comunidade.     Nas visitas domiciliares os 
acadêmicos aproveitaram o contato com a comunidade para desenvolver o modelo dialógico. Para
abordar o tema sobre nutrição e alimentação os acadêmicos buscaram conhecer os hábitos, saberes e
crenças das famílias em relação a alimentação para depois, por meio de diálogo, realizar orientações.
Na sala de espera para atendimento de puericultura, também foi organizada uma discussão em grupo
sobre aleitamento materno, para mães de crianças de 0 a 3 meses. Foram apresentadas informações 
importantes sobre o aleitamento e realizaram questões as mães sobre suas práticas, conhecimentos e
crenças. Além disso, as mães foram estimuladas a realizar perguntas e tirar dúvidas sobre o tema,
possibilitando o diálogo e troca de experiências entre usuárias, profissionais e acadêmicos.    
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RAFAEL DE OLIVEIRA PENA NETO
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SIMONE SHIRASAKI OROSCO
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MARIA RITA GUIMARÃES MAIA
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LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA VASCONCELOS SOUZA

MAGDA LUZIA NEVES
RODRIGO ARAKAKI

ARTHUR SAIJO NAKAMA
GABRIEL MARTINS DE MORAES

MARCOS TAVARES

A hipertensão arterial é considerada um problema de saúde pública, tendo como fatores de risco o
sedentarismo, o estresse, o envelhecimento, o peso, os fatores nutricionais e outros. Dentre os fatores
nutricionais estudados e que se associam à hipertensão arterial estão o elevado consumo de álcool e sódio e
excesso de peso. O sal é composto por 40 por cento de sódio e 60 por cento de cloreto. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, uma pessoa deve consumir, por dia, no máximo, 2g de sódio, mas o consumo médio dos
brasileiros é de 12,3 g. Outro ponto importante é o fato de que o sal não se encontra somente no saleiro,
fazendo parte da constituição da maioria dos alimentos industrializados. Tal constatação levou o governo a
traçar metas, junto às indústrias alimentícias, para reduzir gradativamente estes números até 2020. Para a
implementação de ações de saúde envolvendo esta temática, o Planejamento Estratégico Situacional (PES) se 
mostra uma alternativa para realização e facilitação da ação proposta. Este trabalho como objetivo relatar a 
experiência dos acadêmicos de medicina na elaboração do PES para o desenvolvimento de ações educativas
sobre a importância da redução do sal de cozinha e alimentos ricos em sódio para os hipertensos em uma
Estratégia de Saúde da Família (ESF).    O Planejamento foi visto como importante ferramenta para o
desenvolvimento de ações em saúde, visando à promoção da saúde, prevenção e recuperação de doenças. Além 
disso, possibilitará estimular a motivação dos usuários em modificar situações de saúde indesejadas,
promovendo maior integração entre os atores envolvidos.     O planejamento foi desenvolvido em uma 
Estratégia Saúde da Família localizada no interior paulista. O tema foi escolhido, emergindo da territorialização
realizada e de um levantamento epidemiológico das doenças prevalentes entre a população residente na área de
abrangência da ESF, revelando as fragilidades da comunidade (Momento Explicativo). Os profissionais das
equipes de saúde da família foram questionados sobre a viabilidade de abordagem do tema, sendo a proposta
aprovada em reunião de equipe (Momento Normativo). Definiu-se o acompanhamento dos níveis de pressão 
arterial dos hipertensos que participam das reuniões de grupo, que acontecem semanalmente, aplicando a
pedagogia relacional com os usuários, de modo a incentivá-los a trazerem experiências e necessidades a cerca 
da temática (Momento Estratégico). Serão realizadas orientações e distribuição de folhetos informativos que
discorrem sobre o uso adequado de sal e alimentos ricos em sódio, visando uma melhora da dieta dos mesmos,
assim como a prevenção em seu grupo familiar. As estratégias e métodos de divulgação serão elaborados pelos
acadêmicos do segundo termo de um curso de medicina através de uma disciplina teórico-prática juntamente 
com os profissionais atuantes na ESF. A avaliação das ações será realizada com os usuários e profissionais da
equipe (Momento Tático-Operacional).    
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LIGA ACADÊMICA COMO ESTRATÉGIA DE INCENTIVO À PESQUISA 
 

RITA DE CASSIA BOMFIM LEITÃO HIGA
GABRIELLA FERRARI DE PAULA

GUSTAVO MARQUEZANI SPOLADOR
ROGÉRIA CRISTINA CASTILHO SATURNINO SILVA

A constante evolução do conhecimento médico determina transformações na assistência que ocorrem
em paralelo com novas descobertas obtidas das pesquisas médicas. A pesquisa médica se caracteriza 
pela inclusão de uma grande diversidade de linhas de atuação que vão desde a investigação
fundamental básica até a investigação clínica, em serviços de saúde, ou epidemiológica. Em todos
esses níveis podem-se formular perguntas investigativas de relevância. Neste aspecto para se alcançar 
uma formação ideal e integral é fundamental a inclusão da pesquisa no processo educativo do
acadêmico de Medicina. Nesta situação em que se combinam diferentes tipos de investigação e
pesquisa, seja ao nível básico ou assistencial, a criação de uma estratégia que pudesse alcançar o corpo
discente e docente em seus diferentes níveis de atuação, e fomentar a iniciação científica como
proposta. Este relato visa apresentar a criação, estruturação de uma liga acadêmica como instrumento 
de capacitação discente e fomento à pesquisa.  Relatar a experiência dos autores na criação de uma
liga acadêmica de pesquisa na Faculdade de Medicina com metodologia participativa docente e
discente como elemento fomentador de iniciação científica     A criação de uma liga de pesquisa é um 
dispositivo que estimula a iniciação científica especialmente por ser uma proposta elaborada pelo
próprio corpo discente. Por ser ainda um projeto embrião acredita-se que dele novas propostas 
surgiram como novas alternativas para estimular a pesquisa na faculdade.      O Grupo Gestor de 
Pesquisa da Faculdade de Medicina da UNOESTE em uma avaliação interna verificou que havia a
necessidade de estimular a pesquisa na instituição. Uma das estratégias foi a realização de um curso 
de metodologia científica oferecido a todos os acadêmicos da faculdade e residentes do Hospital
Regional de Presidente Prudente. A partir do estímulo gerado, um grupo discente composto por sete
alunos propôs a criação de uma liga de pesquisa como um possível instrumento de estímulo a
pesquisa. Imediatamente o grupo líder e um professor orientador criaram um processo seletivo que foi
oferecido a todo o corpo discente para a composição da liga acadêmica. Após a seleção através de
prova composta de conhecimento básico sobre a metodologia científica, 21 novos membros foram
escolhidos. A composição final contou com 7 discentes líderes,1 docente líder, 4 docentes
orientadores, 21 membros discentes e 19 discentes ouvintes oriundos de todos os termos. A 
metodologia de trabalho se desenvolve semanalmente em encontros noturnos, com duas horas de
duração para aulas teórico-práticas e reuniões de desenvolvimento de projetos nos anfiteatros do
Hospital Regional de Presidente Prudente. O grupo da liga foi redistribuído em grupos de 3 para 
facilitar a condução dos trabalhos. Sete projetos estão sendo desenvolvidos no momento. Os alunos
ouvintes aguardam a perspectiva de no futuro se integrarem como membros efetivos.     
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MOVIMENTO PASSIVO CONTÍNUO (CPM): SUA INFERÊNCIA CLÍNICA NA PREVENÇÃO 
DE RIGIDEZ ARTICULAR DE PÓS-OPERATÓRIO 

