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PROGRAMAÇÃO

Data: 26/05/04 - Quarta-feira
MANHÃ

08h –12h

CURSO PRÉ-CONGRESSO 1 – Dor oncológica
• Oncogênese – Dr. Guttenberg Rodrigues Pereira Primo
• Lesões Pré-invasivas ginecológicas – Dra. Walquiria Quida Salles
Pereira Primo
• Lesões Invasivas ginecológicas – Dr. Etelvino de Souza Trindade
• Fisiopatologia da dor oncológica – Dra. Zildinai França de Oliveira
• Cuidados paliativos em oncologia ginecológica – Dra. Zali Neves da
Rocha
Presidência: Profa. Parizza Ramos de Leu Sampaio
Secretaria: Fernanda Charbel Janiques
CURSO PRÉ-CONGRESSO 2 – Sepse: Novas abordagens
• Profa. Dra. Liana Lauria Pires
• Profa. Dra. Celeste Aida Nogueira Silveira
Presidência: Profa. Maria Aparecida Santos Damasceno Rocha
Secretaria: João Paulo Ferreira Guimarães

19h30

PALESTRA DE ABERTURA
• Dr. Arnaldo Bernardino Alves – Secretário de Saúde do DF
Reitora da UCB: Profa. Débora Pinto Niquini
Diretor do Curso de Medicina: Prof. Armando José China Bezerra
Presidência da Comissão Organizadora: Prof. Osvaldo Sampaio Netto
Representação do CAMAB: Peterson Cardoso Gontijo

NOITE

Data: 27/05/04 - Quinta-feira
MANHÃ

08h30 – 10h30 MESA-REDONDA 1 – Medicamentos para emagrecimento e controvérsias
• Dra. Luciana Ansaneli Naves
• Profa. Fabiane Beal
• Prof. Luciano da Costa Espírito Santo
Presidência: Prof. Rodolfo Giugliano
Secretaria: Paula Ayres Kalume Reis
10h30 – 11h

Intervalo

11h – 12h

CONFERENCIA 1 - Envelhecimento com qualidade de Vida
• Dra. Célia Maria Cals de Vasconcelos
Presidência: Profa. Lucy Gomes Vianna
Secretaria: Laila Pinto Coelho

14h – 16h15

TEMA LIVRE 1 (Auditório Bloco M)
Presidência: Profa. Fábia Aparecida Carvalho Lassance
Secretaria: Eline Correa
TEMA LIVRE 2 (Auditório Bloco G)
Presidência: Prof. Paulo César Nunes Restivo
Secretaria: Natalia Sólon Nery
TEMA LIVRE 3 (Sala M-217)
Presidência: Prof. Leandro Pretto Flores
Secretaria: Rodrigo Santos de Castro
TEMA LIVRE 4 (Sala M-203 )
Presidência: Profa. Neuza Lopes Araújo Faria
Secretaria: Tiago Souza Maia Justiniano Ribeiro
TEMA LIVRE 5 (Sala M-219)
Presidência: Profa. Carmen Dea Ribeiro de Paula
Secretaria: Geovana Garrote Carvalho
CONFERENCIA 2 - Conduta na parada cardíaca
• Grupo de Ressuscitação Cardíaca do INCOR
Presidência: Prof. Osvaldo Sampaio Netto
Secretaria: Bruna Mara Martins Lima

TARDE

16h30 – 18h
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Data: 28/05/03 - Sexta-feira
MANHÃ

08h30 – 10h30 MESA-REDONDA 2 – Mal-formações da genitália externa
• Dra. Mércia Maria Braga Rocha
• Profa. Dra. Maria Teresinha de Oliveira Cardoso
• Dra. Hermelinda Pedrosa
Presidência: Prof. Paulo Mauricio Silva Lassance

Secretaria: Natália Wanderely Paes Barbosa
10h30 – 11h
11h – 12h

Intervalo
CONFERENCIA 3 – Síndrome do Ovário Policístico – Importância Clínica
• Dr. Paulo Luciano Pucci
Presidência: Prof. Andersen Charles Daros
Secretaria: João Paulo Velasco Pucci

14h – 17h

TEMA LIVRE 6 (Sala M-219)
Presidência: Profa. Maria Ophelia Galvão de Araújo
Secretaria: Priscila Resende Carvalho
TEMA LIVRE 7 (Sala M-212)
Presidência: Prof. Antonio José Almeida Inda Filho
Secretaria: Camila Silva e Souza
TEMA LIVRE 8 (Sala M-211)
Presidência: Prof. Mauricio Gomes Pereira
Secretaria: Thomas Edson Cintra Osterne
TEMA LIVRE 9 (Auditório Bloco G)
Presidência: Prof. Adriano Bueno Tavares
Secretaria: Ana Carla Andrade de Almeida
CONFERENCIA 4 – Fugas químicas e psicológicas do profissional de saúde
• Dra. Clarice Dutra de Araújo
Presidência: Prof. Alexandre Sérgio de Araújo Bezerra
Secretaria: Dominique Bastos Sasaki

TARDE

17h – 18h

Data: 29/05/04 – Sábado
MANHÃ

08h30 – 10h30 CONFERENCIA 5 - Mulher de Fases (teatro e palestra)
• Dra. Vera Regina Pasquali Peixoto
Presidência: Prof. Adriano Bueno Tavares
Secretaria: Gisele Pasquali Peixoto
10h30 – 11h
Intervalo
11h – 12h
CONFERENCIA 6 – Hipertensão Arterial
• Dr. Andrei Sposito
Presidência: Prof. Osvaldo Sampaio Netto
Secretaria: Larissa de Oliveira Lima Coutinho
TARDE

