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ANÁLISE ACÚSTICA DA VOZ: ESTUDO DOS EFEITOS DA FONOTERAPIA EM PACIENTES 

ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA-ESCOLA DE FONOAUDIOLOGIA 
  DUMONT, THAÍS ANDRÉIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

CAZELATO, SANDRA ELISABETE DE OLIVEIRA (Professor - UNOESTE) 

O aprimoramento da tecnologia e da ciência proporciona aos profissionais envolvidos em avaliação e
reabilitação vocal subsídios que propiciam uma análise mais completa do comportamento vocal dos pacientes. A
avaliação acústica da voz auxilia de maneira objetiva no diagnóstico precoce das alterações vocais e nos 
processos de reabilitação. O objetivo deste estudo é realizar a análise acústica da voz, observar e comparar os
achados vocais alterados, bem como os efeitos benéficos da terapia de voz em pacientes atendidos em uma
Clínica-Escola de Fonoaudiologia. Este estudo consistiu em analisar 10 vozes, com três amostras de fala
encadeada (meses do ano), gravadas em áudio de indivíduos com disfonia, em atendimento ou que já
receberam atendimento fonoaudiológico, as quais foram gravadas no início e/ou durante o processo de 
reabilitação vocal. Também foram utilizados os prontuários dos pacientes para a verificação do laudo
otorrinolaringológico e dos achados fonoaudiológicos (avaliação perceptivo-auditiva). As variáveis acústicas 
utilizadas para análise das vozes foram: forma e continuidade do traçado harmônico, presença de ruído,
frequência fundamental e suas variantes jitter e shimmer, intensidade e qualidade da voz. Para a análise desses
parâmetros utilizamos um sistema de análise computadorizada, o software VOXMETRIA, o qual gerou a imagem
espectrográfica do som, permitindo visualização e manipulação das amostras. Os dados obtidos das três
gravações durante o período de fonoterapia foram submetidos à análise percentual, em que se buscou observar, 
caracterizar e comparar as eventuais diferenças de padrões vocais por diagnóstico. Os resultados parciais
mostram diferenças espectrográficas discretas entre as gravações em relação à forma e continuidade do
traçado, entretanto, a maioria dos pacientes (71,4%) apresentaram-se estáveis. A estabilidade do traçado dos 
harmônicos também manteve-se estável para 71,4% dos pacientes, indicando que não houve progressão do
quadro de disfonia. O parâmetro que apresentou maior diferença espectrográfica foi a presença de ruído entre 
harmônicos, no qual todos (100%) dos pacientes obtiveram melhora durante a fonoterapia, ou seja, diminuição
de ruído na fala encadeada, indicando assim melhora considerável no quadro de disfonia. A partir dos resultados
parciais é possível verificar que a avaliação acústica aumenta a confiabilidade, auxiliando de forma objetiva na
avaliação da voz, além de ser um instrumento eficaz para avaliar a evolução da voz em cada caso e seus
parâmetros vocais específicos durante o processo de reabilitação vocal. Contudo, a análise acústica ainda é
considerada uma análise complementar à avaliação perceptivo-auditiva na rotina da clínica fonoaudiológica, pois 
não há garantias de que os dados da avaliação acústica melhoram as habilidades diagnósticas ou a eficiência 
do tratamento proposto. A avaliação acústica depende das habilidades associativas e do conhecimento prévio
do avaliador.  
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AVALIAÇÃO DO ESTADO COGNITIVO DE IDOSOS DA CIDADE DE PIRAPOZINHO/SP ATRAVÉS DO  
MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL.  

 

  FERRO, RODRIGO SALA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
COTINI, DANIELE LEITE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), elaborado por Folstein(1975), é um dos testes mais empregado e
mais estudado em todo o mundo, e foi projetado para ser uma avaliação clínica pratica para mudanças do
estado cognitivo em pacientes geriátricos. Trata-se de um exame extremamente importante para triagem de 
possível demência, como instrumento clínico, pode ser utilizado na detecção de perdas cognitivas, e em
pesquisas, tem sido largamente empregado em estudos epidemiológicos. O objetivo deste trabalho é analisar o
nível cognitivo dos participantes do projeto de extensão intitulado “Caravana da Saúde” do município de
Pirapozinho (SP), através do MEEM. O presente estudo foi realizado na área urbana da cidade de
Pirapozinho/SP,pela extensão “caravana da saúde” realizada em parceria da Universidade do Oeste Paulista 
com o comercio de Presidente Prudente.O questionário utilizado para os dados passíveis de coleta por
entrevista foi o MEEM, onde foi padronizado, pré-codificado e testado previamente. Foram considerados
pacientes com possível demência, aqueles que estavam abaixo do cutoff escore (ponto de corte) isto é, aqueles
com o resultado do escore abaixo de 26 em pacientes altamente escolarizados, menor que 18 para pacientes
com escolaridade média/baixo, e de 13 para pacientes analfabetos. Sendo o número máximo de pontos 30. Na
comparação entre os indivíduos, observou-se que dos 30 analisados 17 eram do sexo feminino e 13 eram do
sexo masculino. Destes mais da metade possuem grau de escolaridade média (53,3%). Baixa escolaridade se 
trata de um fator que interfere nos resultados, portanto para reduzir o viés aplicou-se um cutoff escore para os
três níveis de escolaridade isto é, aqueles com o resultado do escore abaixo de 26 em pacientes altamente
escolarizados, menor que 18 para pacientes com escolaridade média/baixo, e de 13 para pacientes analfabetos,
foram considerados com alteração cognitiva. Sendo o número máximo de pontos 30. Os dados preliminares do
rastreamento cognitivo da população analisada apontam para uma prevalência de 6,6% (2/30) de idosos 
suspeitos de alterações cognitivas, onde todos idosos com alterações cognitivas eram analfabeto. Portando
através deste resultado observamos que a escolaridade exerce uma influência significativa sobre o desempenho
cognitivo avaliado pelo MEEM nessa amostra de idosos, pois os dois únicos exames alterados são em
indivíduos analfabetos. Ao observamos a relação de possível demência com a faixa etária de idosos vemos que,
ao contrário do que mostram outros estudos, a idade não exerce influência sobre a prevalência de 
comprometimento cognitivo. Concluímos que a prevalência de idosos com possível diagnóstico de demência na
determinada comunidade é baixa, entretanto devemos incentivar estudos e pesquisas com o objetivo de
diagnósticar casos de déficit cognitivo em seu início, para que dessa forma possa haver um tratamento
prematuro com melhora na qualidade de vida destes pacientes.  
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COMPARAÇÃO ENTRE A CONCENTRAÇÃO DE MASTÓCITOS E CRITÉRIOS DE RISCO PARA 

MALIGNIZAÇÃO EM ADENOMAS INTESTINAIS 

  CAMARGO, BRUNA LUZ CUSTÓDIO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
DOMINGUES, THAISA CONSORTE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

NIJI, VANESSA MIGUEL (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
NAI, GISELE ALBORGHETTI (Professor - UNOESTE)

O câncer de cólon e reto é a terceira causa mais comum de câncer no mundo em ambos os sexos. Adenoma
intestinais são neoplasias benignas que apresentam risco de malignização relacionado a três características
independentes: o tamanho do pólipo, a arquitetura histológica e a gravidade da displasia (ou atipia) epitelial.
Evidências atuais sugerem que os mastócitos, células residentes no tecido conectivo normal, contribuem para a 
tumorigênese dos carcinomas colo-retais, por vários mecanismos como promoção de angiogênese e de
imunossupressão. O objetivo deste estudo foi comparar a concentração de mastócitos em adenomas intestinais
e os critérios de risco para malignização nestes tumores (tamanho, tipo histológico e grau de atipia celular.
Foram avaliados 103 adenomas intestinais. Foram coletados de cada caso dados relacionados à idade e sexo
dos pacientes, tamanho do adenoma, tipo histológico (tubular, túbulo-viloso e viloso) e presença e grau de atipia 
celular (ausente, leve, moderada e acentuada). Blocos de parafina com a área central da neoplasia foram
selecionados para a realização da coloração de azul de Toluidina para evidenciar os mastócitos. A contagem 
dos mastócitos, em cada lâmina, foi feita em 10 campos de grande aumento (CGA). Na maioria dos casos
(89,2% - n=91) a concentração de mastócitos (CM) foi menor que 6 mastócitos/10CGA (p=0,0001). A maioria
dos adenomas tubulares (47,5%), e vilosos (73%) e 39,5% dos túbulo-vilosos mostraram 0 mastócito/10CGA 
(p=0,083). A maioria dos adenomas de todos os tamanhos tinha CM de 0 mastócito/10CGA (p=0,665). As
maiores CM foram observadas naqueles com medida ente 1-1,9cm. Presença ou ausência de atipias esteve 
associada, na maioria dos casos, a CM de 0 mastócito/10CGA (p=0,524). O único adenoma com CM maior que
25 estava associado a adenocarcinoma, porém a maioria (78,9%) com esta associação apresentava menos de 6
mastócitos/10CGA (p=0,202). Todos os testes estatísticos foram realizados com nível de significância de 5%. Os
adenomas tubulares são os mais comuns, porém em neste estudo houve uma discreta prevalência de
adenomas túbulo-vilosos (42%) em relação aos tubulares (39%). A maioria dos adenomas estudados media 
menos de 2cm (81,3%), assim como a maioria apresentava atipias discretas (37,2%) e não estava associada a
nenhuma outra lesão intestinal (78,4%), mostrando que houve diagnóstico precoce da lesão. Este estudo não
mostrou associação entre a concentração de mastócitos e tipo histológico, tamanho e presença de atipias
celulares nos adenomas intestinais, nem associação com presença de adenocarcinoma em outras áreas
intestinais.  
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DERMATOFIBROMA: MARCADOR DE NEOPLASIA INTERNA? 
  RONCADA, EDUARDO VINICIUS MENDES (Professor - UNOESTE)