 
PAULO LONCAROVICH

KARINA DA PAZ LONCAROVICH

A rigidez após a cirurgia ou lesão de um conjunto se desenvolve como uma progressão de quatro
etapas: hemorragia, edema, tecido de granulação e fibrose. Movimento passivo contínuo (CPM)
devidamente aplicado durante os dois primeiros estágios de rigidez atua para bombear o sangue fluido 
e edema longe dos tecidos articulares e periarticulares. Isto permite a manutenção do tecido normal, é
eficaz na prevenção do desenvolvimento da rigidez se o movimento completo é aplicado
imediatamente após a cirurgia e continua. Este conceito tem sido aplicado com sucesso para
reabilitação do cotovelo, tornozelo, ombro e joelho. O uso do movimento passivo continuo foi
impulsionado, principalmente, pela teoria de que a mobilidade articular, possa promover a
cicatrização e regeneração da cartilagem articular. Apesar de cura e regeneração da cartilagem,
continua a ser uma área ativa de pesquisa, o principal uso clínico hoje é para evitar trauma artrofibrose
ou cirurgia em articulações que são propensas a rigidez, como o joelho, cotovelo e articulações da 
mão. O equipamento encontrou seu maior uso clínico em reabilitação após artroplastia total do joelho,
apesar de um órgão relevante da literatura que parece confuso e contraditório. Na verdade, há um
debate considerável sobre se em qualquer utilidade clínica em todo este cenário, os métodos de
aplicação foram diferentes entre muitos destes estudos, e todos diferem na sua abordagem para o uso
de CPM pós-operatório, deve ser contínua e através de uma gama completa de movimento.  Evitar a 
rigidez articular nas fases iniciais e minimiza as possibilidades de progressão para a fibrose da
articulação.    É útil na manutenção da amplitude de movimento seguida do trauma ou cirurgia, é
preciso entender a fisiopatologia da rigidez articular. Este estudo descreve uma teoria sobre a etiologia 
e evolução da rigidez articular. Usando essa teoria como um quadro conceitual, os princípios de
utilização CPM na prevenção de rigidez articular e reabilitação do cotovelo, ombro, tornozelo e
joelho.     O presente estudo visa criar um protocolo de tratamento e comparar os efeitos do
dispositivo mecatrônico por 1hora contínua, dividida em três sessões diárias, na primeira sessão com
ângulo de flexão de 15 graus, repetir nas três sessões diárias o mesmo grau e acrescentar 5 graus nos 
dias seguintes para cada sessão diária, até completar 110 graus, que totaliza 20 dias de tratamento,
para o programa de reabilitação do pós-operatório de pacientes com prótese total do joelho. A
velocidade obedece o critério de sensibilidade de confiança do paciente, que poderá controlar a
velocidade do equipamento. Por se tratar de um estudo de protocolo o estudo se encontra no modelo
computacional de desenvolvimento das fichas e modelo de controle dos dados. Sendo uma etapa
posterior ao modelo de dados cadastrar o projeto no CEP.    
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MOVIMENTO PASSIVO CONTÍNUO (CPM): SUA INFERÊNCIA CLÍNICA NA PREVENÇÃO 
DE RIGIDEZ ARTICULAR DE PÓS-OPERATÓRIO 

 
PAULO LONCAROVICH

KARINA DA PAZ LONCAROVICH

A rigidez após a cirurgia ou lesão de um conjunto se desenvolve como uma progressão de quatro
etapas: hemorragia, edema, tecido de granulação e fibrose. Movimento passivo contínuo (CPM)
devidamente aplicado durante os dois primeiros estágios de rigidez atua para bombear o sangue fluido
e edema longe dos tecidos articulares e periarticulares. Isto permite a manutenção do tecido normal, é
eficaz na prevenção do desenvolvimento da rigidez se o movimento completo é aplicado 
imediatamente após a cirurgia e continua. Este conceito tem sido aplicado com sucesso para
reabilitação do cotovelo, tornozelo, ombro e joelho. O uso do movimento passivo continuo foi
impulsionado, principalmente, pela teoria de que a mobilidade articular, possa promover a
cicatrização e regeneração da cartilagem articular. Apesar de cura e regeneração da cartilagem,
continua a ser uma área ativa de pesquisa, o principal uso clínico hoje é para evitar trauma artrofibrose
ou cirurgia em articulações que são propensas a rigidez, como o joelho, cotovelo e articulações da
mão. O equipamento encontrou seu maior uso clínico em reabilitação após artroplastia total do joelho,
apesar de um órgão relevante da literatura que parece confuso e contraditório. Na verdade, há um 
debate considerável sobre se em qualquer utilidade clínica em todo este cenário, os métodos de
aplicação foram diferentes entre muitos destes estudos, e todos diferem na sua abordagem para o uso
de CPM pós-operatório, deve ser contínua e através de uma gama completa de movimento.  Evitar a 
rigidez articular nas fases iniciais e minimiza as possibilidades de progressão para a fibrose da
articulação.    É útil na manutenção da amplitude de movimento seguida do trauma ou cirurgia, é 
preciso entender a fisiopatologia da rigidez articular. Este estudo descreve uma teoria sobre a etiologia
e evolução da rigidez articular. Usando essa teoria como um quadro conceitual, os princípios de
utilização CPM na prevenção de rigidez articular e reabilitação do cotovelo, ombro, tornozelo e
joelho.     O presente estudo visa criar um protocolo de tratamento e comparar os efeitos do
dispositivo mecatrônico por 1hora contínua, dividida em três sessões diárias, na primeira sessão com
ângulo de flexão de 15 graus, repetir nas três sessões diárias o mesmo grau e acrescentar 5 graus nos
dias seguintes para cada sessão diária, até completar 110 graus, que totaliza 20 dias de tratamento,
para o programa de reabilitação do pós-operatório de pacientes com prótese total do joelho. A 
velocidade obedece o critério de sensibilidade de confiança do paciente, que poderá controlar a
velocidade do equipamento. Por se tratar de um estudo de protocolo o estudo se encontra no modelo
computacional de desenvolvimento das fichas e modelo de controle dos dados. Sendo uma etapa
posterior ao modelo de dados cadastrar o projeto no CEP.    
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SAÚDE: UM MARCO LEGAL NOS DIREITOS DOS ADOLESCENTES. 
 