13h – 14h30
SESSÃO DE PÔSTER
14h30 – 15h30 CONFERENCIA 7 – Doenças degenerativas - DORT
• Dr. Marcelo de Almeida Ferrer
Presidência: Prof. Jordano Pereira Araujo
Secretaria: Mariana Gonçalves Ferrer
15h30 – 16h30 CONFERENCIA 8 – Vasculopatias no profissional de saúde
• Dr. Paulo de Moura Moutella
Presidência: Prof. Armando José China Bezerra
Secretaria: Claudia Cardoso de Carvalho
16h30
Sessão de Encerramento do II CMUCB
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TEMAS LIVRES
TEMA LIVRE 1 – QUINTA-FEIRA – 14H ÀS 16H15MIN
• AVALIAÇÃO HEPÁTICA E ESPLÊNICA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES
PORTADORES CRÔNICOS DE ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA
• DETERMINAÇÃO DE ESPLENOMEGALIA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA:
EXISTE UTILIDADE PARA UMA ÚNICA MEDIDA
• PREVALÊNCIA DE DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS EM NEONATOS DO HOSPITAL
REGIONAL DE TAGUATINGA E ANÁLISE DOS POSSÍVEIS FATORES DE RISCO
• A RELAÇÃO ANATÔMICA DA PARÓTIDA COM O NERVO FACIAL - REVISÃO DE
LITERATURA
• LINFOGIOMA CÍSTICO
• LINFOMA DE BURKITT
• IDENTIFICAÇÃO DE CAUSAS E FATORES PREDITIVOS DE CONVERSÃO EM
COLECISTECTOMIAS VIDEOLAPAROSCÓPICAS
• EXTROFIA DA BEXIGA URINÁRIA
• CÁLCULO VESICO-URETERAL
TEMA LIVRE 2 – QUINTA-FEIRA – 14H ÀS 16H15MIN
• AS TRÊS GRAÇAS
• PRENHEZ ECTÓPICA TUBÁRIA
• A PESTE NA ARTE
• HÉRNIA ÍNGUINO – ESCROTAL
• HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÊNITA
• INTUSSUSCEPÇÃO
• FRIDA KAHLO
• AUSÊNCIA DO MÚSCULO PALMAR LONGO ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
• VEIA CAVA INFERIOR DUPLA
TEMA LIVRE 3 – QUINTA-FEIRA – 14H ÀS 16H15MIN
• DISTANÁSIA: ATÉ ONDE PROLONGAR A VIDA?
• VINHO E SAÚDE
• A CURA PELA HOMEOPATIA
• MEDICINA: DE HIPÓCRATES À DESUMANIZAÇÃO
• MODISMOS QUE MARCARAM A MEDICINA
• A DOENÇA, A DOR E O SOFRIMENTO PELA ÓTICA DE COMUNIDADES POPULARES
• REUMANIZAÇÃO OU DESUMANIZAÇÃO DA MEDICINA: UM BREVE ESTUDO SOBRE
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE
• A QUÍMICA DO AMOR
• A EXPERIÊNCIA DE QUEM JÁ VIVEU MAIS DE 100 ANOS
TEMA LIVRE 4 – QUINTA-FEIRA – 14H ÀS 16H15MIN
• AS VERTENTES DA INFERTILIDADE CONJUGAL
• FÍGADO EM RECÉM NASCIDO
• PENFIGÓIDE BOLHOSO: RELATO DE CASO
• ADESÃO AO TRATAMENTO DIETÉTICO EM OBESIDADE INFANTIL
• RAQUITISMO
• PONTES DE MIOCÁRDIO
• EFEITOS DA PRIVAÇÃO DO SONO NA PRÁTICA MÉDICA
• QUEIMADURAS: UM OLHAR MÉDICO E PSICOLÓGICO
• IMAGENS DA HANSENÍASE ATRAVÉS DA HISTÓRIA
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TEMA LIVRE 5 – QUINTA-FEIRA – 14H ÀS 16H15MIN
• SÍNDROME DA BARRIGA DE AMEIXA
• POLIFARMÁCIA EM IDOSOS
• RESISTÊNCIA A VANCOMICINA EM ENTEROCOCOS E ESTAFILOCOCOS E SEUS
MECANISMOS DE RESISTÊNCIA
• INGESTÃO DE CORPO ESTRANHO
• MÉDICOS SEM FRONTEIRAS (MEDECINS SANS FRONTIERES)
• AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES COM QUEIXA DE PERDA
URINÁRIA
• IMPORTÂNCIA DO PAD TEST NO DIAGNÓSTICO EM MULHERES COM QUEIXA DE
INCONTINÊNCIA URINÁRIA
• CARCINOMA GÁSTRICO E FATORES DO HOSPEDEIRO, AMBIENTAIS E GENÉTICOS
ENVOLVIDOS NESTA PATOLOGIA
• ELEMENTOS TRAÇO NO AMBIENTE ASSOCIADOS À INDUÇÃO DE CÂNCER
TEMA LIVRE 6 – SEXTA-FEIRA – 14H ÀS 17H
• DESCRIÇÃO DE UM CASO DE TRICOBEZOAR EM UMA CRIANÇA
• O ESTUDO DA CLAMIDIOSE PLACENTÁRIA E SUA REPERCUSSÃO CLÍNICA NO
RECÉM-NASCIDO
• MENSURAÇÃO DO TEMPO DE REAÇÃO
• PERFIL DAS GESTANTES COM VDRL REAGENTE ATENDIDAS NO HOSPITAL
REGIONAL DE TAGUATINGA: ANÁLISE DE DOIS ANOS
• MEDIDAS DAS DENSIDADES MINERAIS ÓSSEAS DE UNIVERSITÁRIOS SEDENTÁRIOS
E ATIVOS
• AVALIAÇÃO INICIAL DA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA DA MÃO EM MULHERES COM
OSTEOPOROSE
• GÊMEOS SIAMESES
• AVALIAÇÃO DAS CINTILOGRAFIAS MIOCARDICAS COMO INDICATIVO DA
CINEANGIOCORONARIOGRAFIA
• ESQUIZOFRENIA: RELAÇÃO COM O SISTEMA GLUTAMATÉRGICO
• PROCEDIMENTOS DE BIOSSEGURANÇA NO LABORATÓRIO DE CIRURGIA
EXPERIMENTAL DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
• PERFIL DOS RECÉM-NASCIDOS DE GESTANTES VDRL REAGENTES ATENDIDAS NO
HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA: ANÁLISE DE DOIS ANOS
• VALORES DE REFERÊNCIA DA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA DE UNIVERSITÁRIO
TEMA LIVRE 7 – SEXTA-FEIRA – 14H ÀS 17H
• MIGRÂNEA E EPILEPSIA NA HIPOPLASIA CONGÊNITA DE CARÓTIDA INTERNA:
MANIFESTAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PERFUSIONAL ?
• VASOREATIVIDADE CEREBRAL E MIGRÂNEA HEMIPLÉGICA ESPORÁDICA
• POLIMASTIA E POLITELIA EM MULHERES
• ÍNDICE BREATH HOLDING (APNEIA VOLUNTÁRIA) APÓS INSPIRAÇÃO FORÇADA E
NÃO-FORÇADA EM INDIVÍDUOS NORMAIS
• ÍNDICE BREATH-HOLDING COM INSPIRAÇÃO FORÇADA É REDUZIDO EM PACIENTES
COM MIGRÂNEA SEM AURA
• A HISTÓRIA DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DA OBESIDADE
• NEUROBLASTOMA
• TRATAMENTO DA COLEDOCOLITÍASE POR VIDEOLAPAROSCOPIA: EXPERIÊNCIA DO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
• ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: TEMPO ENTRE INÍCIO DOS SINTOMAS E CHEGADA
NA SALA DE EMERGÊNCIA
• RECONHECIMENTO DE SINAIS E SINTOMAS DE AVC EM UMA AMOSTRA DA
POPULAÇÃO DE BRASÍLIA
• PREVALÊNCIA DE DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS EM ESCOLARES DE BRASÍLIA
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TEMA LIVRE 8 – SEXTA-FEIRA – 14H ÀS 17H
• OSTEOARTRITE: FISIOPATOLOGIA E TRATAMENTO
• USO DE BLOQUEADORES SELETIVOS DE RECEPTORES DA ALDOSTERONA
• CONHECIMENTO DAS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
DO NÚCLEO BANDEIRANTE SOBRE A COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA
• PERFIL BACTERIOLÓGICO DA BILE DE PACIENTES SUBMETIDOS A
COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA
• TRATAMENTO CONSERVADOR DO PLASTRÃO APENDICULAR
• IMUNOFLUORESCÊNCIA NAS DERMATOSES IMUNOBOLHOSAS
• PREVALÊNCIA DO PÉ EM RISCO E DO PÉ DIABÉTICO EM SOBRADINHO II
• FATORES DE RISCO PARA O BAIXO PESO AO NASCER
• FATORES DE RISCO MATERNO PARA PREMATURIDADE
• ATUAÇÃO E EFEITOS DO ECSTASY
• INFARTO TERAPÊUTICO
• ASPECTOS DO CÂNCER DE COLO UTERINO NO CENTRO DE SAÚDE N°1 DA
CEILÂNDIA EM 2003
TEMA LIVRE 9 SEXTA-FEIRA – 14H ÀS 17H
• EXPERIMENTAÇÃO “IN VIVO” EM ANIMAIS: OPINIÕES FAVORÁVEIS X OPINIÕES
CONTRÁRIAS
• VASOREATIVIDADE CEREBRAL E MIGRÂNEA COM AURA SENSITIVA
• RELATO DE CASO - VOLVO DE CECO
• A EFICÁCIA DO PAD TEST EM MULHERES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA
• HISTÓRIA DA EPILEPSIA
• TRAUMATISMO CRANIANO NA VELHICE – EPIDEMIOLOGIA
• AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DO INTESTINO DELGADO REMANESCENTE APÓS
RESSECÇÃO INTESTINAL DE 90% E DUPLA VASCULARIZAÇÃO POR
OMENTOENTEROPEXIA
• TRATAMENTO CIRÚRGICO DO MEGAESÔFAGO CHAGÁSICO: EXPERIÊNCIA DE 757
CASOS
• HIPOSPÁDIA: MALFORMAÇÃO CONGÊNITA ONDE A URETRA SE ABRE NA
SUPERFÍCIE VENTRAL DA GLANDE DO PÊNIS OU NA SUPERFÍCIE VENTRAL DO
CORPO DO PÊNIS
• DEMONSTRAÇÃO DA TÉCNICA DE PUNÇÃO DE VEIA SUBCLÁVIA
• PERFIL DOS RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS COM ICTERÍCIA NA UNIDADE DE
NEONATOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA
• PUNÇÃO INTRA-ÓSSEA: TÉCNICA, INDICAÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES
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PÔSTER – SÁBADO - 13h – 14h30
1. A DOENÇA DA VÊNUS DE BOTTICELLI
2. DISSECANDO DE HUMANI CORPORIS FABRICA
3. CÂNCER DE PELE: PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA
4. COMPARAÇÃO ENTRE DOIS MÉTODOS DE CONIZAÇÃO DO COLO UTERINO: ALÇA DE
FISCHER E BISTURI A FRIO
5. AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA ENOXAPARINA SOBRE A CICATRIZAÇÃO DA PAREDE
ABDOMINAL - ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS
6. ESTUDO QUALITATIVO DE FATORES ASSOCIADOS À INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO
7. A SURDEZ DE BEETHOVEN - ANGÚSTIA E MÚSICA
8. AS LUVAS DO AMOR
9. TRATAMENTO DA COLECISTITE AGUDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA: EXPERIÊNCIA
DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
10. A CRIANÇA E O AMBIENTE ESCOLAR
11. RELATO DE CASO - HÉRNIA LOMBAR ENCARCERADA COM OBSTRUÇÃO INTESTINAL
E PERFURAÇÃO DE CECO
12. RECRUDESCÊNCIA DA MALÁRIA EM UMA ÁREA NÃO ENDÊMICA - DISTRITO FEDERAL,
BRASIL
13. USO DA ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE NA ANEMIA DA
PREMATURIDADE: RELATO DE CASO
14. AVALIAÇÃO DISCENTE DAS ATIVIDADES PRÁTICAS REALIZADAS EM PEQUENOS
GRUPOS NA DISCIPLINA BASES DA CIRURGIA
15. ASPCETOS HISTÓRICOS DA EXPERIMENTAÇÃO COM ANIMAIS
16. ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS E PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIO FÍSICO PARA
TRANSPLANTADOS CARDÍACOS - UMA INTRODUÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
17. ESTUDO DA LTA NO DF:402 CASOS
18. AVALIAÇAO DOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM PACIENTES
PORTADORES DE LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
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RESUMOS DOS TRABALHOS
A CRIANÇA E O AMBIENTE ESCOLAR
ARAÚJO, K. P.; LOBO, P. S.; COUTINHO, L. O. L.; BARROS, A. C. M.; MARTINS, C. L. F. S.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Compreender o papel da escola na formação física e psíquica da criança.
Material e Métodos: Foi feita uma revisão bibliográfica em livros e artigos recentes (2000-2004).
Resultados e Conclusão: O processo de construção da identidade tem como fonte principal a
família, por serem os seus membros os primeiros referenciais da criança. Com o ingresso na escola,
essa terá seu universo ampliado pela figura do educador, que representa o elemento mediador entre
a criança e a cultura física e social. O educador não substitui a família; cada qual exerce um
determinado papel, no entanto ambos terão de acolher não apenas as necessidades físicas, mas
também e principalmente as de caráter emocional. A vida escolar propicia à criança a inserção nas
regras e valores socioculturais da sociedade em que está inserida. É nesse ambiente que se
encontram as condições ideais para a criança libertar-se do egocentrismo, da submissão cega e do
respeito unilateral para com os mais velhos, mas esse aprendizado depende de relações
democráticas baseadas na cooperação, no respeito mútuo e na reciprocidade que estabelecem entre
si crianças e adultos. Além disso, as instituições de educação infantil são espaços de grande
diversidade de hábitos, preferências, religiões e etnias, que favorecem a percepção e a vivência
dessa heterogeneidade. A criança vai perceber que sua identificação é construída em grupo, nas
relações de fusão e diferenciação dos outros. O educando estará próximo de seus pares, de outros
adultos, para poder construir uma relação de pertinência ao seu grupo de iguais, identificando nele os
parceiros necessários para desvendar o mundo. É preciso lembrar ainda que a escola é um ambiente
de acompanhamento físico e manutenção da saúde da criança.
A CURA PELA HOMEOPATIA
SANTOS, C.M.G.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Mostrar que a palavra homeopatia deriva de dois termos gregos que significam
“sofrimento semelhante”. Ela surgiu há quase 200 anos com Samuel Hahnemann, tido como pai da
medicina homeopática. Ele fez vários experimentos consigo próprio e com colegas e chegou à teoria
de que “A mesma substância que em indivíduos sãos era capaz de provocar determinados sintomas
era também capaz de curar estes sintomas em indivíduos que os estivessem apresentando”. Estava,
assim, descoberta a cura pelos semelhantes.
Material e Métodos: Os princípios fundamentais da homeopatia não mudaram desde que
Hahnemann os formulou. São, ainda, a cura pelo semelhante; a individualização do doente (não há
doenças, mas doentes); a individualização do remédio (à imagem da doença corresponde uma
contra-imagem do remédio); a matéria médica homeopática, constituída pelas patogenesias (recolha
dos efeitos observados em n homens são dos remédios estudados); a atenuação da substância
medicamentosa (a diluição infinitesimal desenvolve as virtudes dinâmicas da droga).
O medicamento homeopático é derivado de substâncias existentes na natureza, que são
processadas sendo agitadas, de forma a liberarem energia; e é esta energia justamente que confere
a estes medicamentos seu poder de curar. Na homeopatia o medicamento correto é escolhido com
base na totalidade sintomática do indivíduo. Indivíduos diferentes usam medicamentos homeopáticos
diferentes para a mesma doença.
Resultados: Geralmente tem-se dúvida de como um medicamento homeopático pode sensibilizar
energia, sem que formas químicas entrem em contato, como acontece com os medicamentos na
alopatia. A explicação para esse quebra-cabeça é resultado do fenômeno simples presente na
natureza de substâncias simples terem ação uma sobre as outras, como por exemplo, um ímã que à
distância desloca um objeto sem contato físico.
Conclusão: O médico homeopata não procura fazer somente o diagnóstico físico do paciente – como
faz seu colega alopata – mas diagnostica o paciente como um todo. Geralmente pretere mais
cirurgias do que os alopatas deixando-as para casos extremos.
Muitos tratamentos modernos como a vacinação, os antibióticos, o combate às alergias por
específicos individuais aparentam à similitude hahnemanniana. E a medicina tradicional faz uso
crescente da diluição. A voga de Hipócrates (outro dos inspiradores de Hahnemann) e da terapêutica
naturalista, com suas dietas e regimes de vida, vieram dar razão ao postulado da individualização do
doente.
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A DOENÇA DA VÊNUS DE BOTTICELLI
PANERAI, C.E.; ARAÚJO, J.P.; BEZERRA, A.J.C.
Objetivos: Resgatar a história da doença de Simonetta Vespucci, a musa do pintor Sandro Botticelli.
Material e Métodos: Foram realizadas revisões da literatura sobre o assunto e análise de obras de
arte que retrataram a musa.
Resultados: Simonetta Vespucci (1453-1476) fazia parte da aristocracia florentina e era esposa de
Marco Vespucci, primo distante do famoso explorador Amerigo Vespucci (Américo Vespúcio). Sua
estonteante beleza serviu como tema inspirador para vários artistas do renascimento italiano,
especialmente para Sandro Botticelli, que pintou diversas obras que representaram a jovem. Muitos
representantes da nobreza de Florença ficaram apaixonados por ela, entre eles Giuliano de Médici,
que foi seu amante, o que a fez ser conhecida como “La Bella Simonetta”. Simonetta contraiu
tuberculose ainda na juventude, e viria a morrer em decorrência da doença aos 22 anos. A pela
pálida, os traços finos e a aparência de fragilidade decorrentes da ação do bacilo eram valorizados
como ideais da beleza feminina durante o Renascimento. A pintura “O Nascimento de Vênus” só viria
a ser terminada cerca de nove anos após sua morte. Sua impressão sobre Botticelli foi tão intensa
que ele, 34 anos após, viria a pedir para ser enterrado a seus pés.
Conclusão: O arquétipo de beleza representado por Simonetta influenciou fortemente a arte
renascentista e toda a cultura ocidental, e a tuberculose foi muitas vezes exaltada posteriormente
como uma doença romântica e associada ao lirismo.