ABREU, MARILDA APARECIDA MILANEZ MORGADO DE (Professor - UNOESTE)
GOULART, ANGELA MARQUES BARBOSA (Professor - UNOESTE)

O dermatofibroma é uma proliferação benigna dos fibroblastos na pele de etiologia desconhecida, múltiplos ou
único, firmes e pigmentados. Histologicamente,é composto exclusivamente de fibroblastos ou estes estão
associados com histiócitos. Não há necessidade de tratamento, embora possa ser feita a retirada cirúrgica para
a confirmação diagnóstica. O fibroma (ou leiomioma ou mioma) uterino é um tumor benigno, formado por tecido
muscular e tecido conjuntivo, que se desenvolve dentro da parede uterina ou em tecidos ligados a ela. Sua 
causa é desconhecida, mas parece depender da estimulação estrogênica. É o mais comum dos tumores
uterinos, presente em 15 - 20% das mulheres em idade fértil, e em 30 - 40% das mulheres com mais de trinta 
anos.Seria de muita utilidade a existência de algum sinal na pele que indicasse a presença de fibroma uterino
para que o diagnóstico fosse feito precocemente. Se isso fosse confirmado, o exame dermatológico seria
importante na identificação de pacientes com maior chance de desenvolverem ou de serem portadoras de 
fibroma uterino. Verificar se mulheres portadoras de fibroma uterino apresentam concomitantemente lesões de
dermatofibroma na pele. Pacientes operadas de fibroma uterino foram identificadas no Departamento de
Patologia do Hospital Regional de Presidente Prudente – SP e convidadas a comparecer numa consulta. Foi 
feita a avaliação dermatológica dessas pacientes, verificando a existência de lesão de dermatofibroma. Os
dados obtidos foram analisados estatisticamente para verificar se há correlação entre a presença de fibroma 
uterino e dermatofibroma cutâneo. Das 110 pacientes avaliadas, 50% (55 pacientes) tinham entre 46 e 55 anos.
A maioria das mulheres teve diagnóstico de mioma uterino entre 30 e 40 anos de idade. Cerca de 67% das 
participantes eram brancas. A quase totalidade dos casos havia realizado pelo menos um ultra-som transvaginal 
previamente à cirurgia de exerese do fibroma uterino. Aproximadamente 86% das mulheres apresentaram
mioma uterino de localização intramural. 51 pacientes (46,36%) revelaram antecedentes familiares de fibroma
uterino.Foi encontrada lesão dermatológica compatível com dermatofibroma em 38 mulheres (34,54%). Destas
38 pacientes, 30 delas (78,94%) a lesão de dermatofibroma teve início em idade superior ao aparecimento do 
mioma uterino. A maioria das pacientes com dermatofibroma possuía uma ou duas lesões cutâneas. A
localização mais freqüente do dermatofibroma foi nos membros inferiores. A presença de outras neoplasias não
foram encontradas em nosso estudo. . Mulheres portadoras de fibroma uterino apresentam concomitantemente
lesões de dermatofibroma cutâneo em cerca de 34% dos casos estudados. A associação clínica entre esta
neoplasia cutânea e uterina e deve-se provavelmente a influência de estímulos estrogênios. Os dados desta 
pesquisa contribuem para suspeita clínica de mioma uterino em mulheres com dermatofibroma e vice-versa. .  
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EFEITO DA OVARECTOMIA E DA TERAPIA ESTROGÊNICA SOBRE O PESO DOS CORNOS 
UTERINOS EM RATAS 

  FORTE, PAULA MARTINS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, ANDRESSA MARIANE DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

AOKI, CAROLINA YUMI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
GABELLA, CINTHIA MARA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

GIL, LARISSA DOS SANTOS GONÇALVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
LOURENÇO, LARISSA FERRAZ (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

PÁDUA, LUANE MAYARA ALVARENGA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
GREGOLIN, MARIA CLARA ARRUDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BARROSO, MARILIA ANANIAS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SOARES, PATRÍCIA MARCHITO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

OLIVEIRA, MARGARETE JARDINETTI DE (Professor - UNOESTE)
COSTA, ELOISA FERREIRA DE ALMEIDA (Professor - UNOESTE)

ALMEIDA, MARCELO FERREIRA DE (Professor - UNOESTE)
FREITAS, SELMA DE BASTOS ZAMBELLI (Professor - UNOESTE)

NEVES, CELSO SAWAYA (Professor - UNOESTE)
CECÍLIO, MICHEL JORGE (Professor - UNOESTE)

PORTELINHA, LUCIANE SCHADECK MARTINS (Professor - UNOESTE)

As principais funções dos ovários são: gametogênese e produção de hormônios, como o estrógeno e a
progesterona. O eixo hipotálamo-hipófise-ovário atua através de um feedback negativo na liberação dos 
hormônios ovarianos. O hipotálamo é responsável pela liberação do hormônio GnRH (hormônio de liberação de
gonadotropinas), que atua na adeno-hipófise, estimulando a secreção de hormônios gonadotróficos: hormônio
luteinizante (LH) e hormônio folículo estimulante (FSH). Esses hormônios atuam na liberação de estrógeno e
progesterona pelos ovários. Os objetivos foram avaliar os efeitos da ovarectomia, com e sem reposição
hormonal, sobre o peso dos cornos uterinos em ratas e oferecer ao estudante a oportunidade de vivenciar 
eventos fisiológicos não apenas como fatos contidos em compêndios, expondo-o à sensação de descobrir e 
confirmar teorias através da experimentação científica. Utilizaram-se 8 ratas da linhagem Wistar com peso entre 
186-229g, adultas (3 meses), independente do ciclo estral, divididas em 3 grupos: G1controle n=2; G2
ovarectomizadas n=3; G3 ovarectomizadas com terapia hormonal n=3. Todas as ratas foram anestesiadas com
Pentobarbital sódico (50mg/K) via intraperitonial e as dos G2 e G3 submetidas ao procedimento da ovarectomia.
No G1 realizou-se apenas a incisão cirúrgica sem a remoção dos ovários. O experimento teve a duração de 15
dias. No 4º dia após a ovarectomia as ratas do G3 passaram a receber injeções diárias de benzoato de estradiol,
por via subcutânea, na dose de 20ml, por rata. Ao final do experimento as ratas foram sacrificados com
sobredose anestésica e após autopsiadas, sendo realizado a remoção e a pesagem dos cornos uterinos com e
sem líquido. Os resultados expressos como média (M) e desvio padrão (Dp), respectivamente: Os resultados
expressos como média (M) e desvio padrão (Dp), respectivamente: G1 G2 G3 C.uterino c/ líq. 0,63+/-0,01 
0,39+/-0,04 2,38+/-0,51 C.uterino s/ líq. 0,50+/-0,02 0,29+/-0,05 1,55+/-0,29 . O grupo G2 apresentou diminuição 
no peso dos cornos uterinos, demonstrando que a falta da gônada e, consequentemente, de seus hormônios
promoveram a involução do útero, tanto com líquido como sem. Já as ratas do G3 apresentaram aumento no
peso dos cornos uterinos, provavelmente devido à administração de uma dose de estrogênio maior que a
fisiológica. Esse aumento foi evidenciado nos cornos uterinos com e sem líquido. Concluiu-se que a 
ovarectomia, quando não acompanhada de reposição estrogênica, promove a diminuição do peso uterino. O 
mesmo não foi observado quando a reposição estrogênica é realizada.  
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EFEITOS DA CASTRAÇÃO E DA TERAPIA SUBSTITUTIVA SOBRE O PESO DAS VESÍCULAS 
SEMINAIS, PRÓSTATA, HIPÓFISE E ADRENAIS EM RATOS 

  SILES, DEBORA PIRES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ROSSI, MARIA LUISA MARTINS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BEZERRA, BIANCA PERES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
OBATA, MARCELA YUMI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

NISHIMOTO, JULIANA DE SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, MARIANA DE ANDRADE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

YOSHIYASU, GIOVANNA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TÁPARO, GABRIELA MIRANDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

OLIVEIRA, VIVIANA LUMA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
FERREIRA, ANA PAULA MUCHIUTTI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

OLIVEIRA, MARGARETE JARDINETTI DE (Professor - UNOESTE)
COSTA, ELOISA FERREIRA DE ALMEIDA (Professor - UNOESTE)