CELISE DANTAS DE SOUSA
MARIA RITA GUIMARÃES MAIA

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência vem sendo marcada por um difícil
processo de crescimento e desenvolvimento biopsicossocial,período da vida em que surgem as 
características sexuais secundárias e o aumento dos processos psicológicos.Zavareza (2008), afirma
que as jovens que iniciam a maternidade na adolescência tendem a ter um número maior de filhos no
decorrer de sua vida reprodutiva e na maioria dos casos a primeira gravidez nem sempre é planejada e
algumas vezes indesejada. Nesta fase é necessário que pais,educadores e responsáveis reconheçam os
tabus e estejam capacitados a manter um dialogo com os jovens, alem de entender as manifestações da
sua sexualidade. Geralmente os pais e responsáveis tem grandes dificuldades em orientar seus filhos,
em decorrência de seu próprio despreparo, deixando esta missão para a escola que apresenta
dificuldades em cumprir tal tarefa, pois deveria contribuir com a educação para a saúde e sexualidade, 
pela transmissão de informações adequadas às necessidades dos alunos. Neste contexto é inserido o
estudante de medicina que busca reconhecer o perfil epidemiológico da população e estar
comprometido com os cidadãos na busca pelo direito à saúde e condições dignas de
vida,fundamentado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2001, que considera o homem como ser
integral com características biológicas, psicológicas, espirituais e sociais. No documento Marco legal:
Saúde, um direito de adolescentes (Ministério da Saúde, 2005), estão descritas as legislações que
respaldam o acesso dos adolescentes à informações sobre reproducão e anticoncepção, alem da
garantia dos direitos à privacidade, sigilo, consentimento informado e educação sexua.Perante este 
quadro percebe-se que a educação e a acessibilidade dos jovens aos serviços de saúde podem
transformar a realidade retratada, por meio de ações possíveis de serem realizadas na escola e
unidades de atenção básica de saúde. Com esta intenção, durante as atividades de campo na Estratégia
de Saúde da Família os alunos e professores da disciplina Programa de Aproximação Progressiva à
Pratica I e II (PAPP), desenvolveram o planejamento estratégico situacional (PES), que inicialmete
buscou caracterizar a ESF, possibilitando a identificacão e justificativa dos problemas selecionados
embasados em literatura que permeou os objetivos e direcionou o estudante na elaboração do plano de
ação com conseqüente (re) avaliação das ações.    Consideramos ser primordial orientar jovens 
inseridos no contexto saúde e educação, buscamos subsidiar programas de educação sexual nos
diversos cenários , estimulando grupos educativos e produtores de conhecimento a proporcionar
suporte aos debates de temas pertinentes, conferindo ao adolescente capacidade de gerir sua
sexualidade com responsabilidade, segurança e felicidade.     O projeto vinculado ao PNAISC, foi 
inserido na disciplina e desenvolvido em uma ESF.    
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TELE-EDUCAÇÃO: FERRAMENTA NA PRÁTICA DO ENSINO MÉDICO E NA 
APROXIMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 
PAULO LONCAROVICH

JOSE DE OLIVEIRA COSTA FILHO
KARINA DA PAZ LONCAROVICH

A telemedicina na educação médica é definida atualmente, como o uso de informações através da
comunicação eletrônica para a saúde do paciente e educação dos profissionais da saúde. Caracteriza-se 
pelo emprego de sinais eletrônicos para transferir informações de um local a outro, com a finalidade 
de melhorar o acesso aos dados.  Facilitar o acesso a informações e a troca de conhecimentos entre os
profissionais da saúde e acadêmicos.     Concluímos que a telemedicina no ambiente médico, causa
um grande impacto para troca de conhecimentos, atuando como meio de educação continuada,
podendo ampliar as ações de profissionais e agentes comunitários de saúde, integrando-os a serviços 
de saúde, localizados em hospitais e centros médicos de referência, mantendo um mecanismo de 
atendimento contínuo para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Através da redução do
tempo e dos custos de atendimento, pela redução da necessidade de transportar os pacientes; no ajuste
do gerenciamento dos recursos de saúde devido à avaliação e triagem por especialistas; do acesso 
rápido a especialistas em casos de acidentes e emergências; Diminuição da pressão sobre hospitais já
comprometidos pela falta de leitos e recursos; no uso mais eficiente de recursos, através da
centralização de especialistas e da descentralização da assistência, alcançando um número maior de
pessoas. O presente relato de experiência foi evidenciado na cidade de Marilia em parceria com a
Estratégia da Saúde da Família e uma Unidade Básica de Saúde, onde médicos especialistas trocavam 
informações sobre opiniões de usuários por meio de sistema de informatizado que possibilitava
agilização diagnostica do paciente, diminuindo o tempo de espera para laudo de exames e futuro
tratamento. Favorecendo a cooperação e integração de pesquisadores com o compartilhamento de 
registros clínicos; na oferta de programas educacionais para médicos e residentes localizados em
zonas fora de centros especializados; e na educação continuada à distância.     A troca de informações 
através da telemedicina é dividida em dois setores: tele-assistência e tele-educação. A tele-assistência 
é o acompanhamento de pacientes à distância através da monitoração e aconselhamento via telefone e
outros dispositivos de coleta e transmissão de dados. A tele-educação aborda recursos que podem ser 
utilizados para educação médica, através de tele-conferências e de tutoriais. Baseado em problemas
que utiliza casos clínicos como contexto para estimular os alunos a desenvolverem habilidades na
solução de problemas e na aquisição do conhecimento. A telemedicina tem auxiliado a saúde pública e
educação continuada, o Ministério da Saúde considera estratégico o meio eletrônico para difusão de
informações e dados pelo país, principalmente quando se trata do programa de saúde da família que 
facilita a troca de dados epidemiológicos e outros setores.     