A DOENÇA, A DOR E O SOFRIMENTO PELA ÓTICA DE COMUNIDADES POPULARES
ZAMBONI, J.S.; PEREIRA, O.P.; ALMEIDA, T.M.C.
Universidade Católica de Brasília
Muitos estudos vêm sendo realizados com o intuito de mostrar a concepção de doença que têm
aqueles que recebem atendimento médico, já que o conhecimento de tais concepções populares
pode contribuir para o alcance de uma compreensão mais ampla dos processos de adoecimento na
sociedade em geral. A esta perspectiva mais ampla, na qual a medicina é mais humanizada, o meio
social é de extrema importância para definição de seus diagnósticos e suas terapêuticas. Nele,
revelam-se concepções, crenças, valores, em suma, a cultura das comunidades atendidas, o que
pode evidenciar os motivos pelos quais pacientes abandonam ou recusam tratamento, assim como
sua vivência da enfermidade e do sofrimento.
Objetivos: Levantar e analisar diversas definições da doença em camadas populares, considerando
que a doença tem determinantes sociais que vão muito além dos limites biológicos do corpo.
Material e Métodos: Consistiu em uma pesquisa bibliográfica de artigos científicos no campo da
Medicina Social e das Ciências Humanas, seguida de uma reflexão acerca da urgência de se
considerar o ponto de vista dos usuários do sistema de saúde dominante.
Resultados: Obtivemos como resultado o fato de que cada comunidade estudada possui uma
percepção particular de determinadas doenças. Atrelada às distintas percepções, encontram-se
respectivas concepções de sofrimento.
Conclusão: Desta forma, pudemos concluir que a doença está intrinsecamente associada a fatores
culturais e sociais e que é por este prisma que o médico poderá escutar a forma como o paciente se
percebe doente e, conseqüentemente, favorecer o surgimento de um tratamento em sintonia com as
expectativas de ambas as partes.
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A EFICÁCIA DO PAD TEST EM MULHERES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA
MEDEIROS, T.F; ARAÚJO, R.F; SOUZA, C.E.C; TAVARES, A.B; AQUINO, D.C; LEÃO, S.T.S.L;
OSTERNE, T.E.C.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: O presente trabalho tem por objetivo verificar a eficácia do Pad Test em mulheres que
apresentam Incontinência Urinária, analisando seu diagnóstico e o grau de severidade de sua perda.
Material e Métodos: É um estudo descritivo e transversal com a população composta por mulheres
com mais de 50 anos que participavam do programa “geração de ouro” da Universidade Católica de
Brasília.Utilizou-se o protocolo da Sociedade Internacional de Continência com volume padrão para a
aplicação do Pad Test, durante o período de junho a setembro de 2003.
Resultados: A partir de uma amostra de 34 pacientes com queixa de perda urinária, 28 puderam ser
efetivamente avaliadas: 11 diagnosticou-se como clinicamente normais, 13 com incontinência de
esforço, 10 com incontinência de urgência e 3 mistas.
Conclusão: Com esses estudos, podemos concluir que o Pad test é um bom método para a
verificação do grau de severidade de perda de urina e não para o diagnóstico preciso de
incontinência urinária, pelo fato de apresentar uma baixa sensibilidade e especificidade.