ALMEIDA, MARCELO FERREIRA DE (Professor - UNOESTE)
NEVES, CELSO SAWAYA (Professor - UNOESTE)

FREITAS, SELMA DE BASTOS ZAMBELLI (Professor - UNOESTE)
PORTELINHA, LUCIANE SCHADECK MARTINS (Professor - UNOESTE)

CECÍLIO, MICHEL JORGE (Professor - UNOESTE)

Os hormônios masculinos têm ação sobre os órgãos sexuais acessórios, o metabolismo celular, o crescimento e
outras funções do corpo. A testosterona pode ser considerada o hormônio testicular fundamental, e o 
reconhecimento de seus efeitos e da terapia hormonal substitutiva nos órgãos dependentes do hormônio sexual
em ratos servem para explorar os recursos psicológicos de aprendizado que os trabalhos práticos oferecem,
provocando no aluno motivação e contribuindo para o interesse no desenvolvimento do espírito científico ético.
testículos, estimula o crescimento dos órgãos sexuais masculinos e o desenvolvimento das características
sexuais secundárias masculinas. Enriquecer o conhecimento acadêmico sobre a fisiologia masculina. Os 
objetivos foram avaliar os efeitos da castração, com e sem reposição hormonal, sobre o peso das vesículas
seminais, próstata, hipófise e adrenais em ratos e oferecer ao estudante a oportunidade de vivenciar eventos
fisiológicos não apenas como fatos contidos em compêndios, expondo-o à sensação de descobrir e confirmar 
teorias através da experimentação científica. Utilizaram-se 8 ratos machos da linhagem Wistar com peso entre
180-200g, divididos em 3 grupos: G1controle n=2; G2 castrado n=3; G3 castrado com terapia hormonal n=3.
Todos os ratos foram anestesiados com Pentobarbital sódico (50mg/K) via intraperitonial e os dos G2 e G3
submetidos ao procedimento da orquidectomia. No G1 realizou-se apenas a incisão cirúrgica sem a remoção 
dos testículos. O experimento teve a duração de 15 dias. No 4º dia após castração os ratos do G3 passaram a
receber injeções diárias de propianato de testosterona por via subcutânea, na dose de 300μ por rato. Ao final do 
experimento os ratos foram sacrificados com sobredose anestésica e após autopsiados, sendo realizado a
remoção e a pesagem das vesículas seminais, próstatas, adrenais e hipófises. Os resultados expressos como
média e desvio padrão, respectivamente: M/Dp G1 G2 G3 Próstata 207,07 ±2,93 28,16 ± 1,55 253,33 ± 7,64 
Vesícula sem. 651,33 ±20,74 105,33±3,78 773,37±8,7 Adrenais 35,1±3,39 49,35±11,72 28,84±5,39 Hipófise
3,33±0,46 4,81±0,72 2,52±0,24 . O maior aumento da hipófise e das adrenais foi observado no G2 que
provavelmente ocorre pela hiperatividade glandular. Observa-se a involução das vesículas seminais e próstatas 
neste grupo demonstrando a dependência destes órgãos em relação ao androgênio. Por outro lado o aumento
da próstata e vesículas seminais evidenciados no G3 provavelmente se deve a dose excessiva de reposição 
efetuada nestes ratos. Concluiu-se que a ausência e a terapia excessiva de reposição da testosterona
promovem alterações no peso de glândulas androgênios dependentes.  
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ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES NA POPULAÇÃO DE 
PRESIDENTE BERNARDES/SP. 

  COTINI, DANIELE LEITE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CZEZACKI, LEANDRO SCREMIN (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PETRIN, VICTTOR JOSÉ PARDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

FERRO, RODRIGO SALA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

A doença aterosclerótica cardiovascular (DCV) permanece a causa líder de morte em todo o mundo e, de acordo
com a estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS) em rápida progressão nos países em
desenvolvimento, particularmente no Brasil. A associação entre o aumento da disponibilidade a alimentos
calóricos e ricos em gordura, o aumento do poder de compra e o baixo desenvolvimento sociocultural contribui 
para epidemia de obesidade e consequentemente, para prevalência de diabetes, hipertensão arterial e
dislipidemia.Durante muito tempo, persistiu a idéia que a doenças cardiovasculares seriam determinadas
geneticamente, porém, o reconhecimento dos fatores de risco modificou essa visão,em paralelo, o
envelhecimento populacional abre espaço para efeitos tardios das doenças crônicas degenerativas e aumenta a
janela de oportunidade para a manifestação de síndromes coronarianas agudas. . Determinar fatores agravantes 
com escores clínicos, através do protocolo do risco de Framigham Risc Score, ,Guidelines, Protocolo elaborado
pela liga de hipertensão onde é analisado o histórico familiar, atividade fisica da população em moradores de 
Presidentes Bernardes. Foi utilizado no dia 12 de junho de 2010 no período das 8H00 as 16H:00, um protocolo
onde constam os seguines itens, identificação completa do paciente, presença ou ausência de hipertensão, de
doenças cardiovasculares, de diabetes, abuso de álcool e tabagismo. O evento faz parte da Caravana da Saúde
que tem como finalidade prestar atendimento médico primário a população. O método utilizado para medida da
pressão arterial foi o indireto, com técnica de esfignomanômetro aneróide calibrado. Realizado na posição 
sentada com manguito de tamanho adequado a circunferência do braço. Neste estudo, foi realizada pesquisa foi
uma análise estatística que foi conduzida pelo software SPSS. Foram analisados dados de 50 indivíduos ( 25
mulheres e 25 homens) com média de idade de 41-50 anos. Apesar de poucos entrevistados para a amostra,
foram encontrados vários fatores de risco para DCV, tais como: antecedentes familiares em 50%, sedentarismo
em 58%, ficando evidente que dentre os fatores de maior causa para DCV, o fator pressão arterial foi o mais
evidente 38% acima do percentual. . Apesar de poucos entrevistados para a amostra, foram encontrados vários
fatores de risco para DCV, tais como: antecedentes familiares em 50%, sedentarismo em 58%, ficando evidente 
que dentre os fatores de maior causa para DCV, o fator Pressão arterial foi o mais evidente 38% acima do
percentual. . Podemos concluir que há uma elevada ocorrência de hipertensão em nossa amostragem, além
disso concluímos que as mulheres estão entre as que mais fumam e também no grupo das mais hipertensas. A
partir deste resultado, verifica-se a necessidade de intervenção na saúde da mulher, combate ao sedentarismo e
consumo de alimentos saudáveis.  
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HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS): CARACTERIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DA 
POPULAÇÃO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP 

  FERRO, RODRIGO SALA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
COTINI, DANIELE LEITE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CZEZACKI, LEANDRO SCREMIN (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PETRIN, VICTTOR JOSÉ PARDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Níveis elevados e mantidos de pressão arterial é uma condição clínica característica da Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS). Diversos estudos apontam que doenças cardiovasculares representam grande número de
óbitos devido a sua alta prevalência de 15% a 20% na população adulta e mais de 50% nos idosos , o que
portanto, nos possibilita afirmar que esta situação se configura como um grande indicativo de risco. O nível de
conhecimento da HAS nos países economicamente desenvolvidos varia de 37% a 68,9%. O objetivo deste
trabalho é analisar o nível de conhecimento sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) dos participantes do
projeto de extensão intitulado “Caravana da Saúde” do município de Presidente Bernardes (SP). . A pesquisa foi
realizada no município de Presidente Bernardes (SP) no dia 12 de Junho de 2010, através do programa de 
extensão da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE em parceria com o comercio de Presidente
Prudente/SP chamado Caravana da Saúde, que se trata de um projeto que visa a promoção da saúde e triagem
de diversas patologias. Participaram do estudo 50 sujeitos, de ambos os sexos, de 18 a 83 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, este, foi utilizado para os dados passíveis de coleta por entrevista. No presente estudo ressaltamos 
a importância da relação Hipertensão Arterial Sistêmica e seu conhecimento sobre este e suas causas para um
bom prognostico, neste tivemos uma amostra de 50 participantes com a media de idade resultante de 55 ± 13,9
anos. Os resultados apontam que 74% dos participantes afirmaram ter conhecimento sobre o que é HAS,
indicando que a população de Presidente Bernardes (SP) possui nível de conhecimento da HAS maior que de
países economicamente desenvolvidos. No entanto apenas 56% responderam saber as conseqüências da 
doença, foi verificado que aproximadamente 19% dos 74% que responderam ter conhecimento sobre a doença
não sabem das conseqüências, o que configura um conhecimento parcial. Isso demonstra um lado negativo pois
não saber que a HAS é um fator de risco para o desenvolvimento de doença arterial coronariana, acidente
vascular cerebral, doença vascular periférica, insuficiência renal e insuficiência cardíaca congestiva, dentre
outras, assim podendo levar a essas pessoas a não se preocuparem com a condição de níveis de pressão
arterial sistêmica assim podendo desenvolver umas desta pelo descaso de sua patologia, haja visto que na
pesquisa, 58% responderam serem hipertensos, no entanto, pouco mais de 10% destes não fazem nenhum tipo 
de tratamento . Conclui-se que embora boa parte dos participantes afirmaram ter conhecimento sobre HAS,ainda
faltam esclarecimentos mais profundos sobre as conseqüências e conscientização da doença, desta forma há
um indicativo que devemos aumentar o conhecimento,esclarecimento sobre doenças cardiovasculares para que
possa haver a reversão deste quadro.  
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HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NO BAIRRO MORADA DO SOL DE PRESIDENTE 
PRUDENTE/SP: PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO 