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 247

RELATOS DE CASOS 
 

CERATOACANTOMA SOLITÁRIO APÓS LUZ INTENSA PULSADA.......................................248 

CICLOSPORINA NO TRATAMENTO DA PSORÍASE GRAVE....................................................249 

ECLAMPSIA, APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO E CONDUTAS PERTINENTES A ESTA 

PATOLOGIA, COM IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA DAS PACIENTES ACOMETIDAS.

.............................................................................................................................................................250 

EMBOLIZAÇÃO DE PSEUDOANEURISMA GIGANTE DA ARTÉRIA HEPÁTICA .................251 

ESTEATOSE HEPÁTICA NA GRAVIDEZ ......................................................................................252 

GRANULOMATOSE DE WEGENER SEM ENVOLVIMENTO RENAL E PULMONAR ...........253 

HEMANGIOMA DA INFÂNCIA: RELATO DE UM CASO TRATADO COM PROPRANOLOL

.............................................................................................................................................................254 

HIPERCERATOSE EPIDERMOLÍTICA ESPORÁDICA.................................................................255 

RELATO DE CASO: GRAVIDEZ ECTÓPICA.................................................................................256 

RELATO DE CASO: SÍNDROME DE MIRIZZI ..............................................................................257 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 248

 
Relato de caso clínico    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Medicina  

 

CERATOACANTOMA SOLITÁRIO APÓS LUZ INTENSA PULSADA 
 

NATÁLIA MARQUES FRANCO
CARLA PREVITALLI PIMENTEL

LUCIENA CEGATTO MARTINS ORTIGOSA

INTRODUÇÃO A Luz Intensa Pulsada (LIP) é uma tecnologia não ablativa que emprega a luz para
diversas aplicações. Ela gera um aquecimento na pele que permite corrigir diversas lesões 
pigmentadas, atingindo alvos como melanina, vasos sanguíneos e estimulando produção de colágeno
por fibroblastos dérmicos. O uso dos lasers e LIP podem acarretar diversas complicações, como:
eritema prolongado, acne, mílios, púrpuras, erosões superficiais, dermatite de contato, alteração da
pigmentação e ceratoacantomas (CA).  OBJETIVO Relatar o aparecimento de CA após LIP devido
raridade do caso.          RELATO DO CASO Paciente do sexo masculino, branco, 59 anos, médico.
Procurou o serviço na busca de melhoria no aspecto das mãos. Ao exame dermatológico apresenta
pele de fototipo I (Fitzpatrick) e dorso das mãos com máculas hiperpigmentadas de coloração
variando desde castanhas claras a escuras, características de melanoses solares. Realizou uma sessão 
de LIP com o aparelho Harmony (Alma), usando-se filtro de 540 nm, programa 12, com energia de 18
J/cm2, obtendo-se melhora das lesões. Porém, após três semanas, surgiu pápula de bordas regulares,
superfície lisa e coloração rósea com o centro ocupado por massa crostosa e endurecida no dorso da
mão direita. Devido à clínica sugestiva de CA em decorrência da LIP, não foi necessário diagnóstico
diferencial para CEC através de exame histopatológico. O tratamento realizado foi aplicação tópica de
imiquimod a 5%, três vezes por semana, durante 8 semanas. Houve resolução completa da lesão após
três meses. O paciente ficou satisfeito com o resultado estético oferecido.   DISCUSSÃO E 
CONCLUSÃO O CA é um tumor cutâneo benigno, de rápido crescimento, com tendência à regressão 
espontânea. Acomete frequentemente adultos de pele clara, entre 55 e 65 anos. Possui características
histopatológicas semelhantes às do CEC, por isso o diagnóstico diferencial é importante. Entre as
causas estão exposição crônica à radiação ultravioleta, vírus HPV, carcinógenos químicos, traumas
mecânicos e fatores genéticos. O aparecimento de CA após LIP é incomum, sendo descritos apenas
dois casos na literatura. A excisão cirúrgica completa é aconselhada na maioria dos casos, porém
optou-se pelo imiquimod tópico devido melhor aparência estética do pós procedimento, já que o
paciente buscava melhora no aspecto das mãos. É de suma importância o correto manuseio das
diversas técnicas empregadas na dermatologia e, apesar da experiência e utilização correta dos 
aparelhos, devemos estar aptos a diagnosticar e tratar suas possíveis complicações. A orientação
prévia do paciente e o consentimento do mesmo antes da realização de qualquer procedimento é
fundamental e orientada pelo Conselho Regional de Medicina, assim como o acompanhamento
durante e após o tratamento com consultas para avaliar o resultado obtido é imprescindível para
diagnóstico precoce de possíveis complicações.    
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CICLOSPORINA NO TRATAMENTO DA PSORÍASE GRAVE 
 

FERNANDA RODRIGUES FERREIRA
GABRIELA MALDONADO CORTEZ
MONIQUE DE OLIVEIRA CERANTO

ANA CAROLINA GONÇALVES DE PAIVA
LUCIENA CEGATTO MARTINS ORTIGOSA

Psoríase é uma doença inflamatória crônica imunomediada que requer muitas vezes fatores ambientais
para sua expressão. Pode tanto atingir pequenas áreas quanto evoluir para quadros graves. Tem
distribuição universal, com incidência de 1 a 3%, principalmente entre os 20 aos 40 anos. Apresenta 
polimorfismo clínico, é menos frequente em afrodescendentes e sua identificação é eminentemente
clínica. Relatamos caso de psoríase eritrodérmica grave, que não respondeu às terapias anteriores e
atualmente apresenta melhora do quadro com uso de ciclosporina.         Paciente do sexo masculino, 
51 anos, apresentando lesões eritemato-descamativas disseminadas. Fez tratamento prévio com
acitretina 75 mg/dia com melhora clínica, porém, depois de seis meses teve piora do quadro, sendo a 
droga substituída pelo metotrexato 15 mg/semana por seis meses com pouca resposta. Passados cinco
meses, o acitretina foi retomado também sem resposta. A partir daí, a terapia utilizada foi 40mg de
Adalimumabe a cada 15 dias. Seguiu-se assim durante seis meses até que o paciente parou de
responder a medicação, o que resultou na internação do paciente para inicio do tratamento com
ciclosporina 5 mg/kg/dia. Desde então, vem apresentando bons resultados cutâneos, entretanto, houve
aparecimento de efeito colateral grave da droga que foi a insuficiência renal. Optou-se por diminuir a 
dose para 3 mg/kg/dia e houve estabilização da pele e do quadro renal. No caso descrito foram
utilizadas várias opções terapêuticas. Uma delas foi acitretina, derivado da vitamina A que controla o 
crescimento desordenado dos queratinócitos. Outra opção foi o antimetabolito metotrexato, que inibe
a proliferação de linfócitos B e T, caracterizando propriedades imunossupressoras. Semelhante a ele,
administramos ciclosporina, um polipeptídeo e potente imunossupressor. Utilizamos também o
Adalimumabe, anticorpo monoclonal especifico contra fator de necrose tumoral. A psoríase pode ter 
manifestações sistêmicas, e nesses casos o tratamento e controle tornam-se difíceis. O paciente teve 
todo tegumento acometido e não respondia às medicações utilizadas. Na intenção do melhor resultado,
as terapias foram intercaladas quando a resposta se tornava insatisfatória. A medicação atualmente
utilizada é a ciclosporina que vem apresentando resultados satisfatórios.   
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ECLAMPSIA, APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO E CONDUTAS PERTINENTES A ESTA 
PATOLOGIA, COM IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA DAS PACIENTES ACOMETIDAS.