A EXPERIÊNCIA DE QUEM JÁ VIVEU MAIS DE 100 ANOS
MIZIARA, R.S; KRAN, D.R; GOMES, L;J.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: O idoso centenário é portador de uma sabedoria inerente ao mesmo, pois para chegar até
aí, teve que aprender a se adaptar a inúmeras situações, sofrendo mudanças nas relações consigo
mesmo e com os outros ao longo da sua vida. Este trabalho convoca-nos a um compromisso social e
uma tomada de posição perante os idosos centenários. As entrevistas objetivam mapear e
compreender com profundidade o mundo destes indivíduos, através do relato pormenorizado de suas
crenças, valores, motivações, vivências, atitudes, experiências, opiniões, escolhas, interesses,
comportamentos e observações; enfim, de sua biografia pessoal, com ênfase na absorção do
conhecimento local e de sua cultura, ou seja, em contextos sociais específicos. Pretende-se, assim,
construir uma ponte com nossas preocupações teóricas e ao mesmo tempo manter-nos abertos ao
que nos possa surpreender, investigando-se a possibilidade de novos tipos de ações com os idosos
centenários.
Material e Métodos: Esta é uma pesquisa qualitativa, referindo-se a entrevistas individuais em
profundidade, de conversação continuada com observação participante, abrindo espaço para uma
narrativa abrangente, de relato vivencial. É feita análise conversacional, dando-se atenção aos
elementos de identidade mostrados pelos participantes na fala. Foram escolhidos três idosos
centenários, vivendo na comunidade de Brasília, com autonomia e independência, que tivessem algo
a dizer em relação às questões existenciais. Foram analisados aspectos relevantes como gênero,
diferenças culturais e relações de poder. Foram feitas as transcrições, e após uma análise dos dados
falados transcritos, segundo modelos baseados na análise de conversação, atentou-se para os vários
referenciais no que diz respeito ao que eles estão fazendo ali após 100 anos de vida, sempre com
enfoque nos sentimentos.
Resultados: A análise atenta da conversação levou a compreensões mais claras sobre os dados
coletados para projetos envolvendo idosos centenários. Pretende-se que tal análise forneça um
caminho para examinar as categorias dos participantes, descobrindo o que eles tomam como sendo
relevante a essa categoria, e fornecendo uma explicação explícita para o que está ocorrendo com os
mesmos. Os dados colhidos serão empregados com uma base para construir um referencial para
pesquisas futuras e fornecer dados para testar expectativas e hipóteses desenvolvidas.
Conclusão: As trocas de experiências através do encontro de diferentes gerações é capaz de
estimular uma reflexão sobre o viver e como viver. Através deste trabalho, esperamos ter alcançado
este objetivo de promover uma maior conscientização e integração da sociedade com os nossos
idosos centenários.
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A HISTÓRIA DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DA OBESIDADE
COÊLHO, M.S.M; GODOY, V.B; REIS, S.C; DUARTE, S.M; FERNANDES, F.S.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Contar a história do tratamento cirúrgico da obesidade desde sua criação até os dias
atuais, comentando sobre as diversas técnicas cirúrgicas criadas ao longo de mais de quarenta anos.
Material e Métodos: Com base em informações coletadas de artigos científicos e livros sobre o
assunto, a história do tratamento cirúrgico da obesidade será apresentada oralmente, com o apoio de
slides preparados pelo sistema de multimídia (Datashow), com o programa Power Point 97.
Resultados: Existem inúmeras técnicas cirúrgicas para tratamento da obesidade. A cada dia, porém,
algumas delas se tornam mais populares tanto para os cirurgiões como para os pacientes, enquanto
que outras deixam de ser utilizadas.
Conclusão: Desde o surgimento do tratamento cirúrgico da obesidade até os dias atuais, as diversas
técnicas para a realização deste tipo de cirurgia foram desenvolvidas no intuito de combater a
obesidade com maior eficiência e procurando causar o mínimo de morbidades ao paciente.
A PESTE NA ARTE
LIMA, J.F.F.; VERAS, L.P. C.; MENDES, K.F.; ARAÚJO, J.P.; BEZERRA, A.J.C.
Universidade Católica de Brasília
A peste é uma doença infecciosa causada por bactérias do gênero Yersinia. Os reservatórios dos
germes em áreas urbanas são os roedores e suas pulgas que transmitem a bactéria ao homem.
Grandes pintores procuraram retratar o drama da peste na vida da população afetada.
Objetivos: Revisar a forma de transmissão da peste bem como sua incidência e danos causados na
população da época, ressaltando a arte na história da medicina.
Material e Métodos: O trabalho é baseado em revisão bibliográfica de artigo publicado na edição
número 03 da Ética Revista do mês de Outubro de 2003.
Resultados: A peste bubônica manifestou-se durante várias épocas, ocasionando pandemias e
fazendo milhões de vítimas por várias partes do mundo. A peste atingiu principalmente a cidade de
Ashod, ficando conhecida como Peste de Ashod. Na Bíblia podemos encontrar um dos primeiros
relatos da peste bubônica, o qual foi ilustrado por Nicolas Poussin (1594–1665) no quadro “A peste
de Ashod” de 1630. Outro tipo de peste, chamada peste negra, ocorreu durante o fim do século XII e
início do século XIV fazendo muitas vítimas. Artistas e escritores como Giovanni Boccaccio (1313 –
1375), Peter Bruegel (1525 – 1569) e Albert Camus (1913 – 1960) também retrataram a realidade da
peste. Esta chegou no Brasil em 1899 e foi combatida com êxito por Oswaldo Cruz (1873 – 1917).
Conclusão: Um fato curioso na época é que se acreditava que o fogo impedia o contágio da doença.
Era muito comum acenderem fogueiras nas praças e ao redor das casas das pessoas doentes. O
impacto da peste na humanidade foi tão forte que podemos observar na arte a preocupação dos
artistas em registrar este grande acontecimento da História.
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A QUÍMICA DO AMOR
SILVA, L.C.S.; BARBOSA, N.W.P.; AMARANTE, R.C.;ALMEIDA, A.C.A.; BRITO, F.C.; COELHO,
L.P.; GONÇALVES, J.S.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Argumentar e entender os fenômenos químicos relacionados a hormônios e
neurotransmissores ditos responsáveis pela sensação mais festejada de todos os tempos: o amor.
Material e Métodos: Esse trabalho é baseado em estudos realizados em arganazes-do-campo,
típicos roedores do centro-oeste americano. A Dra Sue Carter, neuroendocrinologista, é a
responsável pela equipe de cientistas da Universidade de Illinois, cujo trabalho tem trazido grandes
avanços para a ciência na tentativa de explicar o amor. Por serem monogâmicos, os arganazes-docampo são as cobaias perfeitas para os experimentos que vêm sendo desenvolvidos com o hormônio
ocitocina. Um casal de roedores recebeu injeções de ocitocina e foram observados fatos
significativos.
Resultados: Após receberem a injeção de ocitocina, o casal de roedores apaixonou-se. Através
desses experimentos, os cientistas desvendaram parte do mecanismo de funcionamento da ocitocina.
Foi descoberto que a ocitocina, não é liberada apenas durante o parto e a amamentação. Outras
ocasiões induzem sua liberação: calor, toque, carinho, cheiros agradáveis e o orgasmo. Além disso,
foi comprovado a participação de neurotransmissores como a dopamina, serotonina,feniletilamina e
norepinefrina no comportamento de casais enamorados.
Conclusão: O amor emana do cérebro e está intimamente relacionado com a liberação de hormônios
e neurotransmissores; ambos responsáveis pelas mudanças fisiológicas e comportamentais
experimentadas por pessoas apaixonadas. A ocitocina pode ser considerada o verdadeiro “elixir do
amor”, pois sua liberação está condicionada a estados emocionais e imagens mentais.
A RELAÇÃO ANATÔMICA DA PARÓTIDA COM O NERVO FACIAL
MATTOS, D.M.; MICHELS, D.S.; CALZADA, R.P.; CEZAR, M.A.C.; ARAÚJO, J.P.; BEZERRA, A.J.C.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Abordagem anatômica da relação entre o nervo facial e a glândula parótida e o risco de
lesão do mesmo durante uma parotidectomia.
Material e Métodos: Revisão de literatura e artigos científicos.
Resultados: As estatísticas mostram que 95% dos nódulos palpáveis nessa glândula são de origem
tumoral, sendo que, aproximadamente, 75% dos tumores são benignos. Dentre eles, o mais comum é
o adenoma pleomórfico. O carcinoma mucoepidermóide é o mais freqüente entre os tumores
malignos. A presença de paralisia facial é um dos fatores indicativos de malignidade, uma vez que o
nervo facial está intimamente relacionado à parótida. Uma lesão do nervo facial manifesta-se por
paralisia dos músculos da mímica facial em uma hemiface com incapacidade para enrugar a fronte,
fechar completamente o olho, sorrir, bochechar e assoviar. Observa-se, ainda, desvio da comissura
labial para o lado contrário à lesão, apagamento dos sulcos da hemiface comprometida e
lacrimejamento contínuo. Na dependência do local da lesão do nervo facial, alterações da gustação,
audição e salivação podem ser encontradas.
Conclusão: Os ramos do nervo facial passam através da parótida e, por isso, estão em constante
perigo durante a cirurgia da glândula. Um passo importante na parotidectomia, portanto, é a
identificação, dissecção, isolamento e preservação do nervo facial.
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A SURDEZ DE BEETHOVEN - ANGÚSTIA E MÚSICA
PUCCI, J.P.V.; PUCCI, A.V.
Universidade Católica de Brasília
É evidente que as doenças limitadoras, não mortais, atuam de forma depressora e angustiante
quando atingem setores do organismo habitualmente solicitados nas atividades de rotina. Tal
condição se manifesta muitas vezes em personagens de diversas correntes artísticas. Tais problemas
podem resultar em isolamento, revolta e luta contra o infortúnio. Ludwig van Beethoven, um dos
maiores compositores de todos os tempos, que viveu de 1770 a 1827, sofreu conseqüências
irreparáveis em decorrência de sua surdez. Suas atividades artísticas começaram por influência do
pai, que utilizava o filho para obtenção de recursos financeiros. Já em 1783, Ludwig com 13 anos,
apresentava composições significativas. A partir de então, Beethoven cria um mundo artístico
expressivo, original e emocionante, que embelezou e revolucionou a música mundial.
Objetivos: Analisar os aspectos anátomo-patológicos da afecção do aparelho auditivo que acometeu
o compositor e suas conseqüências relacionadas à saúde psicológica do artista.
Material e Métodos: Revisão baseada em publicações a respeito da vida e obras de Ludwig van
Beethoven.
Resultados: A causa da afecção foi muito discutida, com a proposição, em geral inconsistente, do
papel de vários agentes nocivos. A opinião, hoje quase generalizada, é a de presença de
otoesclerose.
Conclusão: Os dados da necrópsia do Dr. Wagner, do Museu de Anatomia Patológica de Viena, são
os de "otoesclerose, seguida por neurite do acústico e atrofia final". Esse diagnóstico foi defendido
pelo especialista, Dr. Frederico de Paula P. Hartung, em 1945. Após análise da afecção ele agrupou
os dados mais expressivos: evolução lenta de cerca de 25 a 27 anos, manifestação bilateral e
simultânea, ausência de resfriados seqüentes e de supurações, marcha progressiva e inexorável,
inexistência de lesões na caixa do tímpano e na própria membrana, congestão no caracol, como
observada na parede do labirinto. A profunda angústia do compositor diante da doença e sua
comovente reação está expressa em inúmeros documentos, conversas, cartas, depoimentos de
amigos e particularmente no famoso Testamento de Heiligenstadt. Nos anos em que mais sofreu com
a surdez Beethoven compôs suas obras mais conhecidas. Assim, viveu, sofreu e musicou o artista
surdo que ainda embeleza a vida.
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: TEMPO ENTRE INÍCIO DOS SINTOMAS E CHEGADA NA
SALA DE EMERGÊNCIA
REIS, T.R.L.; CARDOSO, F.S.; MAGALHÃES, R.S.; GALLETTI, A.; TEIXEIRA, R.A.
Universidade Católica de Brasília, Hospital Santa Luzia – Brasília-DF.
Objetivos: Avaliar o tempo decorrido entre o início dos sintomas e chegada à sala de emergência
entre pacientes com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC) em um hospital geral.
Métodos: Identificamos 54 pacientes consecutivos admitidos com diagnóstico de AVC no período de
janeiro de 2003 a março de 2004. O período corresponde aos quinze primeiros meses de atuação de
protocolo de atendimento ao AVC na fase hiperaguda. O protocolo inclui o preenchimento de
questionário estruturado para triagem do tratamento trombolítico com identificação do horário de
início dos sintomas e horário de chegada à sala de emergência.
Resultados: A idade média dos pacientes foi de 67.9 anos (44 - 92 anos). Dez pacientes
apresentaram AVC hemorrágico (18.5%) e 44 apresentaram AVC isquêmico (81.5%). Três pacientes
acordaram pela manhã com o déficit, não sendo possível determinar a duração dos sintomas. Outros
quatro pacientes já apresentavam os sintomas há mais de 24 horas quando procuraram atendimento
médico. Excluindo estes sete pacientes, a média de tempo entre o início dos sintomas e a chegada à
sala de emergência foi de 137.2 minutos. Quatorze pacientes (26%) chegaram à emergência em
menos de 60 minutos após o início dos sintomas, 28 (51.8%) em menos de 120 minutos, e 46 (85%)
em menos de 180 minutos. Não houve diferença no tempo de chegada à emergência entre os
pacientes com AVC isquêmico ou hemorrágico (p= 0.123). Entre os pacientes com AVC isquêmico,
10 (22.7%) foram submetidos ao tratamento trombolítico, 9 deles dentro das primeiras 3 horas do
início dos sintomas.
Conclusão: Nesta amostra de pacientes com diagnóstico de AVC, a grande maioria deu entrada na
sala de emergência com menos de 3 horas do início dos sintomas. Entretanto, campanhas educativas
de reconhecimento de sinais e sintomas de AVC e sobre a necessidade de tratamento urgente ainda
são necessárias em nosso meio. É alta a porcentagem de pacientes com AVC isquêmico submetidos
ao tratamento trombolítico em um serviço que oferece um programa multidisciplinar organizado para o
atendimento do paciente na fase hiperaguda.
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ADESÃO AO TRATAMENTO DIETÉTICO EM OBESIDADE INFANTIL
CUNHA, J; DINIZ, L.G; ALBUQUERQUE, A.O.
Universidade Católica de Brasília
A obesidade e morbidade crônica que vem crescendo ao longo dos anos atingindo toda população,
inclusive a infantil. Hábitos de vida inadequados como a ingestão de alimentos altamente calóricos,
sedentarismo dentre outros, corroboram com este aumento progressivo. Por se tratar de doença
crônica, a adesão ao tratamento implica em mudança no estilo de vida, incluindo hábitos dietéticos
adequados, tornando muitas vezes o tratamento difícil de ser seguido, caso não haja um empenho de
toda a família nesta mudança, uma vez que a criança não tem autonomia para a escolha e obtenção
dos alimentos.
Objetivos: O presente estudo teve por objetivo avaliar a adesão ao tratamento na obesidade infantil
através da freqüência as consultas, manutenção ou perda ponderal e mudança na composição
corporal das crianças que foram acompanhadas no Programa de Estudos e Vigilância Nutricional de
Escolares (PREVINE) no ano de 2003.
Material e Métodos: Foram coletados peso, estatura, circunferência braquial, dobra tricipital e
subescapular. Além das medidas antropométricas, o paciente foi submetido a um questionário que
disponibilizava dados pessoais, história de vida, histórico de atividade física e registro alimentar de 3
dias. Foram atendidas 65 crianças, sendo 18 do sexo feminino e 47 do sexo masculino.
Resultados: Do numero total de atendimentos, foi obtida uma adesão de 30% ao tratamento
dietético, sendo que dos pacientes que aderiram ao tratamento 77,2% são do sexo masculino.
Naqueles pacientes que aderiram ao programa, o número de consultas variou de 3 a 15 num período
de um ano. No início do tratamento a prevalência de sobrepeso e obesidade era de 44,4%, reduzindo
para 27,8% e 5,6% respectivamente após o acompanhamento. Conclusão: Observou-se que uma
das principais causas para a não adesão foi o não retorno após a primeira consulta, o que não
caracteriza a prescrição dietética em si como a maior dificuldade, pois, na primeira consulta foi
solicitado apenas registro alimentar de 3 dias para, posteriormente, iniciar o tratamento dietético. Um
maior envolvimento e compromisso dos pais deve ser incentivado para o sucesso no tratamento da
obesidade infantil, uma vez que as crianças dependem exclusivamente dos pais ou responsáveis
para o comparecimento às consultas.