  FERRO, RODRIGO SALA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
COTINI, DANIELE LEITE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CZEZACKI, LEANDRO SCREMIN (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PETRIN, VICTTOR JOSÉ PARDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

As doenças cardiovasculares representam a maior incidência de causas de morte no mundo atualmente.
Diversas são as causas, dentre as mais importantes se destaca a hipertensão arterial, proveniente de maus 
hábitos de alimentação e aumento na ingesta de gorduras saturadas. No presente estudo serão enfocados um
estudo epidemiológico transversal de base populacional, realizado na área urbana da cidade de Presidente
Prudente no destrito de Moltavao no bairro Morada do Sol, e os respectivos resultados relativos à prevalência de
HAS e de alguns de seus fatores de risco, bem como as associações entre estes e HAS. O objetivo deste
trabalho é analisar o as correlações existentes entre a prevalência de hipertensos e fatores de risco dos 
participantes do projeto de extensão intitulado “Caravana da Saúde” do município de Presidente Prudente. O
estudo foi realizado por acadêmicos da Faculdade de Medicina, no evento "Caravana da Saúde",em janeiro de 
2010, no Bairro Morada do Sol, Presidente Prudente-SP. A "Caravana da Saúde" é uma parceria da Pró-Reitoria 
de extensão da Unoeste com a Liga de Hipertensão da Faculdade de Medicina e a Associação Comercial de
Presidente Prudente; e tem a finalidade de prestar atendimento médico primário e orientação sobre doenças
crônicas previníveis para a população. A aferição da Pressão Arterial Sistêmica (PAS), foi realizada com a
utilização do esfigmomanômetro e estetoscópio.Foram considerados hipertensos aqueles cujas cifras tensionais 
mostraram valores superiores a 140 mmHg para a pressão arterial sistólica e igual ou acima de 95 mmHg para a
pressão arterial diastólica.Um protocolo com questões como:sexo, idade, cor, escolaridade, ocupação, história
familiar de HAS, padrão de atividade física, tabagismo, consumo de sal e álcool, foi utilizado. Entre os 37
indivíduos estudados, foram diagnosticados, de acordo com os critérios estabelecidos, 13 hipertensos com
prevalência na faixa etária de 41 a 85 anos, o que representa uma prevalência de 35,1%, sendo: 7 pessoas 
(18,9% dos hipertensos) por hipertensão em estagio I, 4 pessoas (10,8% dos hipertensos) por hipertensão em
estagio II, 2 pessoas (5,4% dos hipertensos) por hipertensão em estagio III, Não foi possível captar diferença 
significativa entre as prevalências de HAS em ambos os sexos, cor e estado civil dos entrevistados, entretanto
houve a maior prevalência de indivíduos do sexo feminino com PA ótima (90% dos entrevistados com PA ótima
eram mulheres).Entre as variáveis comportamentais, o padrão sedentário de atividade física representou fator de
risco positivo e significativamente associado com HAS. Através desta pesquisa concluímos que a prevalência de
hipertensos em na amostra estudada é alta, e esta associada à maioria das vezes com fatores de riscos, desta 
forma devemos auxiliar na identificação dos aspectos ligados à melhoria das condições de saúde e de vida para
quem convive com problemas cardiovasculares e para as demais pessoas, como meio de prevenção do
surgimento de HAS.  
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O ESTUDANTE DE RADIOJORNALISMO E O CONHECIMENTO EM RELAÇÃO AO USO DA VOZ 

PROFISSIONAL 

  FERNANDES, ANA LUCIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

CAZELATO, SANDRA ELISABETE DE OLIVEIRA (Professor - UNOESTE) 

Os profissionais e os estudantes do curso de Comunicação Social na área de Radiojornalismo, muitas vezes,
não têm um conhecimento prévio em relação ao uso da voz e às noções básicas de higiene vocal para a 
prevenção de problemas de voz e a manutenção de uma qualidade vocal adequada ao uso profissional. No
presente trabalho, temos como objetivo verificar o conhecimento que o estudante de Radiojornalismo tem sobre
o uso correto da voz profissional. Para a coleta dos dados elaboramos um questionário para 60 estudantes do 5º
ao 8º termos do Curso de Comunicação Social, com ênfase em Radiojornalismo, de uma Universidade particular
do interior do estado de São Paulo. Neste questionário foram abordadas perguntas sobre noções de higiene
vocal, uso adequado da voz, hábitos alimentares, projeção vocal e patologias relacionadas ao uso inadequado
da voz profissional. Os dados já foram coletados e, como resultado parcial, temos as porcentagens e análises de 
algumas questões de todos os questionários. Verificamos que 10% dos entrevistados trabalham ou já
trabalharam como locutor e 10% exercem outra atividade além da locução, os demais entrevistados atuam em
outras áreas de trabalho, pois ainda são estudantes de Radiojornalismo. Com relação à voz no rádio, 40% dos
entrevistados percebem sua voz adequada para a atuação no rádio, 60% percebem a voz inadequada e 20%
acreditam que ocorre mudança na voz após uso profissional. Todos os entrevistados afirmam que aprender 
técnicas especializadas é necessário para ser locutor e 80% acreditam que é importante a realização de algum
tipo de exercício vocal para construir sua voz no rádio, como o aquecimento vocal, sendo que 40% dos
entrevistados nunca realizaram trabalho vocal e 30% já procuraram orientação profissional (médico
otorrinolaringologista e fonoaudiólogo) apresentando alteração vocal. Temos também como resultado que 70%
dos entrevistados não têm cuidado com a voz. Com relação aos hábitos inadequados e cuidados com a voz que 
podem influenciar na atuação do profissional da voz, 40% dos entrevistados não praticam esportes, 20% fazem
utilização de álcool aos finais de semana, 10% fumam, 30% não têm alimentação regular, 10% percebem
refluxo-gastroesofágico e 40% afirmam apresentar cansaço ao falar. Os resultados dos questionários nos
mostram também que a maioria dos entrevistados (80%) tem preocupação quando percebem alteração em sua
voz. Em suma, pudemos observar a partir dos resultados parciais que os entrevistados reconhecem a 
importância de se ter conhecimento e hábitos adequados sobre o uso da voz na atuação no rádio, entretanto, a
maioria deles não tem cuidado com a voz profissional e percebem a voz inadequada para a atuação profissional.
Os dados dão-nos informações que são relevantes para a orientação e o trabalho fonoaudiológico de
preparação vocal com o estudante de Radiojornalismo e o uso profissional da voz no rádio.  
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PERFIL DEMOGRÁFICO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE (SP) NO ANO 
DE 2010 

  BARBIERI, MAYANA POLIDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
DOMINGUES, LORENA DIAMANTE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

COSSI, TALITA DOS SANTOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
GEA, GISELA NUNES (Professor - UNOESTE)

O conhecimento sobre o perfil demográfico e situação de saúde de uma população constitui-se em importante 
instrumento para a realização de um diagnóstico de saúde que pode servir para subsidiar análises da situação
sanitária desta população, basear tomadas de decisões e planejar ações em saúde.Para se conhecer as
características de uma população e situá-la em estágios da Transição Demográfica, há necessidade de se 
conhecer sua estrutura populacional e características demográficas, como índice de envelhecimento, razão de
dependência e taxa de crescimento da população. No ano de 2010, realizou-se o censo demográfico pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com a coleta de informações demográficas atualizadas
sobre todos os municípios brasileiros, porém os sistemas oficiais de informações de saúde ainda apresentam
dados de 2009. O objetivo deste estudo é a apresentação de indicadores demográficos do município de P. 
Prudente (SP), em 2010, e a análise de Transição Demográfica,utilizando informações do censo demográfico de
2010. Metodologia: Os dados coletados referem-se à população de Pres. Prudente, segundo Censo IBGE 2010.
Foi feita análise estatística descritiva dos indicadores que caracterizam a Transição Demográfica do município.
De acordo com as informações demográficas divulgadas pelo IBGE, P.Prudente conta com 207.610 habitantes.
Verifica-se maior porcentagem de jovens menores de 15 anos (20%)em relação à população idosa (14%),
composta por pessoas com 60 anos ou mais. A proporção de idosos na população de P.Prudente, passou de
6% em 1980, para 10% no ano 2000 e 14% no ano de 2010. O índice de envelhecimento, que relaciona a 
população idosa e a população jovem apresenta, no ano de 2010, o valor de 69%, indicando o envelhecimento
da população,uma vez que este indicador apresentou o valor de 42% no ano de 2000 e 18% no ano de 1980. O
indicador Razão de Dependência, relaciona o segmento etário economicamente dependente (menores de 15 e
maiores de 60 anos) com o segmento economicamente ativo (15 a 59 anos). Este indicador mede a participação
relativa do população dependente, sustentada pela parcela da população potencialmente produtiva. Valores 
elevados indicam que a população em idade produtiva deve sustentar uma grande proporção de dependentes, o
que significa consideráveis encargos assistenciais para a sociedade. Em Pres. Prudente, este indicador
apresentou os valores no ano de 1980(68%), no ano 2000(54%) e no ano de 2010(50%). Conclusão: O aumento
da proporção de idosos na população,a evolução do índice de envelhecimento aliados ao decréscimo da razão
de dependência, refletem o rítmo de envelhecimento da população. O crescimento da população de idosos está 
associado ao aumento da esperança de vida, sinalizando o envelhecimento da população indicando o estágio
avançado de Transição Demográfica. Esta situação reflete-se na Transição Epidemiológica, que mostra 
incidência e prevalência crescentes de doenças crônicas degenerativas.  
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PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À PRESENÇA DE ANTICORPOS ANTI-TOXOCARA SPP. 