 
RICARDO BASSANI

MARCELO STAUT PINHAL
RENAN JUHASZ BELCHIOR
RENAN PEREIRA PACHECO

Este trabalho tem o intuito de fornecer informações necessários para o conhecimento e
compreendimento detalhado desta patologia, uma vez que representa patologia frequente na gravidez,
estima-se que seja responsável por pelo menos 10% de todas as mortes maternas em países
desenvolvidos e por cerca de 50 mil mortes maternas em todo o mundo e entre as formas
hipertensivas, a eclampsia constitui principal causa de morte materno e perinatal, ela é mais frequente
em condições socioeconômicas desfavoráveis, atendimento pré-natal deficiente e acompanhamento 
inadequado da pré-eclampsia, sendo assim é importante que os médicos conheçam sobre esta 
patologia e instituam o mais precocemente sua prevenção, realizem seu diagnóstico precoce bem
como seu tratamento. Até que se estabeleça o diagnóstico diferencial, toda convulsão em gestação
deve ser considerada como diagnóstico de eclampsia e não é necessário a presença de alterações ou, 
até mesmo, realização de exames neurológicos. Após o diagnóstico da eclampsia devemos instituir o
tratamento rapidamente. São princípios básicos de terapia na eclampsia o controle das crises
convulsivas e evitar as mortalidades materna e fetal e é essencial no manuseio da paciente a utilização
de protocolo padronizado de conduta com a finalidade de evitar outras complicações e melhorar os
prognósticos materno e perinatal. Para a prevenção de novas convulsões é utilizado o sulfato de 
magnésio, sendo a vantagem deste anticonvulsivante em relação aos demais é o fato de essa droga, em
doses habituais, não produzir depressão do sistema nervoso central, tanto materno quanto fetal. Apesar
de ser o único e mais importante medicação ao tratamento os médicos devem conhecer os esquemas
disponíveis bem como seus possíveis efeitos colaterais. O objetivo deste trabalho é a apresentação de 
caso clínico real, fornecendo os conhecimentos necessários para tomada de decisões, diagnóstico
precoce e tratamento, visando estabilização e resolução do quadro, uma vez que esta patologia
representa importante causa de morbi-mortalidade materno-fetal.         D.O.G. 32 anos, branca, casada, 
residente e procedente de Presidente Prudente, católica, do lar. Paciente gestante deu entrada no 
pronto socorro do Hospital Regional de Presidente Prudente no dia 22/08/2012, com história de
tremores generalizados pelo corpo há 1 hora e perda da consciência, fez uso de diazepam com
melhora do quadro. No momento queixava-se de epigastralgia, turvação visual e cefaléia. Foi
diagnósticada como eclampsia. Como conduta foi realizada rotina laboratorial,estabilização do quadro
com medicações( sulfato de magnésio, hidralazina, metildopa )e controles e cuidados gerais. Após
estabilização do quadro foi realizada a cesárea, ficou internada por 7 dias  Após apresentação do relato 
de caso e pesquisa em diversas bibliografias, concluímos que ambas condizem, tanto pelo aspecto
clínico/epidemiológico quanto pelo tratamento conservador, medicamentoso e cirúrgico utilizado no 
caso.   
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EMBOLIZAÇÃO DE PSEUDOANEURISMA GIGANTE DA ARTÉRIA HEPÁTICA 
 

LEANDRO KEFALAS BARBOSA

Aneurismas de artérias viscerais são lesões vasculares raras e potencialmente letais, onde 22% dos
casos apresentam-se como emergência clínica com taxa de ruptura de 64 a 80% e mortalidade acima
de 35%. Os AAH (Aneurismas da Artéria Hepática) são a segunda causa de aneurismas viscerais, 
sendo mais comuns em homens (4:1) com idade média de 40 anos. Raramente são menores que 2cm
ou maiores que 10cm e mesmo assintomáticos (75% dos pacientes), podem apresentar dor vaga no
quadrante superior ou epigástrio, podendo preceder a ruptura. Em decorrência da história natural do
AAH cursar com ruptura e hemorragia, elevando a taxa de morbimortalidade, a correção cirúrgica
deve ser considerada. Neste relato de caso é apresentado um pseudoaneurisma gigante da artéria 
hepática de um paciente assintomático embolizado de forma eficiente em um procedimento
endovascular.  Pela raridade descrita na literatura, baixa incidência e quadro clínico inespecífico, o
autor relata um caso de embolização de pseudoaneurisma gigante da artéria hepática superior a 11cm 
de um paciente assintomático utilizando materiais de baixo custo (Histoacryl ® e Lipiodol ®), com
excelente custo/benefício em um procedimento de curta duração, eficaz e de recuperação
rápida.         Paciente do sexo masculino, 63 anos, submetido a gastrectomia há 37 anos apresentando
síndrome de dumping com tentativa de correção cirúrgica há 13 anos, sem melhora dos sintomas. Fez
seguimento ambulatorial com sucessivas endoscopias digestivas e Ultrassom de abdomen sem
alterações. Em Janeiro de 2012 percebeu massa pulsátil indolor no abdomen superior ao decúbito
lateral direito. Procurou atendimento médico quando foi solicitado US com doppler que evidenciou
massa hiperecóica na topografia da artéria hepática comum com conteúdo heterogênio e fluxo 
aumentado ao doppler, sugestivo de aneurisma da artéria hepática, medindo aproximadamente
11,3x8,1x7,5cm. Foi então submetido a AngioTomografia de abdomen, confirmando imagem definida
como aneurisma na topografia da artéria hepática. A equipe de radiologia intervencionista realizou
angiografia digital, onde foi evidenciado pseudoaneurisma gigante da artéria hepática própria sem
enchimento da artéria hepática comum e presença de circulação colateral advinda da mesentérica
superior através de ramos gastroduodenais e da arcada pancreatoduodenal, reabitando a artéria
hepática comum. Optou-se pela embolização imediata do pseudoaneurisma pelo risco de ruptura
através da cateterização e injeção superseletiva na artéria hepática própria de uma solução de cola 
Histoacryl com Lipiodol a 33%. As imagens de controle mostraram oclusão do pseudoaneurisma com
preservação da circulação hepática. O US doppler de controle evidenciou trombose do
pseudoaneurisma e ausência de fluxo em seu interior. Permanece assintomático e em seguimento 
ambulatorial. Não foi encontrado nenhum caso na literatura com essa medida. Conclui-se que o 
tratamento endovascular foi a melhor escolha, seguro e efetivo.    
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ESTEATOSE HEPÁTICA NA GRAVIDEZ 
 