ALTERAÇÕES
FISIOLÓGICAS
E
PRESCRIÇÃO
DE
EXERCÍCIO
FÍSICO
PARA
TRANSPLANTADOS CARDÍACOS - UMA INTRODUÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
OLIVEIRA, D. A.; SILVA, R. A.; MAYOLINO, R.
Universidade Católica de Brasília
A prescrição de exercícios físicos para indivíduos transplantados cardíacos (TC) justifica-se por vários
motivos, contudo, é necessário conhecer as alterações fisiológicas sofridas pelos portadores de
transplante e as diretrizes da prescrição de treinamento para posteriormente prescrever o treinamento
físico adequado.
Objetivo: Apresentar à comunidade da Educação Física, um arcabouço introdutório de
conhecimentos para aqueles que pretendem trabalhar com indivíduos transplantados cardíacos.
Metodologia: Através de uma revisão da literatura em 21 artigos e 03 livros, foi levantado o referencial
teórico pertinente ao tema.
Conclusão: Constatou-se que os indivíduo TCs possuem debilidades físicas decorrentes da cirurgia
e do tratamento de sua patologia, o que não o impede de participar de sessões de exercícios físicos,
sendo imprescindível o acompanhamento de um profissional de Educação Física, no que tange à
prescrição do treinamento.
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AS LUVAS DO AMOR: A HISTÓRIA DA INVENÇÃO DAS LUVAS CIRÚRGICAS
ARAÚJO, J.P.; BEZERRA, R.F.A.; BEZERRA, A.J.C.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: O objetivo do presente trabalho é demonstrar como um caso de amor levou à invenção
das luvas cirúrgicas.
Material e Métodos: Realizou-se uma revisão histórica sobre a invenção das luvas cirúrgicas, com
consultas a fontes bibliográficas e iconográficas.
Resultados: Até o início do século XX, não se preconizava o uso de luvas durante as operações,
apesar de já se estarem utilizando soluções anti-sépticas para limpar as mãos dos cirurgiões e
auxiliares. O Dr. William Stewart Halstedt (1852-1922), à época chefe do Departamento de Cirurgia
do John Hopkins Hospital, em Baltimore (EUA), apaixonou-se secretamente por uma enfermeira,
Caroline Hampton, que o auxiliava nas operações. Entretanto, esta desenvolveu uma dermatite
devido ao uso de soluções anti-sépticas, e teve que se afastar do trabalho. O famoso cirurgião, então,
solicitou a um empresário de borracha chamado Goodyear que criasse luvas de borracha para a
enfermeira, e o uso das luvas posteriormente se disseminou através de todo o mundo.
Conclusão: Uso das luvas cirúrgicas teve início a partir de um pitoresco caso de amor, sendo este
mais um fato na História da Medicina em que uma grande descoberta se deveu ao acaso.

AS TRÊS GRAÇAS
PUCCI, A.V.; PUCCI J.P.V; BEZERRA, A.C.A.; ARAÚJO, J. P.; BEZERRA, A.J.C.
Universidade Católica de Brasília
Mais que interessante e um tanto belo é apreciar a arte e ainda encontrar nela casos documentados
da Medicina. Assim se faz na pintura de Peter Paul Rubens (1577-1640), “As Três Graças”. O
consagrado pintor do barroco flamengo, nasceu na Alemanha e era famoso por pintar com
sensualidade cenas de mitologia. Dentre as suas obras, Rubens pintou sua esposa e suas duas
cunhadas indagando-se qual delas era a mais bela. O que o pintor provavelmente não imaginava era
estar documentando, para a Medicina, três casos de “síndrome da hipermobilidade” ao finalizar sua
obra.
Objetivos: Junto com a história de Peter Paul Rubens, analisar sua obra As Três Graças enfatizando,
além de sua beleza, os casos de Medicina nela relatados.
Material e Métodos: O trabalho é baseado na revisão de artigo publicado na edição número cinco da
Ética revista, do mês de Março de 2004.
Resultados: Nos personagens da obra podem-se notar sinais clínicos tais como lordose, escoliose,
hiperextensão das articulações metacarpofalângicas, pés chatos e o sinal de Trendelenburg. Pode-se
observar uma queda anormal do quadril de uma das mulheres para o lado do pé que está elevado,
quando o quadril deveria se manter na sua posição normal ao retirar o pé do solo. Esse caso foi
descrito pelo médico alemão Friedrich Trendelenburg e é resultado da paralisia ou do
enfraquecimento da ação abdutora dos músculos glúteos médio e mínino contralaterais. Hélène,
esposa de Rubens, apresenta pés chatos e hiperextensão das articulações metacarpofalângicas do
quarto e quinto dedos da mão direita.
Conclusão: Uma lesão ao nervo glúteo superior leva a uma deficiência motora característica,
resultando em uma abdução enfraquecida da coxa. Esta observação é chamada clinicamente de sinal
de Trendelenburg positivo e pode ser observada na famosa obra de Rubens. As três Graças, uma
pintura finalizada em 1639, após três anos de intenso trabalho, é uma obra que apresenta
abundância de beleza e ainda, traz um pouco de seu famoso pintor e da tão apreciada Medicina.
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AS VERTENTES DA INFERTILIDADE CONJUGAL
SANTOS, C.M.G.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Mostrar que a infertilidade conjugal é a falta de gestação detectada após um ano de vida
sexual regular (mínimo de seis relações por ciclo) sem o uso de métodos anticoncepcionais.
A falta de capacidade reprodutiva – marco impulsor da perpetuação da espécie – é de fundamental
importância para a estabilidade emocional do ser humano. Embora a infertilidade não atinja
fisicamente o indivíduo, agride o instinto de perpetuação da espécie e muito particularmente o instinto
materno, assumindo muitas vezes proporções gigantescas, incapacitando o casal de desfrutar a
plena felicidade conjugal e mesmo pessoal.
Material e Métodos: Sem dúvida, a infertilidade pode determinar grandes dificuldades e poucas são
as circunstâncias médicas em que se percebe tão nitidamente o anseio por uma pronta solução. A
problemática e a magnitude do tema podem ser perfeitamente entendidas e vistas sob cinco
aspectos: a complexidade do processo reprodutivo, o papel da idade sobre a fertilidade, as causas da
infertilidade, influências do estilo de vida sobre a infertilidade e a abordagem diagnóstica e
terapêutica.
Resultados: Do ponto de vista conjugal reproduzir-se é algo instintivo e impositivo. A infertilidade
pode ser causa de depressão, baixa auto-estima e disfunção sexual. Além disso, não raramente os
casais sofrem pressões familiares e de amigos e, às vezes, são discriminados pela falta de filhos.
Em geral, observam-se diferentes facetas do casal em relação à infertilidade: negação inicial, choque
com o problema, depressão passageira e, por último, aceitação.
Conclusão: A infertilidade tem uma abrangência que transcende o casal, visto que determina
envolvimento familiar e social.
Atualmente, é tácita a aceitação de que a infertilidade compromete o conceito de saúde reprodutiva,
definida como, “o estado em que o processo da reprodução é acompanhado de bem-estar físico,
mental e social, e não apenas a ausência de comprometimento nosológico do aparelho reprodutivo”.

ASPCETOS HISTÓRICOS DA EXPERIMENTAÇÃO COM ANIMAIS
REIS, P.A.K.; JÚNIOR, O.A.; TALAMONTE, D.; FILHO, F.S.P.R.; REIS, T.R.L.; ARAÚJO, J.P.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Revisar o histórico da utilização de animais em trabalhos de ensino e pesquisa desde a
Antigüidade e como esses trabalhos podem ser feitos atualmente.
Material e Métodos: Seleção e consulta de artigos científicos relacionados ao assunto para posterior
elaboração de uma síntese contendo as informações mais relevantes.
Resultados: No século VI a.C., Pitágoras, que fez importantes estudos anatômicos, já pensava que
todos os seres, mesmo os não humanos, devem ser tratados com amabilidade. Em 450 a.C.,
Hipócrates já associava aspectos de órgãos humanos doentes com os de animais. Nos séculos IV e
III a.C., anatomistas como Alcmaeon, Herophilus e Erasistratus observavam estruturas de órgãos
animais e tentavam atribuir-lhes funções. Posteriormente, Galeno, no século II a.C., utilizou animais
para obter conhecimento anatômico e fundamentar a teoria da prática médica. No século IX d.C. os
cientistas árabes, como al-Yahiz, realizaram muitas pesquisas em animais, redigindo os primeiros
tratados de zoologia. Porem, a utilização de animais para realização de pesquisas ou atividades
didáticas sistemáticas começou com William Harvey no ano de 1638, em seu trabalho sobre a
fisiologia circulatória em diversas espécies animais, entitulado "Exercitatio anatomica de motu cordis
et sanguinis in animalibus". A partir desse momento inúmeras leis e publicações foram propostas
principalmente na Inglaterra para assegurar a proteção desses animais. A pesquisa em animais,
assim como toda e qualquer proposta de investigação científica, deve sempre ser avaliada através de
três grandes critérios: geração de conhecimento, exeqüibilidade e relevância. Os programas de
aprendizagem cirúrgica podem utilizar animais desde que a instituição esteja autorizada e que os
animais sejam devidamente anestesiados e supervisionados por veterinário. É proibida a prática de
experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando
existirem recursos alternativos. Quando for necessário o sacrifício do animal, este deve ser realizado
de forma rápida, indolor e irreversível.
Conclusão: O uso de animais para pesquisa e ensino ocorre desde a Antigüidade e é um
instrumento muito importante para a aquisição de conhecimento até os dias de hoje.
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ASPECTOS DO CÂNCER DE COLO UTERINO NO CENTRO DE SAÚDE N°1 DA CEILÂNDIA EM
2003
COSENTINO, T.B.; AQUINO, P.V.; BEZERRA, M.R.; FERREIRA, G.V.; SANTOS, M.C.; VALADÃO,
L.S.; VASCO, M.M.; ZANCHETTA, G.D.
Escola Superior de Ciências da Saúde
Objetivos: Avaliar dados epidemiológicos, demográficos, ginecológicos, obstétricos e
socioeconômicos associados ao câncer do colo do útero e relativos a um grupo de mulheres.
Material e Métodos: Foi realizada um estudo transversal analítico, em amostra não sistemática, com
151 mulheres maiores de 18 anos, atendidas no Centro de Saúde nº 1 da Ceilândia (CSC - n°1) no
período de agosto a setembro de 2003. Os dados avaliados incluem um questionário e resultados do
exame citopatológico do colo uterino realizados em 2003. A análise estatística foi feita pelo método
não paramétrico, utilizando o teste exato de Fisher e adotando-se como nível de significância p <
0,05. Calculou-se odds ratio (OR) e intervalo de confiança de 95% (IC95%).
Resultados: Das mulheres estudadas, 22% apresentaram algum tipo de anormalidade citológica,
sendo que 94% destas eram alterações reativas e/ou reparativas e 6% lesões precursoras de
malignidade. Não foi detectada nenhuma neoplasia. O OR para pacientes com infecção prévia pelo
HPV que apresentaram displasia foi de 36,3 com IC95%, variando de 1,9 a 688,8. O OR para
multíparas que tiveram metaplasia foi de 15,1 com IC95%, variando de 1,7 a 133,9.
Conclusão: Encontrou-se associação estatisticamente significante de infecção prévia pelo HPV com
displasia e de multiparidade com metaplasia nas mulheres que estavam presentes no CSC - nº 1 no
momento das entrevistas.