EM DOADORES DE SANGUE DE PRESIDENTE PRUDENTE, SÃO PAULO 
  SANTOS, ELAINE CRISTINA NEGRI (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

SANTARÉM, VAMILTON ALVARES (Professor - UNOESTE) 

RUBINSKY-ELEFANT, GUITA (Demais participantes - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP) 

GIUFFRIDA, ROGERIO (Professor - UNOESTE) 

A toxocaríase é uma zoonose de distribuição mundial ocasionada por Toxocara canis e T. cati, que são parasitos 
de cães e gatos, respectivamente. A doença é mais comum em crianças, mas pode também acometer adultos. 
Doadores de sangue, portanto, representam um excelente modelo para avaliar a prevalência de anticorpos de
agentes infecciosos e parasitários, por se tratar de população adulta em higidez. A finalidade do presente estudo
foi avaliar a soroprevalência de anticorpos anti-Toxocara spp. em doadores de sangue de Presidente Prudente,
São Paulo. Um total de 253 doadores de sangue entre 19 e 65 anos de Presidente Prudente, São Paulo, foram
incluídos no estudo. Um questionário, após assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, foi 
aplicado para avaliar os fatores que poderiam estar associados à presença de anticorpos, incluindo informações
individuais (sexo e idade), socioeconômicas (escolaridade e renda familiar), comportamentais (contato com solo,
hábitos de geofagia, onicofagia e consumo de carne crua/mal cozida) e presença de cães ou gatos. As análises
dos fatores associados foram avaliadas pela análise bivariada. Amostras de sangue foram colhidas de cada
indivíduo para realização de hemograma e detecção de anticorpos séricos(IgG) anti-Toxocara spp., com 
utilização de antígenos excretórios-secretórios de T. canis foi avaliada pela técnica de ELISA. A prevalência 
observada foi de 8,7% (22/253). Das variáveis estudadas, houve apenas associação entre a presença de 
anticorpos e contato com solo (p= 0,006; OR= 4,080; IC 95%= 1,456-11,431). Foi observado que 45% dos 
indivíduos afirmaram ter o hábito de consumir carne crua embora não tenha havido associação estatística. Pode-
se observar que mesmo em populações consideradas em higidez, a presença de anticorpos pode ser importante
para a formulação de estratégias de prevenção de agentes parasitários, como no caso dos agentes de
toxocaríase. Dessa forma, programas educativos devem ser adotados para reduzir a infecção da população 
adulta por agentes de larva migrans visceral/ocular.  
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ATUALIZAÇÃO DO METABOLISMO DA VITAMINA K E OS ASPECTOS CLÍNICOS RELACIONADOS A 

ANTICOAGULAÇÃO ORAL EM PACIENTES ATENDIDOS AMBULATORIALMENTE NO HOSPITAL 
REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE EM 2011 

  SOUZA, KLEBER JORDÃO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SANTANA, CRISTOFFER DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TABOX, VINÍCIUS DE FREITAS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
BERTOCCO, ADRIANA CORREA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SANTOS, KATHIELY MARTINS DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
BRESSA, JOSE ANTONIO NASCIMENTO (Professor - UNOESTE)

PIEREZAN, MARCIO ROSSATO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CAVALCANTE, MARGARET ASSAD (Professor - UNOESTE)

CECÍLIO, MICHEL JORGE (Professor - UNOESTE)
BRESSA, REBECA CARVALHO (Professor - UNOESTE)

Devido às diversas indicações, as drogas AVK são comumente utilizadas, sendo que aproximadamente 7,2%
dos pacientes idosos fazem uso de anticoagulação oral (ACO). Apesar disso, a terapia com ACO é altamente
perigosa, pois a estabilidade farmacocinética e farmacodinâmica está relacionada com a aderência, idade,
comorbidades, polimorfismo genético, ingesta de vitamina K e uso concomitante de outras drogas, considerando 
que a via de metabolismo dos ACO é via citocromo p450, que é a via mais comum utilizada pela maioria das
drogas. A consequência da instabilidade relacionada ao tratamento falho durante a terapia com ACO, seja pela
medicação em excesso ou insuficiente resulta, respectivamente, em sangramento ou eventos trombóticos
portanto deve-se realizar controle regularmente da anticoagulação afim de assegurar a prevenção destes
eventos onde a monitorização do efeito de AVK é realizada através do tempo de protrombina (TP), expresso em 
Coeficiente Internacional Normatizado (INR). O objetivo deste trabalho será analisar retrospectivamente alguns
parâmetros clínicos relacionados ao atendimento ambulatorial, comparando-os à eficácia terapêutica de drogas 
antagonistas da vitamina K, com base no índice de normatização internacional, em pacientes atendidos de
janeiro a julho de 2011 no ambulatório de anticoagulação do Hospital Regional de Presidente Prudente. Serão
analisados dados provenientes dos prontuários de cada paciente atendido no ambulatório especializado para
controle da anticoagulação oral do Hospital Regional de Presidente Prudente, no período de Janeiro a Julho de
2011. O controle do nível de anticoagulação foi feito pelo tempo de protrombina através do método de Quick. Os 
resultados, expressos em INR, serão considerados dentro da faixa terapêutica valores entre 2 e 4, que
compreende os valores recomendados para cada indicação de ACO crônica. Os dados referentes aos
resultados de INR de cada paciente serão consultados no prontuário, sendo que na rotina do serviço de
anticoagulação, os pacientes foram submetidos à coleta de sangue às 8horas da manhã e avaliados pelo
médico responsável às 15horas do mesmo dia. Durante as consultas foram anotados nos prontuários a 
indicação do uso do ACO, a data, a dose de anticoagulação oral, o valor de INR e observações como a
presença de outras medicações, complicações, além de alterações na dose diária de AVK e mudanças de
hábitos alimentares. Os dados serão tabulados no GraphPad Prism 3.02. Para a comparação entre médias,
serão aplicados o teste t de Student e a análise de variância.  
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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 
  BASTOS, FERNANDO GUIMARÃES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

VIANA, GLAUCIA DE OLIVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MENDES, MARCOS VINICIUS DE ARRUDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

HORIZONTE, PAULO HENRIQUE DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TOKUNAGA, FABRIZIA KINYA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
OLIVEIRA, SARA PESSOA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

DOMINATO, ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI (Professor - UNOESTE)
GEA, GISELA NUNES (Professor - UNOESTE)

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. 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. Porém, no Brasil, a
maior parcela de estudos realizados em hospitais gerais, engloba uma pequena parcela de pacientes com
transtornos psiquiátricos. Como esse conhecimento tem ligação direta com o grau de escolaridade do paciente,
este estudo tem como intuito caracterizar o perfil dos fumantes hospitalizados em um Hospital Geral do interior
do Estado de São Paulo . O objetivo deste estudo é 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. Trata-se de um estudo do tipo 
transversal,em que será aplicado um questionário aos pacientes e funcionários de um Hospital Geral do interior
do estado de São Paulo. A pesquisa será realizada, por um período de 3 meses, por isso não há limite em
número de entrevistas. Os resultados serão tabulados no Excel para facilitar a análise.  
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INCIDÊNCIA DE ATEROSCLEROSE OBLITERANTE PERIFÉRICA EM INDIVÍDUOS 

CORONARIOPATAS DIABÉTICOS E NÂO DIABÉTICOS 
  ROLIM, BRUNA GIMENES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CASADEI, GRACIELE REINERT (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SOUZA, KLEBER JORDÃO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

PACAGNELLI, FRANCIS LOPES (Professor - UNOESTE)
PACHECO, FABIANO CARAZZAE (Professor - UNOESTE)
EBAID, HENRIQUE ISSA ARTONI (Professor - UNOESTE)

TORETO, FERNANDA MARINA BOTTINO VIZZOTTO (Professor - UNOESTE)
CAVALCANTE, MARGARET ASSAD (Professor - UNOESTE)