LEANDRO SCREMIN CZEZACKI 
PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR

AMANDA MARTUCCI
CAROLINA ALMEIDA DO PRADO SILVA

A Esteatose Hepática na Gravidez (EHG) é definida como um teor de gordura, na sua maior parte de 
triglicérides, superior 5% do peso do fígado. A mortalidade materna,pode chegar de 10% a 20%,e a
mortalidade perinatal está de 15 a 25% com quadro de início súbito, os sintomas são inespecíficos,e
fazem com que,o diagnóstico seja tardio. A incidência é de 1 a cada 7.000 a 20.000 partos.A patologia
evolui através de bem diferenciados aspectos clínicos, laboratoriais e histológicos.A nuliparidade e
gemelaridade são fatores de risco reconhecidos, bem como a associação com pré-eclâmpsia. Os 
pacientes geralmente são assintomáticos e o diagnóstico,é feito quando se descobre um fígado duro,
liso e aumentado. As provas de função hepática são normais, ou transaminases e fosfatase alcalina
estão aumentadas. Pode ocorrer náuseas e vômito com dor periumbilical, epigástrica ou quadrante
superior direito. Os sintomas clínicos ocorrem no terceiro trimestre, por volta de 36
semanas.Raramente surge no puerpério ou no final do segundo trimestre. Os sintomas gerais
precedem de sinais mais graves de comprometimento hepático em 1 a 2 semanas,quando então a
icterícia,colúria e encefalopatia hepática já podem estar presentes.Podem estar associado aos sintomas
iniciais, o relato de diminuição de movimentação fetal ou de atividade uterina.Portanto,gestantes no 
terceiro trimestre,com sintomas digestivos,dor abdominal e redução de movimentação fetal, devem ser
prontamente avaliadas com suspeita de EHG .O exame físico pode ser pobre em sinais e podem ser
observadas queda do estado geral,dor em andar superior do abdome e desidratação nos estágios
iniciais. A medida que a doença progride e a lesão hepática avança, o paciente apresenta quadro de
icterícia, ascite e febre baixa,além de sinais neurológicos de encefalopatia. A hipoglicemia é um sinal
importante de disfunção hepática e de gravidade, além de sangramentos cutâneo-mucosos 
espontâneos.Hipertensão leve e proteinúria podem estar presentes e o diagnóstico, à primeira vista,
pode ser pré-eclâmpsia.A insuficiência renal ocorre em 60% dos casos,agravando o quadro. É relatar 
um caso de EHG diagnosticada em uma paciente internada no Hospital Regional-HR de Presidente 
Prudente.         Mulher,36 anos,com cesareana há 18 horas por sofrimento fetal agudo (SFA) com
aminiorexe presente óbito fetal.Evolui em puerpério com icterícia,êmese em borra de café +
sonolência. Paciente com duas gestações por cesária e nenhum aborto.Exame físico:Regular estado
geral,afebril,descorada,desidratada,ictérica,eupneica,afebril.Abdome:globoso,doloroso a palpação
profunda,com fígado palpável a 3 cm do rebordo costal direito,com descompressão brusca(DB)
ausente e murphy ausente. Concluímos que: Sendo solicitado sorologias para hepatite B e C, onde se
destacaram negativas,excluíram essas patologias,forçando a hipótese de Esteatose Hepática com os 
demais exames e com a história de óbito fetal e icterícia.   
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GRANULOMATOSE DE WEGENER SEM ENVOLVIMENTO RENAL E PULMONAR 
 

VIRGÍNIA SCAFF GONÇALVES
ANDRESSA KONO

RENATO VICENTIN FRANCISCO
MICHELLE CRISTINA BARRUECO CEREZA

MARILDA APARECIDA MILANEZ MORGADO DE ABREU

A Granulomatose de Wegener (GW) é uma afecção rara, idiopática, de caráter sistêmico que atinge,
preferencialmente, vênulas e arteríolas. Acomete com mais frequência indivíduos adultos caucasianos
entre a quarta e quinta décadas de vida, sem predileção por sexo. As manifestações clínicas mais
comuns são o acometimento das vias aéreas superiores e inferiores e rins, geralmente associadas a 
sintomas gerais de febre e perda ponderal. Quando se tem o envolvimento cutâneo, este é inespecífico
cursando com úlceras, pioderma gangrenoso, fenômeno de Raynaud e nódulos subcutâneos.  O caso 
em questão visa mostrar um relato de granulomatose de Wegener com manifestações cutâneas e das
vias aéreas superiores.         Masculino,31 anos, há 2 meses com lesões cutâneas associadas a
obstrução nasal, epistaxe, rinorréia piosanguinolenta fétida, dor em face e dorso nasal associados a 
astenia,febre,mialgia e perda ponderal. Ao exame, pápulas e nódulos eritemato-violáceos de 2 a 3 cm 
de diâmetro, algumas apresentando ulceração necrótica central e crostas hemáticas. À rinoscopia,
tumoração vegetante eritematosa friável bilateralmente. Em análise laboratorial, presença de anemia 
microcítica hipocrômica e VHS elevado. Demais exames complementares dentro da normalidade.
Submetido a biópsias de lesão de cavidade nasal e pele com histopatológicos inespecíficos. Realizada
ressecção cirúrgica de lesão intranasal com anátomo-patológico mostrando processo inflamatório 
crônico granulomatoso, pesquisa negativa para fungos e protozoários. Solicitada pesquisa de C-
ANCA que veio reagente. Introduzida terapêutica com prednisona 0,5mg/Kg/dia e ciclofosfamida 
50mg/dia, com controle do sangramento nasal, melhora da dor em face, do estado geral das lesões
cutâneas e da anemia.  O diagnóstico da GW é baseado em critérios clínicos, radiológicos, sorológicos
e anatomopatológicos. O paciente em questão apresenta radiografia de tórax e exame de urina dentro
da normalidade, sorologias não reagentes, não apresentando a tríade clássica de doença respiratória,
vasculite e glomerulonefrite para definir diagnóstico de uma GW. Porém, há na pele a presença das
manifestações clínicas da doença, que são ulcerações necróticas difusas e isoladas na pele do corpo
todo e ulceração na mucosa nasal associada a queixas como obstrução nasal crônica e eventos
recorrentes de epistaxe, presentes em cerca de 90% dos casos. A suspeita clínica foi confirmada com a 
positividade do anticorpo anticitoplasma do neutrófilo (C- ANCA) e com os achados histopatológicos 
mostrando processo inflamatório crônico granulomatoso, ulcerado e dermatite granulomatosa do tipo
corpo estranho com focos de supuração. O tratamento de escolha foi a prednisona e ciclofosfamida,
tendo com isso, o controle do sangramento, melhora da dor na face,bem como melhora do estado geral
e da anemia, demonstrando resultado satisfatório do caso.    
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HEMANGIOMA DA INFÂNCIA: RELATO DE UM CASO TRATADO COM PROPRANOLOL
 