ATUAÇÃO E EFEITOS DO ECSTASY
OSTERNE, T.E.C.; COELHO, R.S.; PAZ, B.C.S.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: elucidar, de maneira sucinta e por meio de uma revisão bibliográfica, os aspectos
fisiológicos da ação do ecstasy no organismo, assim como seus efeitos e ressaltar a importância da
prevenção ao uso.
Material e Métodos: Fez-se uma revisão bibliográfica de artigos científicos de 1998 a 2003 sobre
este determinado assunto. Foram selecionados os artigos que melhor elucidavam a ação fisiológica e
os efeitos do ecstasy.
Resultados: O ecstasy, MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine), tem uma atuação
envolvendo a serotonina, dopamina, e noradrenalina, à semelhança de outras anfetaminas.
Entretanto, a serotonina tem papel fundamental. Os neurônios serotonérgicos são mais susceptíveis
a neurotoxicidade da MDMA, mas pouco se sabe sobre o risco aos demais sistemas neuronais,
responsáveis pelos efeitos psicológicos da MDMA. Doses da MDMA, capazes de produzir efeitos
agudos no homem, diminuem a liberação de serotonina e noradrenalina a longo prazo. Já com
relação a dopamina, seus níveis cerebrais e seus metabólitos não são reduzidos por baixas doses da
MDMA, mas são depletados por doses altas, sugerindo que enquanto a MDMA é mais tóxica para o
sistema serotonérgico, pode também causar danos nos neurônios dopaminérgicos.
Conclusão: Sabe-se que a prevenção é baseada fundamentalmente na informação, por isso,
conhecer os efeitos perigosos da droga é o primeiro passo para combatê-la. Com a visualização do
espectro de ação desta droga, podemos tornar mais efetivos os métodos tanto de prevenção como de
redução de dano aos usuários desta droga.
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AUSÊNCIA DO MÚSCULO PALMAR LONGO ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
SILVA, M.L.M.; FARIA, L.N.; ARAÚJO, J.P.; .; PANERAI, C.E.; BEZERRA, A.J.C.;
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Verificar a ausência do músculo palmar longo em um grupo de estudantes universitários.
Material e Métodos: Foram avaliados 216 indivíduos, sendo 64 (29,6%) do sexo masculino e 152
(70,4%) do sexo feminino. Todos os indivíduos eram estudantes da Universidade Católica de Brasília,
de diversos cursos. A presença ou ausência do músculo palmar longo foi constatada através do
exame clínico, realizado por dois indivíduos previamente treinados. Foi realizada uma entrevista
estruturada para verificar a presença de sintomas osteomusculares nos membros superiores.
Resultados: A média de idade dos indivíduos analisados foi de 21,5 (DP= 3,4). O músculo palmar
longo estava ausente bilateralmente em 41 indivíduos (19%), unilateralmente em 15 indivíduos (6,9%)
e o exame foi duvidoso em 6 indivíduos (2,8%).
Conclusão: A prevalência da ausência do músculo palmar longo foi semelhante àquela relatada na
literatura, apesar de esta ser muito variável quanto ao assunto. O maior número de indivíduos do
sexo feminino pode ter influenciado nos resultados.

AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DO INTESTINO DELGADO REMANESCENTE APÓS
RESSECÇÃO INTESTINAL DE 90% E DUPLA VASCULARIZAÇÃO POR OMENTOENTEROPEXIA
SANTOS, L.S.; MACEDO, D.R.; MOREIRA, L.G.; GUEDES, B.A.P.; BERNARDES, G.; ROCHA,
M.M.B.
Universidade de Brasília
A grande ressecção do intestino delgado pode resultar na Síndrome do Intestino Curto (SIC).
Pesquisas recentes estudam a eficácia da dupla vascularização por omentoenteropexia no
tratamento da SIC. Estudos clínicos têm analisado a ação da glutamina e do hormônio de
crescimento para facilitar a adaptação intestinal na SIC.
Objetivos: Avaliar a adaptação da mucosa intestinal de ratos submetidos à ressecção de 90% do
intestino delgado associada à omentoenteropexia e à administração de glutamina e de hormônio de
crescimento.
Material e Métodos: 64 ratos machos da linhagem Wistar foram divididos em oito grupos. Os ratos
dos grupos 1 e 2 foram submetidos à secção intestinal e anastomose; os dos grupos 3 e 4, à secção
intestinal, anastomose e omentoenteropexia; os ratos dos grupos 5 e 6, à ressecção intestinal e
anastomose; os dos grupos 7 e 8, à ressecção intestinal, anastomose e omentoenteropexia. Após
cinco semanas da operação, os ratos dos grupos 2, 4, 6 e 8 receberam glutamina e hormônio de
crescimento. Os ratos dos grupos 1, 3, 5 e 7 receberam soro fisiológico. A adaptação da mucosa
intestinal foi avaliada pela evolução do ganho ponderal e pela quantificação do DNA e das proteínas
da mucosa intestinal.
Resultados: Observou-se maior ganho ponderal nos grupos não ressecados em relação aos demais
grupos. Não houve diferença estatística entre as quantidades de DNA e de proteína da mucosa.
Conclusão: A omentoenteropexia associada à administração de glutamina e de hormônio de
crescimento não promoveu ganho ponderal e proliferação mucosa significativos nos ratos submetidos
à ressecção intestinal.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES COM QUEIXA DE PERDA URINÁRIA
CARVALHO, M.I.; SOUZA, C.E.C. ; TAVARES, A.B. ; OSTERNE, T.E.C.; AQUINO, D.C.; LEÃO,
S.T.S.L.
Universidade Católica de Brasília (UCB)
A incontinência urinária constitui uma importante morbidade entre mulheres, atingindo uma relevante
prevalência, sobretudo entre mulheres idosas devido a sua condição hipoestrogência.
Objetivos: Avaliar a qualidade de vida em mulheres com queixa de perda urinária utilizando o King´s
Health Questionnaire (KHQ) .
Material e Métodos: Foram realizadas duas etapas de entrevistas com mulheres do Projeto Geração
de Ouro da Universidade Católica de Brasília (UCB), na Clínica-Escola de Fisioterapia da UCB. Na
primeira etapa, foram entrevistadas 90 mulheres no período de maio a junho de 2003, sendo
analisado características clínicas e sócio-demográficas deste grupo, foram selecionadas 64 mulheres,
as quais atenderam aos critérios de inclusão do estudo. No período de julho a setembro de 2003, foi
aplicado o KHQ nessas 64 mulheres sob a supervisão de um investigador.
Resultados: A idade média das mulheres submetidas ao KHQ foi de 67,1 anos (variando de 53 a 79
anos), sendo que 24 (37,5%) mulheres tinham queixa de perda urinária aos esforços, 21 (32,8%)
delas apresentavam queixa de urge-incontinência miccional e 19 (29,7%) relataram queixa de
incontinência urinária mista. A amostra de pacientes apresentou condições sócio-econômicas de nível
intermediário e baixo. Os resultados mostraram que as mulheres com queixa de incontinência urinária
tipo mista apresentaram um escore médio de 25,1 nos domínios do questionário, indicando uma pior
qualidade de vida. As mulheres com urge-incontinência miccional apresentaram escore médio de
19,8, enquanto aquelas com queixa incontinência urinária aos esforços de 17,9. Fatores como uso de
absorventes e presença de doenças associadas não revelaram diferença significativa na qualidade de
vida.
Conclusão: Utilizando o questionário KHQ, observamos que incontinência urinária afeta a qualidade
de vida, apresentando maior impacto principalmente entre mulheres com queixa de incontinência
urinária do tipo mista.