A arteriosclerose é uma doença crescente e uma das principais causas de morte, em que a parede arterial perde
a elasticidade e torna-se mais espessa. Quando a aorta, seus ramos e as artérias dos membros são envolvidos
nesse processo, denomina-se Aterosclerose Obliterante Periférica (AOP). A aterosclerose causa 
coronariopatias, claudicação intermitente e acidentes vasculares cerebrais, sendo um dos principais fatores de
risco a Diabetes mellitus (DM). Na AOP o fluxo sanguíneo é reduzido gradualmente gerando uma isquemia dos 
tecidos irrigados pela artéria comprometida. Coronariopatias em sua grande maioria, 95%, são causadas pela
aterosclerose, sendo esta também responsável por 85% da claudicação intermitente dos membros inferiores e
75% dos acidentes vasculares cerebrais.A doença tem predominância no sexo masculino, aparecendo as
manifestações clínicas mais frequentemente entre a sexta e a sétima décadas de vida. Atinge mais brancos e é
alta a freqüência de diabéticos entre esses pacientes. O estudo nessa área faz-se relevante visto que é uma 
moléstia de distribuição mundial, clinicamente manifestada em aproximadamente 10% da população, e a cada
dia atinge pessoas mais jovens. A nossa hipótese é que os pacientes sabidamente portadores de doença arterial
coronária devam também apresentar um certo grau de obstrução do sistema arterial periférico e que os
diabéticos apresentem um grau maior dessa obstrução. Este trabalho objetiva avaliar a incidência de AOP nos
pacientes já com doença arterial coronária, que tenham feito angioplastia, e relacionar a DM como fator de risco. 
. Pacientes previamente submetido à angioplastia coronária, encaminhados ao estudo hemodinâmico do
Hospital Regional de Presidente Prudente (SP), serão interrogados e avaliados clinicamente através da medida
da pressão do tornozelo, e também da medida da pressão braquial. Pelo arquivo de prontuários serão
selecionados e convocados 50 pacientes diabéticos e 50 não diabétos, sendo metade do sexo masculino e
metade do feminino. O índice tornozelo-braquial (ITB) é uma técnica padrão ouro para estudo, a medida é feita
utilizando-se o detector de velocidade de fluxo Doppler e um esfigmomanômetro. A pressão braquial será
medida de acordo com a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, assim a diferença entre as pressões indicaria 
a presença de AOP. Avaliaremos estatisticamente os dados obtidos e não será feita nenhuma intervenção
(medicamentosa ou invasiva), além da análise clínica do paciente, visto que é um estudo epidemiológico
observacional e retrospectivo.  
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INTEGRAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE UM CURSO DE MEDICINA NO SUS, PARA VIVÊNCIAS DE 

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E HUMANIZADAS 
  DOMINATO, ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI (Professor - UNOESTE)

DOMINGUES, LORENA DIAMANTE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
BARBIERI, MAYANA POLIDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido por um conjunto de princípios, tais como: assistência, que visa 
garantir o acesso de todos à saúde, de forma gratuita, sem distinções ou restrições; integralidade, a qual amplia
a abrangência do conceito de saúde para garantir ações preventivas e de tratamento em qualquer nível de
complexidade; eqüidade, que defende, por meio de políticas que canalizem maior atenção aos mais
necessitados, ações para a promoção da justiça social; descentralização das ações de saúde, para que as
políticas públicas sejam geridas pelos municípios, com autonomia financeira e responsabilidades sobre recursos 
financeiros, cabendo aos gestores o estabelecimento de parcerias e atribuições entre as esferas de Governo; e
o direito da Participação social, pelo qual a população de forma democrática participa dos processos decisórios,
por meio da fiscalização e desenvolvimento das políticas de saúde. Os processos de formação dos profissionais
médicos vêm passando por transformações. Demonstrar o papel do SUS como gerador de experiências
inovadoras no âmbito da produção sistemática de conhecimento, por meio de relato de experiência; Relacionar
metodologicamente a Política Nacional de Humanização, ampliando os processos de formação e produção de
conhecimento em articulação com movimentos profissionais e educacionais, com a realidade vivenciada pelos 
estudantes de medicina; Desenvolver estudos práticos a respeito da abordagem do programa de educação pelo
trabalho para a saúde (PET SAÚDE) em vivências direcionadas aos estudantes aos cursos de graduação na
área da saúde, de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), pondo em prática a
estimulação na formação de profissionais e docentes de elevada qualificação. Afim de uma melhoria nas
atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência para melhor formação profissional de alta 
qualidade e principalmente, para trazer mudança nos modelos de atenção e gestão. Tendo como foco as
necessidades dos cidadãos, a produção de saúde e o próprio processo de trabalho em saúde, valorizando os
cidadãos, os acadêmicos do curso de Medicina da uma universidade do interior do estado de São Paulo, por
meio de relato de experiências e observações, no âmbito do acolhimento e da humanização ao próximo
utilizando as diversas atividades realizadas em visitas domiciliares, nos atendimentos no posto de saúde da 
família (Humberto Salvador) e em lixão (Coperlix), com base na Política de Humanização e nos objetivos do PET
Saúde.  
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MOVIMENTO PASSIVO CONTÍNUO (CPM): SUA APLICAÇÃO NO MOVIMENTO ARTICULAR DE 

FLEXÃO E EXTENSÃO DO JOELHO NO PÓS-OPERATÓRIO. 
  GOMES, PAULO AUGUSTO LONCAROVICH (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O trabalho é um resumo de projeto que esta sendo desenvolvido, com resultado simples, o movimento passivo 
contínuo (CPM) é uma técnica de tratamento através de um dispositivo mecatrônico, utilizado na recuperação
pós-operatória de cirurgias membros. Os efeitos do CPM indicam grandes benefícios, pois neutralizam os efeitos 
negativos da imobilização articular, especificamente em paciente com artrite e fraturas intra-articulares, 
proporcionando, manutenção da cartilagem hialina. O dispositivo que desenvolve o movimento é pré-
programado para mover uma articulação contínua e passivamente através de uma escala tolerável e controlada
do movimento, sem prejuízos ao paciente. Atualmente o CPM está sendo usado como parte do tratamento
clínico de pacientes que recebem uma prótese total de joelho e na reconstrução ligamentar. Através do uso do 
movimento passivo continuo (CPM) promover a redução do tempo de internação de pacientes pós-operatório, 
que através do uso do dispositivo mecatrônico, facilitou na recuperação articular do joelho, melhorando o fluxo
venoso no pós-operatório e anulando os efeitos nocivos da imobilização do membro, como atrofia muscular,
contratura articular e perda de força. Metodologia - Comparar os efeitos do uso do dispositivo mecatrônico por 1
hora dividida em três sessões diárias, para o programa de reabilitação do pós-operatório de pacientes com 
prótese total do joelho.  
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA ANEMIA FERROPRIVA NO SERVIÇO DE HEMATOLOGIA DO 

HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE DE 2005 A 2010 
  SOUZA, KLEBER JORDÃO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TABOX, VINÍCIUS DE FREITAS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

OLIVEIRA, JULIANA MUSSOLINI CELESTINO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
BRESSA, JOSE ANTONIO NASCIMENTO (Professor - UNOESTE)

PIEREZAN, MARCIO ROSSATO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
BRESSA, REBECA CARVALHO (Professor - UNOESTE)

O desenvolvimento da anemia ferropriva passa por diversos estágios, desde o estado eutrófico até a anemia 
ferropriva propriamente dita. No estágio normal, não há anemia, a morfologia das hemácias é normocítica e 
normocrômica e ferritina varia de 100 ± 60μg/l; em seguida tem-se o estágio onde o depósito é reduzido, não há 
anemia, a morfologia é normal e a ferritina é < 25 μg/l; Antecipando o estágio final, a eritropoese ineficiente, com 
anemia normocítica e normocrômica e a ferritina é em torno de 10μg/l; A anemia ferropriva propriamente dita, a 
anemia presente é morfologicamente microcítica e hipocrômica, com ferritina < 10 μg/l . A anemia microcítica e 
hipocrômica por ferropenia tem diversas etiologias, que podem ser divididas em: alimentar, absortivas,
metabólicas ou distributivas, por perdas e por aumento das necessidades fisiológicas ou patológicas. E, apesar
do impacto epidemiológico e clínico, a anemia ainda permanece incerta quanto às causas e a epidemiologia, 
principalmente pela falta de dados consistentes, daí a necessidade de estudos atualizados quanto à situação da
anemia no cenário regional, ajudando a enriquecer os dados para compor um panorama nacional. Propomos
neste estudo verificar a prevalência das diversas etiologias da anemia ferropriva, assim como estabelecer o perfil
epidemiológico da população atendida no serviço de hematologia do Hospital Regional de Presidente Prudente
nos últimos 5 anos. Será efetuado um estudo transversal, do diagnóstico de anemia ferropriva que será baseado
na classificação morfológica de anemias, análise do esfregaço sanguíneo e na dosagem de ferritina sérica
(Ensaio imunológico quimioluminescente magnético-CMIA). As variáveis coletadas serão: Sexo (Masculino ou 
Feminino), Idade, Grupo Populacional (Adulto ou Idoso) e Doença de Base. Os dados serão tabulados no
GraphPad Prism 3.02. Para a análise estatística será aplicado o teste t de Student e a análise de variância.  
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PRÁTICA DA MANIPULAÇÃO DE FRIOS NA ÁREA DE SALSICHARIA DE UM HIPERMERCADO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE. 
  PLANCK, DANIELE BALOTARI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BIBIANO, CARLA RENATA DRIMEL (Professor - UNOESTE)