GABRIELA MALDONADO CORTEZ
MONIQUE DE OLIVEIRA CERANTO
FERNANDA RODRIGUES FERREIRA

LUCIENA CEGATTO MARTINS ORTIGOSA

O hemangioma da infância é o tumor vascular benigno mais comum em crianças, principalmente do
sexo feminino e prematuras. Na maioria dos casos, não requer tratamento. Resulta de um desequilíbrio
da angiogênese local. O diagnóstico é realizado baseado nos achados físicos e história clínica. Existem
três fases clínicas: uma inicial de crescimento rápido, que em geral dura seis meses, seguida pela fase
quiescente, de estabilização do tamanho. A terceira (involutiva) termina com a regressão total ou 
parcial da lesão em 90% dos pacientes até os 10 anos de idade. Descrevemos o caso de uma paciente
do sexo feminino, com nódulo violáceo na região infraorbicular esquerda tratada com propranolol.
 Relatar o caso de uma paciente com hemangioma na região infraorbicular tratada com propranolol,
que não apresentou o resultado esperado.         Paciente do sexo feminino, quatro meses de idade, deu
entrada no pronto-socorro apresentando nódulo infraorbicular esquerdo desde o nascimento, com
aumento progressivo há dois meses. À ectoscopia possuía nódulo violáceo de consistência
fibroelástica, de aproximadamente 1,5cm em região infraorbicular esquerda. Para investigar a
extensão da lesão foi solicitado exame de ressonância magnética de crânio que diagnosticou 
compressão do olho esquerdo sem obstrução da visão. Em alguns casos o hemangioma pode crescer e
colocar em risco a função de um órgão, estes devem ser tratados precocemente. A fim de evitar a
progressão da lesão e induzir sua remissão foi indicado propranolol. Especula-se que sua ação ocorra 
diminuindo a expressão de fatores de crescimento vasculares e do endotélio, desencadeando apoptose
de células endoteliais. O tratamento foi, inicialmente, de 0,5mg/Kg/dia por um mês. A dose foi
aumentada para 1mg/Kg/dia por mais dois meses, entretanto, a paciente retornou em consulta
ambulatorial com aumento discreto da lesão, optando-se por interromper o tratamento anterior e 
iniciar prednisolona 1mg/Kg.  Existem na literatura terapias preconizadas para tratamento de 
hemangioma, entre elas, o propranolol é considerado eficaz. Descrevemos o caso de uma criança com
lesão facial que não respondeu ao tratamento com propranolol, necessitando de imunossupressão para
o controle da doença.    
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HIPERCERATOSE EPIDERMOLÍTICA ESPORÁDICA 
 

CARLA PREVITALLI PIMENTEL
NATÁLIA MARQUES FRANCO

LUCIENA CEGATTO MARTINS ORTIGOSA

INTRODUÇÃO Hiperceratose epidermolítica é uma doença hereditária autossômica dominante
também conhecida como eritrodermia ictiosiforme congênita bolhosa. Sua primeira descrição foi feita
em 1902 por Brocq. Tem prevalência de 1 em 300.000 indivíduos e 50% dos casos são esporádicos
decorrentes de novas mutações. Essas desordens genéticas provocam falha na rede de queratinas 1 e
10 e geram alteração na ceratinização, conferindo fragilidade aos ceratinócitos. A manifestação
cutânea mais comum é a descamação. Outros fenótipos dependem da extensão do acometimento, 
presença ou não de eritrodermia e comprometimento palmoplantar. Casos esporádicos por mutação
pós zigótica durante a embriogênese caracterizam padrão em mosaico, alternando hiperceratose e pele
sã, como no caso relatado.  OBJETIVO Relatar um caso de hiperceratose epidermolítica em mosaico
devido raridade do caso.          RELATO DO CASO Paciente do sexo masculino, 9 anos, branco,
estudante. Mãe relatava que paciente nasceu sem alterações e após dois meses surgiu ressecamento
nas mãos, cotovelos e virilha. Aos seis meses surgiram lesões por todo o corpo. Ao exame
dermatológico apresentava placas e pápulas lineares, hipercrômicas, hipocrômicas e eritematosas com
descamação disseminada pelo corpo, seguindo as linhas de Blaschko. O exame histopatológico foi 
característico. Foi introduzido acitretin 10 mg/dia, com melhora importante do quadro.  DISCUSSÃO 
E CONCLUSÃO Na hipercetarose epidermolítica as lesões podem estar presentes ao nascimento e
com o tempo vão evoluindo para lesões ceratósicas, podendo assumir aspecto verrucoso e com
tendência ao acometimento das dobras flexoras. A histopatologia é característica e consiste em
hiperceratose, papilomatose e acantose, associadas a aumento da granulosa. Sousa e cols. relatam um
caso de um adolescente de 15 anos de idade, que aos 10 meses de vida apresentou vesículas e bolhas
que evoluíram para lesões hiperceratósicas acometendo os membros, o tronco e a região cervical. Tais
lesões seguiam as linhas de Blaschko e se alternavam com pele sã. O tratamento pode ser sistêmico ou 
tópico, nas formas graves retinóides orais são efetivos. Acitretin é o retinóide sistêmico mais eficaz.
Seus efeitos colaterais são alterações mucocutâneas, lipídicas e teratogenicidade. Nassif e cols.
fizeram segmento do uso crônico da droga mostrando segurança com poucos efeitos colaterais e
melhora da qualidade de vida.    
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RELATO DE CASO: GRAVIDEZ ECTÓPICA. 
 