AVALIAÇÃO
DAS
CINTILOGRAFIAS
MIOCARDICAS
COMO
INDICATIVO
DA
CINEANGIOCORONARIOGRAFIA
MISAEL, N.C.S.; BARBOSA, M.U.; OSTERNE, T.E.C.; OSTERNE, E.V.C.; SAMPAIO NETTO, O.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Avaliar como teste diagnóstico positivo para isquemia a cintilografia miocárdica, que é
utilizada conjuntamente com dados clínicos para a indicação da cineangiocoronariografia.
Material e Métodos: Foram analisadas as cintilografias miocárdicas feitas no serviço do IMEB
Anchieta no ano de 2003. Foi utilizado como critério de inclusão a presença de lesão isquêmica
importante - lesões hipoperfundidas transitórias leve/moderada, moderada ou severa - no exame de
cintilografia miocárdica em estresse cardíaco ou em repouso. Após a inclusão, foram analisadas as
indicações clínicas do exame e se os pacientes foram submetidos à cineangiocoronariografia após a
realização do exame.
Resultados: De mais de 1000 exames analisados, 15% (164 pacientes) apresentaram lesões
isquêmicas importantes. As principais indicações clínicas para a realização da cintilografia miocárdica
foram: precordialgia presente em 60% (98 pacientes) e teste de esforço positivo 63% (104 pacientes).
Observamos um predomino do sexo masculino na amostra analisada, cerca de 52,5% (86 pacientes)
com média de idade de 60,45 anos de idade. Além disso, a presença de co-morbidades associadas,
como hipertensão arterial presente em 75% (123 paciente) e diabetes mellitus presente em 35% (57
pacientes). Apenas 52% (85 pacientes) foram submetidos a cineangiocoronariografia após a
positividade de lesão isquêmica comprovada pela cintilografia. Somente 2% (4 pacientes) dos
pacientes foram encaminhados primeiramente para a cineangiocoronariografia, antes de realizar a
cintilografia. Contudo existe um protocolo emergencial utilizado pelo Hospital Anchieta que
encaminha para cintilografia miocárdica os pacientes da emergência que dão entrada com o quadro
de angina pectoris clássico.Estes pacientes não são submetidos ao estresse cardíaco já que
apresentam dor que seria equivalente. Na amostra analisada, três pacientes entraram neste protocolo
que encaminha para a cineangiocoronariografia terapêutica emergencial.
Conclusão: A utilização da cintilografia cardíaca como teste diagnóstico de lesão isquêmica tem uma
boa sensibilidade desde que levado em conta o estado clínico do paciente. Mesmo com presença de
lesão isquêmica pela cintilografia não é certo que o paciente tem indicação para a
cineangiocoronariografia desde que o paciente tenha a clínica compatível com infarto agudo do
miocárdio.
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AVALIAÇÃO DISCENTE DAS ATIVIDADES PRÁTICAS REALIZADAS EM PEQUENOS GRUPOS
NA DISCIPLINA BASES DA CIRURGIA
HONORATO, P.R.; NERY, N.S.; OLIVEIRA, L.G.R.S.; VASCONCELOS, P.C.S.; SOUZA, F.A.A,
LASSANCE, F.A.C.
Laboratório de Cirurgia Experimental do Hospital das Forças Armadas - Universidade Católica de
Brasília
A aprendizagem colaborativa é uma estratégia de ensino na qual os estudantes trabalham juntos e
em pequenos grupos. Os estudantes são responsáveis pela própria aprendizagem e pela
aprendizagem uns dos outros. A troca de idéias em pequenos grupos aumenta o interesse e promove
o pensamento crítico. Os grupos cooperativos atingem níveis mais avançados de pensamento e
retêm informações por mais tempo. A atividade em pequenos grupos possibilita menor
competitividade, pois na negociação, reúne propostas e soluções, possibilitando alcançar níveis
qualitativos de aprendizagem, melhores em conteúdo.
Objetivos: Avaliar as práticas em pequenos grupos da disciplina Bases da Cirurgia.
Material e Métodos: Participação voluntária de 39 dos 42 estudantes da disciplina Bases da Cirurgia.
Coleta de dados por questionário sobre a avaliação das práticas da disciplina Bases da Cirurgia.
Resultados: Trinta e nove (93%) estudantes responderam o questionário sobre a avaliação das
atividades práticas da disciplina de Bases da Cirurgia, exercidas no período de 09/02/2004 a
31/03/2004, num total de oito atividades práticas. Quanto aos recursos de aprendizagem, 3%
preferiram práticas com animais de pequeno porte, como os camundongos; 5% optaram pelas
práticas com manequins educativos; e 92% preferiram práticas com animais de médio porte, como os
cães. Quanto à aprendizagem, dez por cento dos estudantes acham que aprenderam apenas
observando, enquanto 90% aprenderam melhor praticando. Quanto ao número de estudantes por
grupo, 3% preferiram trabalhar em grupos compostos por 10 a 11 estudantes, enquanto 97%
preferiram trabalhar em dupla. Quanto ao número de práticas, 46% das pessoas concordaram que o
número de práticas para determinados temas foi suficiente, enquanto, 54% acreditam que alguns
temas podem ser repetidos mais vezes, dentre eles pressão arterial média, pressão venosa central,
lavagem peritoneal diagnóstica e vias aéreas cirúrgicas. Ressalta-se que os pontos frágeis
percebidos pelos estudantes podem ser resgatados durante as demais aulas práticas até o final do
semestre. Quanto às expectativas para o final do semestre, 10% acreditam que aprenderão apenas a
teoria, 77% aprenderão a teoria e a prática, enquanto, 13 % aprenderão a teoria e saberão como
fazer as práticas, estando aptos a ensinar, sendo identificados como aqueles interessados em
monitoria.
Conclusão: As atividades em pequenos grupos, da disciplina Bases da Cirurgia, foram práticas
facilitadoras para a aquisição das habilidades cirúrgicas. Por tratar-se de um processo, a
aprendizagem foi individualizada na seqüência e nas preferências da aquisição dos conhecimentos e
habilidades, o que requer prática, reflexão, estudo e aprimoramento contínuos.
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA ENOXAPARINA SOBRE A CICATRIZAÇÃO DA PAREDE
ABDOMINAL – ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS
RABELO, F.S.; MUNIZ, K.C.; REYS, .LG.; OLIVEIRA, P.G.; NAME, R.Q.
Laboratório de Cirurgia Experimental - Clínica Cirúrgica - Faculdade de Medicina da Universidade de
Brasília - Brasília DF
Introdução: A cicatrização é essencial para a restauração da integridade da parede abdominal e
diversos fatores interferem neste processo.
Objetivos: Este estudo visa avaliar a influência de um anticoagulante, a enoxaparina, sobre a
cicatrização da parede abdominal.
Material e Métodos: Foram utilizados 60 ratos, Wistar, distribuídos aleatoriamente em dois grupos grupo estudo (E) e grupo controle (C). O grupo E recebeu 1mg/kg de enoxaparina, via subcutânea,
dose única diária, do pós-operatório imediato por até o 7º dia pós-operatório (DPO); o grupo C dosesvolume equivalentes de NaCl 0,9%. Os animais foram submetidos a laparotomia mediana, secção
colônica e anastomose término-terminal no primeiro ato cirúrgico e reoperados no 3º, 7º ou 14º DPO,
para ressecção da parede abdominal anterior. A anestesia foi obtida com 0,3 ml de xilasina e 0,7 ml
de cetamina, por via intramuscular. Os parâmetros avaliados foram: apatia, sinais flogísticos na ferida
ou hematoma; e no momento da reoperação - aderências, abscessos, eviscerações ou deiscências.
A variação percentual do peso também foi analisada. Em cada fragmento da parede abdominal foi
testada a resistência tênsil. Análise estatística realizada com o teste U de Mann-Whitney,
considerando significantes valores de p < 0,05.
Resultados: A mediana da variação percentual do peso no 3º DPO foi de 7,3% para grupo C e de
6,9% para grupo E (p= 0,68); no 7º DPO foi de 6,4% para grupo C e de 7,8% para grupo E (p= 0,27);
no 14º DPO foi de 2,5% para grupo C e de 1,9% para grupo E (p= 0,60). A força tênsil de ruptura
apresentou mediana de 0,64N para grupo C e de 0,41N para grupo E (p= 0,60) no 3º DPO; de 2,27N
para grupo C e de 4,32N para grupo E (p= 0,01) no 7º DPO; de 5,72N para grupo C e de 6,62N para
grupo E (p= 0,97) no 14º DPO.
Conclusão: Nas condições em que foi realizado o presente estudo, a enoxaparina provocou aumento
da força tênsil de ruptura no 7° DPO, não havendo alteração significativa nos demais parâmetros.

AVALIAÇAO DOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM PACIENTES PORTADORES DE
LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO
COSTA, S.S.S.; NAVES, L.A.; ABDALLA, L.F.; VAZ, J.R.; SANTOS, L.L.N.
Laboratório Sabin Análises Clínicas Brasília
Área de Reumatologia da Universidade de Brasília,
O Lupus Eritematoso Sistêmico é uma doença crônica associada com alta prevalência de doença
cardiovascular, o que aumenta a morbidade e mortalidade. Existe maior prevalência de hipertensão,
aterosclerose e doença arterial coronariana. O papel da homocisteína, leptina, perfil lipídico como
fatores de risco para a doença cardiovascular ainda não são bem determinados.
Objetivos: Este estudo visa avaliar o perfil lipídico (enzimático-ADVIA), leptina (radioimunoensaio),
homocisteína (quimioluminescência-IMULITE2000), proteína C reativa - PCR (quimioluminescênciaIMULITE2000) e correlacionar estes parâmetros com idade, sexo, IMC (índice de massa corporal),
co-morbidades e tratamento.
Material e Métodos: Foram estudados 35 pacientes ambulatoriais (33 mulheres, e 2 homens, idades
32,67 + 10,05 anos, IMC 21,96 + 3,46), e compara com 35 controles (35 mulheres, idades 28,0 + 6,91
anos, IMC 22,48 + 3,38).
Resultados: Hipercolesterolemia foi observada em 37,14% (13/35) dos pacientes, comparado com
8,57% (3/35) dos controles. Hipertrigliceridemia foi detectada em 22,85% dos pacientes e em nenhum
sujeito do grupo controle. Não foram constatadas diferenças significativas comparando os níveis de
HDL, VLDL entre os grupos.
Os níveis de Homocisteína foram 16,17 + 23,64 em pacientes lúpicos e 8,80 + 2,45. A Leptinemia
esteve elevada na maioria dos pacientes lúpicos 34,64 + 23,64 e 21,02 + 10,85 no grupo controle.
Não houve correlação entre idade, sexo, IMC.
Conclusão: Este estudo sugere que a identificação dos fatores de risco cardiovascular pode ser
importante na prevenção e redução da morbidade nestes pacientes.
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AVALIAÇÃO HEPÁTICA E ESPLÊNICA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES
PORTADORES CRÔNICOS DE ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA
BEZERRA, A.S.A; D´IPPOLITO, G.; CALDANA, R.P.; CECIN, A.O.; SZEJNFELD, J.
Universidade Católica de Brasília e Universidade Federal de São Paulo
Objetivos: Avaliar qualitativa e quantitativamente as alterações morfológicas hepáticas e esplênicas
por ressonância magnética (RM) em pacientes portadores de esquistossomose mansônica crônica,
além da reprodutibilidade do método na avaliação hepatoesplênica desses mesmos pacientes.
Materiais e Métodos: Realizou-se estudo prospectivo em 28 pacientes esquistossomóticos
submetidos à RM de abdome superior no período de janeiro de 2001 a julho de 2002. Os exames
foram realizados em equipamento com alto campo (1,5T), utilizando-se bobina de corpo e bomba
injetora para a administração do contraste endovenoso e interpretados por dois examinadores
independentes que avaliaram a presença de alterações morfológicas hepáticas e esplênicas. A
concordância interobservador e intra-observador foram medidas pelo teste de Kappa e pelo teste do
coeficiente de correlação intraclasses.
Resultados: As variáveis qualitativas e quantitativas apresentaram boa concordância interobservador
e intra-observador (k≥0,65 e r≥ 0,66 respectivamente). A maior concordância interobservador foi
obtida para o diâmetro ântero-posterior do baço (r = 0,98). Os observadores identificaram redução do
lobo hepático direito, aumento do lobo hepático esquerdo e caudado associado à esplenomegalia em
quase todos os pacientes e alargamento de fissuras, heterogeneidade do parênquima hepático,
irregularidade de contornos, vasos periféricos hepáticos e fibrose periportal em mais de 82% dos
pacientes.
Conclusões: As alterações morfológicas hepáticas caracterizam-se pela redução do lobo direito e
aumento dos lobos caudado e esquerdo e as esplênicas, pela presença de esplenomegalia e nódulos
sideróticos. A RM apresenta elevada reprodutibilidade na avaliação destas alterações em pacientes
portadores de esquistossomose mansônica crônica.