A incidência de doenças causada pelo consumo de alimentos contaminados vem crescendo gradativamente,
podendo a contaminação iniciar-se já na produção da matéria prima e se estender ate a oferta e comercialização 
dos alimentos, que dependendo da gravidade prejudica a saúde da população, a situação econômica e social de
uma região a curto e longo prazo. A contaminação de alimentos está muito relacionada às práticas inadequadas
de manipulação e higiene adotada pelos manipuladores, que são uma das principais vias de contaminação em
qualquer estabelecimento. Portanto destaca-se a importância da pesquisa, pois os problemas de contaminação
por procedimentos inadequados podem acarretar conseqüências prejudiciais à saúde das pessoas e para a 
empresa problemas de marketing e econômicos. O presente estudo tem como objetivo geral avaliar a
manipulação de frios na área de salsicharia de um Hipermercado na cidade de Presidente Prudente. E como
objetivos específicos destacam-se: detectar conformidades e não conformidades na prática de manipulação
pelos funcionários do setor e as principais razões que os motivam à prática inadequada de manipulação para
então a partir destas análises, propor procedimentos operacionais padronizados (p.o.p´s), que melhor garantam
a qualidade do serviço. Trata-se de uma pesquisa de campo descritiva, que será desenvolvida no setor da
Salsicharia de um Hipermercado em Presidente Prudente, SP. Durante 3 dias consecutivos, serão observadas 
práticas individuais dos manipuladores como: hábitos de higiene corporal e procedimentos operacionais,
registrando estas em conforme e não conforme. As variáveis de estudo serão tabuladas pelo programa Excel e
analisadas de forma quantitativa, no qual será possível identificar conformidades e não conformidades com base
na RDC 216, 2004 da Anvisa. Adotar-se-ão os seguintes critérios para avaliação das práticas: quando o total das
variáveis apresentarem conformidades com índice maior que 75 %, será considerado prática de manipulação 
satisfatória, índice menor ou igual 75 % até 50 % de conformidades, será considerado prática de manipulação
regular de frios e total de índices avaliados com 50 % de conformidades será considerado prática de
manipulação insatisfatória de frios. A partir das não conformidades serão analisadas as razões que conduzem a
tais atitudes, por meio da observação e investigação do pesquisador, como a existência de utensílios,
equipamentos, produtos e área específica para higienização de mãos bem como a realização de capacitações 
em serviços. Ao final da pesquisa será possível criar e propor procedimentos operacionais padronizados a partir
das não conformidades.  
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USO DE ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS ORAIS SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA E SEUS AGRAVOS 

À SAÚDE 
  LIMA FILHO, NEUDER GOUVEIA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ALMEIDA, ALINE GOMES DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
LOPES, CRISTIANE VELASQUES (Professor - UNOESTE)

CAVALCANTE, BÁRBARA OLIVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MARQUES, FERNANDA DOS ANJOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ROCHA, FERNANDA FERREIRA DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

POTINATTI, JULIANA GRANADO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O surgimento dos métodos contraceptivos tornou possível alterar o modo de vida da sociedade ocidental,
incluindo reflexos como a ampliação da autonomia feminina e o aumento da participação da mulher no mercado 
de trabalho. A utilização deste método deve ser entendida não somente como instrumento para o planejamento
familiar, mas também como um meio de libertação à subordinação na vida privada. A realização deste estudo
justifica-se mediante a necessidade de se conhecer os diversos agravos à saúde ocasionados pelo uso
inadequado deste método de contracepção. Detectar o perfil das mulheres que utilizam a pílula anticoncepcional
como método contraceptivo e avaliar a fonte da informação que a levou a utilizar tal medicamento. O universo
pesquisado envolverá a realização de entrevistas com mulheres em idade fértil que fazem uso dos serviços de
saúde prestados por uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na cidade de Presidente Prudente – SP. As 
entrevistas serão realizadas após as pacientes assinarem um termo de livre consentimento, constatando que os
objetivos da pesquisa são de seu conhecimento e permitindo sua participação na mesma. A pesquisa foi
aprovada pelo comitê de ética e pesquisa da instituição.  
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TELEMEDICINA: SUA APLICAÇÃO NO ACONSELHAMENTO GENÉTICO. 

  GOMES, PAULO AUGUSTO LONCAROVICH (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Introdução – A telemedicina no atendimento médico é utilizada atualmente para o uso de informações através da
comunicação eletrônica para o diagnóstico do paciente e promover a interação entre os profissionais da saúde.
No ambiente da genética o acesso ao geneticista durante a gravidez torna-se importante, pois favorece 
diretamente o diagnóstico de um ultrassom fetal, avaliação bioquímica, na coleta de dados pessoal ou familiar de
uma doença hereditária e ou genética já diagnosticada ou suspeitada, assim como malformação de uma criança
anterior, a anormalidade de cromossomos de retardo mental ou retardo de crescimento em outros filhos ou
parentes também motivam a consulta. Caracteriza-se pelo emprego de sinais eletrônicos para transferir 
informações de um local a outro, com a finalidade de melhorar o acesso aos dados. Objetivos – Facilitar o 
acesso a informações e a troca de conhecimentos entre os profissionais da saúde e atendimento ao paciente.
Metodologia – A troca de informações se dará através da telemedicina, onde será aplicado um questionário para
o casal, as respostas deste questionário serão avaliadas pelo pesquisador que fará o balanço pontuando os
resultados.  
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ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO AOS ACADÊMICOS DE MEDICINA DA UNOESTE 

  SILVA, JERSON JOAQUIM DA (Professor - UNOESTE)

ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO AOS ACADÊMICOS DE MEDICINA DA UNOESTE Aconselhamento é 
um processo de exploração do funcionamento psicológico do aluno, com a ajuda do psicólogo, levando-o a um 
maior auto-conhecimento em relação a vários fatores, tais como: a influência dos acontecimentos na história
pessoal, da personalidade e dos padrões de relacionamento interpessoal. Assim, esse processo propõe ao
acadêmico de medicina uma oportunidade de aprender a comportar-se, a sentir e a pensar diferentemente, de 
forma a desenvolver uma maneira mais produtiva e feliz de estar na vida. O aconselhamento, oferecido aos
estudantes de medicina da Unoeste, principalmente aos alunos do internato, tem como finalidade promover um
melhor ajustamento, a fim de que ele possa desenvolver suas habilidades, visando uma competência eficaz, 
visto que os acadêmicos de medicina se deparam com situações que provocam stress, alterando o humor,
trazendo conseqüências nos relacionamentos e no atendimento com os usuários. Nesse sentido, situações onde
o mesmo possa relatar suas angústias, em forma de catarse, podem aliviar a tensão e favorecer o
relacionamento entre os pares. O aconselhamentoutilizado, é o diretivo, entender devido a brevidade do mesmo
e considerando que o acadêmico não se porta, e nem deve se portar, como um paciente onde se instala o 
processo terapêutico. Em virtude de se buscar uma solução emergente e urgente, a atuação do psicólogo é
muito mais ativa do que a do acadêmico, que muitas vezes, é bastante passiva. O aconselhamento diretivo
baseia-se nos princípios da interação social definida por um grupo de psicólogos entre os quais se incluem Kurt
Lewin (psicologia tecnológica, teoria do campo, e do espaço vital), Gordon Allport (interação social) e Gardner
Murphy (situacionismo). Apóia-se no conceito unitário do organismo e ambiente, não devendo subtrair o 
indivíduo do meio onde vive, levando em consideração a importância das forças do campo social sobre ele.
Também, considera a influência do ambiente e do grupo social como base de suas percepções. Dá importância
aos sentimentos, as emoções e as ações, tanto quanto a sua própria constituição mental, assim como, o grupo
social a que pertence. Portanto, o objetivo deste trabalho é promover o aconselhamento psicológico e o bem-
estar psicológico aos acadêmicos de medicina da Unoeste, proporcionando a eles, atendimento específico nas
áreas de orientação e aconselhamento, apoiando em situações de crise, em dificuldades no entendimento
cognitivo, fomentando a organização de idéias e ações que possam favorecer o desempenho acadêmico, 
abrangendo áreas como conflitos intrapessoais, desenvolvimento da auto-estima, aumento da motivação e criar 
ferramentas que ajudem no seu autoconhecimento. O atendimento é realizado no Hospital Regional, com
atendimento individual, agendado previamente pelos acadêmicos, em sala reservada, com o intuito de não expor
os acadêmicos perantes seus colegas. .  
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O PAPEL DA PSICOLOGIA NO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA 

  SILVA, JERSON JOAQUIM DA (Professor - UNOESTE)