CAIO POLIMENO GUERZONI
GUSTAVO ALMEIDA CARMO DE PADUA

JOSÉ DOS REIS GOMES NETO
THAIS NOGUEIRA DA SILVEIRA

Gravidez ectópica (GE) é definida como gestação cuja implantação e desenvolvimento do ovo ocorre
em tecido que não seja o endométrio uterino. De acordo com dados epidemiológicos 1 a 2% das
gestações são ectópicas. A tuba uterina é o local de maior ocorrência (95 a 98% dos casos), sendo que
a porção ampular representa 70 a 80% dos locais de implantação. Localizações extratubárias são raras.
A etiologia está relacionada a fatores de risco como doença inflamatória pélvica, uso de dispotivo
intrauterino, cirurgias tubárias prévias, antecedente de GE, reprodução assistida, anticoncepção de
emergência e tabagismo.O diagnóstico é realizado com a ultrassonografia transvaginal (USG TV), a 
fração beta da gonadotrofina coriônica humana (beta-hCG) e maior conhecimento de fatores de risco. 
O tratamento pode ser cirúrgico ou clínico, dependendo da integridade, local e tamanho da gravidez
ectópica, estado hemodinâmico, desejo reprodutivo da paciente e experiência do médico com o
método utilizado. Por ser um quadro grave é importante que o diagnóstico seja lembrado e realizado
antes de ocorrer a ruptura, para minimizar a mortalidade.  O objetivo é relatar um caso de gravidez 
ectópica rota, após insucesso de tratamento medicamentoso.         Secundigesta, 28 anos, com aborto 
prévio, admitida no departamento de emergência obstétrica no Hospital Regional de Presidente
Prudente (HRPP), na terceira semana de gestação, queixando-se de dor em hipogástrio, tipo cólica e 
de moderada intensidade há 5 horas, associado a sangramento vaginal de pequena quantidade. Ao
exame físico a paciente encontrava-se em bom estado geral e estável hemodinamicamente. Ao exame
especular apresentou colo epitelizado, sem sangramento ativo e, ao toque vaginal, colo grosso,
posterior e impérvio. O beta-hCG na admissão foi de 1.641,50mUi/mL e a USG TV demonstrou
imagem nodular heterogênea, medindo 18 x 16 x 14 mm, adjacente ao ovário direito com fluxo 
vascular periférico. Optou-se por tratamento clínico com Metotrexato (MTX), na dose única de
100mg por via intramuscular e após três dias de boa evolução clínica, recebeu alta hospitalar. Após
dez dias, retornou com dor abdominal há oito horas, em fossa ilíaca direita, progressiva, sem fatores 
de melhora. Apresentava-se hemodinamicamente estável, marcha antálgica e com descompressão
brusca dolorosa à palpação em fossa ilíaca direita. O USG TV demonstrou massa nodular adjacente ao
ovário direito medindo cerca de 56 x 41 x 51mm e volume de 62,76 centímetros cúbicos, com fluxo
vascular interno. Indicado laparotomia exploradora, evidenciando gravidez ectópica rota em tuba
uterina à direita, realizado salpingectomia à direita. Evoluiu satisfatoriamente no pós operatório, 
recebendo alta hospitalar após dois dias.  Apesar dos altos indices de sucesso terapêutico em pacientes
bem selecionados, o tratamento clinico medicamentoso está sujeito a falhas, necessitando de
abordagem cirurgica posterior.   
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RELATO DE CASO: SÍNDROME DE MIRIZZI 
 

CAIO POLIMENO GUERZONI
GUILHERME SCHINCARIOL

A Síndrome de Mirizzi é uma entidade rara relacionada à impactação de um calculo biliar único e 
grande, ou de múltiplos pequenos no ducto cístico, que consequentemente levam a compressão
extrínseca ducto hepático comum, resultando em mudanças patológicas no fluxo da bile, inflamatórias
no local da obstrução e sistêmicas. É uma complicação rara, ocorrendo em aproximadamente 1% de
todos os pacientes diagnosticados com colelitíase. Apesar disso, deve ser sempre considerada entre os
diagnósticos diferenciais de todos pacientes com obstrução de caráter biliar, visto que apresenta alto 
risco de iatrogenias durante os procedimentos cirúrgicos, e dificuldade no diagnóstico pré-operatório. 
O tratamento cirúrgico é a escolha para resolução do quadro, porém se mostra uma situação
desafiadora ao cirurgião, devido à alterações estruturais decorrentes do processo inflamatório local, e
possíveis variações anatômicas a serem encontradas. Relatamos esse caso para demonstrar que esta
patologia rara deve ser citada nos diagnósticos diferenciais das síndromes ictéricas, de forma à realizar 
diagnóstico preciso e tratamento eficaz.  Elucidar o diagnóstico dessa patologia, que apesar de rara, é
grave, e pode manifestar-se nos casos de colelitíase.         Paciente masculino, 65 anos, deu entrada 
com quadro de febre de 39ºC associada a dor em região epigástrica, irradiada para flancos, refratária
ao uso de analgésicos simples há cinco dias, concomitantemente referia disfagia, colúria e icterícia.
Ao exame físico encontrava-se ictérico duas cruzes (2+/4+), com abdômen globoso, doloroso à
palpação em epigastro, com hepatomegalia a dois centímetros do rebordo costal direito. A
investigação inicial foi realizada com exames laboratoriais, os quais demonstraram franco aumento
das bilirrubinas, principalmente as custas de bilirrubina indireta, além de enzimas canaliculares 
aumentadas. Realizado ultrassonografia (USG) abdominal, complementada com tomografia
computadorizada (TC) abdominal e posterior colangiopacreatografia retrógrada endoscópica (CPRE)
que evidenciou obstrução das vias biliares, diagnosticado e classificado como Síndrome de Mirizzi
tipo I. Proposto tratamento cirúrgico, por laparotomia, com exploração de vias biliares realizado com
sucesso sem intercorrências, com posterior alta hospitalar do paciente. A Síndrome de Mirizzi apesar 
de ser uma entidade rara, é grave, e deve ser sempre considerada nos diagnósticos diferenciais das
colelitíases e outras síndromes ictéricas. O diagnóstico inicia-se de forma clínica, porém os exames de 
imagem devem sempre ser solicitados quando há suspeita, pois elucidam de maneira mais eficaz a 
patologia, além de classificá-las e propor tratamentos diferenciados.   

 
 

 