O PAPEL DA PSICOLOGIA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA Jerson Joaquim da Silva O Programa da
Saúde da Familia – PSF – foi concebido pelo Ministério da Saúde com o objetivo de proceder a reorganização 
da prática assistencial em novas bases e critérios, em substituição ao modelo tradicional de assistência, que é
orientado para a cura de doenças em ambulatórios e hospitais. O PSF tem sua atenção focada na família,
entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, o que possibilita às equipes uma compreensão
ampliada do processo saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão além de práticas curativas. Por
ser um programa, está organizado em forma de trabalho em equipe, direcionando as suas práticas para 
multifunções, possibilitado, além de aspecto curativo, também o profilático, apostando em uma mudança
centrada na estrutura. Dentro deste contexto a psicologia está inserida com atividades que contemplam o
trabalho em equipe, a abordagem com as famílias e os conflitos inerentes que fazem parte de uma equipe de
trabalho. O trabalho é realizado nos EFs,(Estratégias da Saúde da Família) com práticas de dinâmicas de grupo
e em sala de aula com temas que possibilitem um entendimento melhor entre os pares no ambiente de trabalho.
Isso se justifica, pelo fato dos acadêmicos de medicina, envolvidos no Programa Saúde da Família, se
depararem, diariamente, com situações que requer algumas habilidades de comunicação e de relacionamento 
interpessoal, que não são comuns no seu dia-a-dia como estudante. Dentre essas situações, citamos discussões
familiares, conflitos entre os membros da família, nos quais o estudante fica sem iniciativa para tratar essas
situações. O contato com psicólogos, semanalmente serve para dirimir dúvidas sobre esse tipo de abordagem,
desenvolvendo técnicas adequadas de relacionamento interpessoal e maneiras mais recomendadas no
enfrentamento de conflitos interpessoais. As abordagens com psicólogos, a nível de orientação e 
aconselhamento, propiciam ao acadêmico condições de otimizar habilidades de comunicação, principalmente
em situações conflitantes. Visa, também, envolver o acadêmico a uma realidade sócio-ecômonico-cultural, de 
pessoas que são os usuários do PSF. Através dos contatos com as famílias, o acadêmico tem condições de
coletar dados, que servirão de análise, visando profilaxia de saúde básica e de futuros programas dessa
natureza. .  

 
 
 
 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 80

RELATOS DE CASOS 
 

CASO CLÍNICO - NEUROFIBROMATOSE TIPO 1..............................................................81 

EPIDERMÓLISE BOLHOSA JUNCIONAL: RELATO DE CASO .......................................82 

 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 81

 
 
 
COMUNICAÇÃO 
ORAL  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE

MEDICINA

 
 

 
CASO CLÍNICO - NEUROFIBROMATOSE TIPO 1 
  COSTA, GUILHERME DE ALMEIDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MOLINA, JULIANA DANDREA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PIVARO, LUÍZA RIBEIRO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

VINHA, MARCOS VINÍCIUS RETALI DE MELO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA JUNIOR, EDGAR LUCAS DA (Professor - UNOESTE)

SILVA, RENATA CALCIOLARI ROSSI E (Professor - UNOESTE)

A neurofibromatose do tipo 1 é uma das enfermidades genéticas mais comuns da espécie humana, de caráter
autossômico dominante. No presente relato de caso, o paciente masculino, de 27 anos, apresentou-se ao 
Hospital Regional de Presidente Prudente, queixando-se de tumoração dispersa e dor em membros. Ao exame 
físico, constatou-se: bom estado geral, eupneico, afebril, acianótico, anictérico, hidratado, com presença de
mácula hiperpigmentada (manchas café-com-leite) em nádegas e tronco e nódulos subcutâneos palpáveis na
superfície de MMII, de consistência amolecida, indolores e de aproximadamente 6 cm. Antecedentes pessoais
sem relevância clínica. Foi sugerida hipótese diagnóstica de neurofibromatose tipo 1 e salientou-se a 
necessidade de exames complementares (de imagem e anatomopatológico). O exame anatomopatológico ainda 
não foi realizado pelo paciente. Na Ressonância Magnética (RM) da coluna lombar, todos os forames de
conjugações visualizados bilateralmente apresentam nódulos de característica sólida inclusive nos forames
sacrais, onde são maiores, continuando a formação de nódulos em forma de cachos, que seguem as raízes
neurais para-vertebrais, muito exuberantes na pelve pré-sacral. Estes nódulos apresentam reforço homogêneo 
após injeção do contraste. Também se observou processo degenerativo discal L4-L5 e L5-S1. Tais evidências 
são compatíveis com neurofibromatose. Já na RM da coxa direita, descrevem-se múltiplas lesões com 
características císticas multisseptadas, distribuídas em um trajeto vásculo-nervoso, estendendo-se para pelve e 
perna, não sendo observados sinais infiltrativos em tecidos moles adjacentes. A possibilidade de
Schwannomatose e neurofibromatose devem ser consideradas no diagnóstico diferencial (lesões de origem
linfática, como linfangioma também não podem ser afastadas, mas dependem de correlação clínico-laboratorial). 
Consideramos este relato de caso muito relevante para a sociedade médica, devido à alta incidência da doença
na população (1 em 3000 pessoas) e à divergência entre os achados clínicos e radiológicos, haja vista as
escassas manifestações clínicas frente aos resultados da RM. Atualmente não há cura para a neurofibromatose.
Entretanto, os tratamentos existentes consistem na ressecção de lesões que comprometam a função e/ou
estética por meio de intervenções cirúrgicas, tais como neurocirurgias, cirurgias ortopédicas e plásticas. As 
perspectivas de evolução da neurofibromatose são variáveis. Existem relatos de malignização, caracterizada por
fibrossarcoma, no entanto este índice não é superior ao da população não acometida. O prognóstico depende da 
localização e tamanho dos tumores. Muitos acometidos possuem expectativa de vida normal, e o tempo de
sobrevida média depende das primeiras manifestações da doença.  
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EPIDERMÓLISE BOLHOSA JUNCIONAL: RELATO DE CASO 
  ANDRADE, TATIANA CRISTINA PEDRO CORDEIRO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BASTOS, JULIANA VELLONI DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MONTAGNA, CAMILA GUIMARÃES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

FINARDI, ANA BEATRIZ PEDRINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
DIAS, LAÍS CRISTINA PEREIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

GIANOTTO, PRISCILLA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
GUIZELINI, GISELE CRISTINA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, CAROLINA ALMEIDA DO PRADO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MARTUCCI, AMANDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

A Epidermólise Bolhosa Juncional (EBJ) é um distúrbio congênito,hereditário autossômico recessivo,que inicia 
com bolhas e erosões,áreas de descamação e perda de pele,que surgem espontaneamente ou
secundariamente a pequenos traumas.Acomete principalmente área perioral,couro cabeludo, pernas,área da
fralda e tórax;as mãos e pés são freqüentemente poupados,com exceção da parte distal dos dedos e das
lâminas ungueais. Nesta patologia estão alteradas as proteínas envolvidas na aderência entre o queratinócito
basal e a lamina densa,ocorrendo a clivagem da lamina lúcida.O defeito genético leva a mutação na síntese da 
laminina 5,composta por classe alfa 3,beta 3 e gama 2;a ausência ou alterações dessas substâncias levam a
ruptura dessa rede de adesão com formação de bolhas. É uma doença rara,na qual o diagnóstico deve ser
precoce através do exame histopatológico,imunofluorescência indireta,e associado às manifestações clínicas do
paciente,história familiar da mesma patologia e consangüinidade dos pais.Apesar de a microscopia eletrônica
ser considerada como padrão ouro para o diagnóstico, não houve necessidade da sua realização visto que o
diagnóstico pode ser confirmado pelos outros exames. Relato do caso: paciente feminina,branca,com um dia de
vida,natural de Presidente Prudente,apresentou desde o nascimento lesões vesiculares e bolhosas de conteúdo 
seroso em glúteos bilateralmente,de aproximadamente 1-2cm e 0,5cm em região de trocanter esquerdo,com 
vesículas coalescentes em trocanter direito e vesículas esparsas em dorso.Bolhas rotas com descamação em
mãos e pés,sem secreção,com borda eritematosa e alterações ungueais em mão esquerda.Essas lesões
progrediram com o tempo para mucosa oral.Não foram identificadas outras alterações ao exame físico
específico.Nega antecedentes familiares para Epidermólise Bolhosa. Realizado exame histopatológico 
apresentando lesão bolhosa,preenchida por material eosinofílico,de aspecto fibrinóide,tendo permeio de
moderada quantidade de leucócitos eosinófilos, além de raros linfomononucleares.Nas áreas
periféricas,observamos epiderme com espessamento irregular por acantose,em certos trechos exibindo 
exocitose de leucócitos eosinófilos. Paciente evoluiu com infecção secundária,realizado antibiótico endovenoso
e cuidados locais como aplicação de vaselina estéril nas lesões para evitar sinéquias.Em vista da gravidade das 
lesões a paciente evolui com quadro de sepse e óbito com 19 dias de vida. Foi realizado Imunofluorescência
indireta de bolha pós óbito,concluindo o diagnóstico de Epidermólise Bolhosa Juncional,e associado aos dados
clínicos permitiu-se a classificação do caso na forma variante Herlitz Concluímos que a prevenção da infecção
secundária e o acompanhamento multidisciplinar são indispensáveis na tentativa de melhorar a qualidade de
vida e sobrevida dessas crianças, assim sempre que possível devemos realizar identificação pré-natal desta 
patologia,com objetivo de adotar condutas adequadas desde o nascimento.  
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