AVALIAÇÃO INICIAL DA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA DA MÃO EM MULHERES COM
OSTEOPOROSE
COUTINHO, L.O.L.; HASSELMANN, C.L.; JANIQUES, F.C.; SOUZA, D.C.; COELHO, L.P.;
GONÇALVES, J.S.; FARIA, N.L.A.; SAMPAIO NETTO, O.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Determinação inicial da densidade mineral óssea da mão em mulheres com osteoporose
em coluna lombar e colo femoral.
Material e Métodos: Avaliação da densidade mineral óssea obtida nas densitometrias ósseas de
mão, realizadas na Universidade Católica de Brasília com equipamento Lunar DPX-IQ em Abril de
2004. Os critérios de inclusão foram: sexo feminino; presença de osteoporose em colo femoral e em
coluna lombar segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde. As densitometrias ósseas de
mão foram realizadas com a técnica de colocação da mão com a face palmar em contado com a
superfície do equipamento bem como o antebraço para permitir um maior apoio, com os dedos em
abdução de cinco a dez graus. O exame se inicia na fossa óssea, encontrada na face dorsal da mão,
medial ao tendão do ligamento do extensor longo do terceiro dedo e lateralmente ao tendão do
ligamento do extensor longo do segundo dedo sobre a articulação do punho, entre os ossos
escafóide, trapezóide e capitato. Indica-se finalizar o exame manualmente quando o dedo de maior
comprimento (normalmente o terceiro dedo) terminar a sua área de captação. Análise estatística feita
com o programa MSExcel XP 
Resultados: Realizamos 10 exames de densitometria óssea em mulheres de 64 a 74 anos de idade,
média de 68,8 ± 3,0 anos. Todas apresentavam osteoporose em coluna lombar e colo femoral
conforme os critérios da Organização Mundial de Saúde baseados no T-Score. Encontramos uma
densidade mineral óssea de mão de 0,348 ± 0,025 g/cm2, com valores mínimos e máximos de 0,314
e 0,385 g/cm2 respectivamente.
Conclusão: A densidade mineral óssea média da mão de 0,348 g/cm2 encontrada em mulheres com
osteoporose comprovada pela densitometria de colo femoral e coluna lombar foi inferior à encontrada
em 50 mulheres com valores de densidade mineral óssea normal em estudo semelhante, em que a
média encontrada foi de 0,407 g/cm2. Neste estudo inicial, verificamos que a densidade mineral
óssea de mão em mulheres com osteoporose é realmente menor que o resultado encontrado em
mulheres sem osteoporose.
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CÁLCULO VESICO-URETERAL
CARVALHO, K. D.; SILVA, L. O. C.; ROLLER, M. F.; ARAÚJO, J. P.; BEZERRA, A. J. C
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Entender o que é um cálculo ureteral, baseado em uma revisão da literatura, assim como
seus principais pontos de obstrução, os problemas associados a essa ocorrência e as técnicas atuais
para sua resolução.
Material e Métodos: Foi feita uma revisão bibliográfica, baseada em livros, artigos de revistas
científicas, além de figuras pesquisadas em Atlas de anatomia e imagens obtidas na Internet.
Resultados: Os ureteres são tubos musculares expansíveis que dilatam, se obstruídos. A obstrução
aguda resulta de um cálculo uretérico. A passagem do cálculo pelo ureter, geralmente causa cólica e
hematúria. A dor é muito forte, não estando relacionada com a posição ou com esforço físico. Ela
começa na região lombar, passa para o flanco, fossa ilíaca, virilha e testículos ou grandes lábios. Os
cálculos podem causar obstrução completa ou intermitente do fluxo urinário. A obstrução pode
ocorrer em qualquer lugar ao longo do ureter, mas freqüentemente encontra-se onde os ureteres são
relativamente estreitados. O tratamento do cálculo ureteral depende da sua localização. Atualmente,
existem três possibilidades de tratamento: cirurgia aberta, ureteroscopia, e litotripsia (Leco). Os
cálculos urinários acometem de 2 a 3% da população. Dez a 30% dos pacientes com cólica renal
necessitam de internação hospitalar.
Conclusão: O estudo dessa doença é de extrema importância, pois sua solução está associada a um
alívio da dor intensa sentida pelo paciente, além de evitar hidronefrose e diagnósticos errôneos, já
que muitas vezes pode ser confundida com apendicite, gastroenterite, colite, etc.

CÂNCER DE PELE: PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA
CARVALHO, C.C.; COELHO, R.S.; BARROSO, L.F.; PEIXOTO, G.P.; OSTERNE, T.E.C.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: O estudo foi realizado para mostrar o problema de saúde pública representado pelo
câncer de pele, constatando que há alta incidência desse problema no Distrito Federal.
Material e Métodos: Foi realizado um levantamento epidemiológico de artigos recentes que
pesquisam sobre incidência de câncer de pele nos estados brasileiros. Na análise estatística, foram
considerados os resultados que versam sobre diferenças estaduais e que incluem carcinoma
basocelular, carcinoma espinocelular e melanoma maligno.
Resultados: Nos artigos estudados, os três tipos de câncer de pele foram diagnosticados em 8,07%
da população brasileira examinada; já no Distrito Federal, em 13,81%. Portanto, o DF apresenta-se
em destaque nos levantamentos recentes sobre essa patologia.
Conclusão: É importante verificar os fatores de risco (destaque para a exposição solar excessiva)
para o câncer de pele e, então, propor formas de prevenção que sejam aceitas nacionalmente pelas
diversas instituições que cuidam da saúde pública brasileira. Por apresentar alta percentagem desse
problema em relação à média nacional, o DF merece atenção especial para esse tipo de câncer.
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CARCINOMA GÁSTRICO E FATORES DO HOSPEDEIRO, AMBIENTAIS E GENÉTICOS
ENVOLVIDOS NESTA PATOLOGIA
CHAVES, L.A.T.
Universidade Católica de Brasília
O carcinoma gástrico é o segundo tipo mais comum de neoplasia em incidência e mortalidade, sendo
duas vezes mais comum no sexo masculino do que no feminino, principalmente em idosos. O
prognóstico do câncer gástrico avançado é extremamente pobre, com taxa de sobrevivência de 5
anos entre 5% a 15%. A tumorigênese gástrica, assim como de outros órgãos, é processo de
múltiplas etapas que, clinicamente, pode manifestar-se como gastrite, atrofia gástrica, ulcerações,
metaplasia intestinal, displasia e, finalmente, como neoplasia maligna. O carcinoma gástrico divide-se
em dois subtipos histológicos gerais: aqueles que exibem uma morfologia intestinal com a formação
de tumores volumosos compostos de estruturas glandulares e aqueles que mostram um crescimento
infiltrativo difuso de células malignas sem coesão e pouco diferenciadas.
Objetivos: Compreender melhor como os fatores ambientais, do hospedeiro e genéticos, entre outros
fatores etiológicos, contribuem para o desenvolvimento do carcinoma gástrico.
Material e Metodos: Pesquisa de artigos originais e de revisão em revistas da área de
gastroenterologia, bem como o estudo dos mecanismos fisiopatólogicos que contribuem para o
desenvolvimento dessa patologia.
Resultados: Fatores genéticos e ambientais têm papel importante na etiologia do câncer, segundo
dados epidemiológicos. O fator ambiental mais estudado é a presença do H.pylori, responsável pelo
aumento do risco de cãncer em até 9 vezes. Quanto aos fatores genéticos na tumorigênese gástrica,
há indicações que apenas 4% dos casos sejam familiares. Desta forma, mudanças ambientais,
principalmente dieta e fatores culturais, estão entre os principais fatores envolvidos no aparecimento
do carcinoma gástrico.
Conclusão: A carcinogênese gástrica é um processo com múltiplas etapas, em que as mudanças
morfológicas são conseqüência das alterações genéticas, que ocorrem sucessivamente durante esse
processo e podem levar à evolução de gastrite crônica em atrófica, associada ou não à metaplasia .
Os critérios histopatológicos são extremamente importantes para definir e dar suporte ao diagnóstico
e prognóstico, todavia são limitados e subjetivos, gerando muitas vezes discordância quanto às
lesões displásicas e carcinoma in situ. Os avanços na áreas molecular abrem a possibilidade de
utilização de marcadores genéticos que, somados aos dados histopatológicos e imunohistoquímicos
poderá levar a diagnósticos e prognósticos mais seguros.

COMPARAÇÃO ENTRE DOIS MÉTODOS DE CONIZAÇÃO DO COLO UTERINO: ALÇA DE
FISCHER E BISTURI A FRIO
CAVALCANTI, F.B.; MATTIODA, S.; MUNIZ, K.C.; VIANA, L.; CASTRO, H.V.
Universidade de Brasília.
Objetivos: comparar os métodos de conização do colo uterino Alça de Fischer e bisturi a frio quanto
ao índice de recidiva.
Material e Métodos: Estudamos 40 pacientes portadoras de lesão intra-epitelial de alto grau
provenienes do Ambulatório de Oncologia Ginecológica do Hospital Universitário de Brasília, entre
1993 e 2001. As pacientes foram submetidas a dois métodos de tratamento de suas lesões: Alça de
Fischer (n= 16) ou conização com bisturi frio (n= 24). No grupo Fischer, a média de idade foi 36,8
anos e no grupo Bisturi, 41,2 anos.
Resultados: Três pacientes no grupo Fischer e duas no grupo Bisturi eram gestantes; uma paciente
do grupo Fischer e 7 no grupo Bisturi estavam menopausadas. O índice de recidiva em dois anos foi
de 6% no grupo Fischer e 16% no grupo Bisturi (p = 0,027).
Conclusão: nossos resultados preliminares indicam uma menor recidiva no grupo tratado com alça
de Fischer.
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CONHECIMENTO DAS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO
NÚCLEO BANDEIRANTE SOBRE A COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA
SOUZA, N.T.N.C.; OLIVEIRA, D.F.; BARBOSA, E.R.F.; FUNAYAMA, F.B.
Escola Superior de Ciências da Saúde
Objetivos: Verificar o nível de conhecimento de um grupo mulheres sobre o exame de detecção
precoce de câncer cérvico-uterino e outros fatores que as influenciam a recorrer ao serviço de
prevenção.
Material e Métodos: Inquérito com a aplicação de questionário semi-estruturado, com abordagem
qualitativa e quantitativa não experimental e descritivo, realizado na área de abrangência da equipe
do Programa de Saúde da Família n° 08 do Núcleo Bandeirante. Para a amostra foram selecionadas
aleatoriamente 104 mulheres, com vinte anos ou mais de idade, dentre aquelas presentes em
reuniões e palestras referentes aos cuidados individuais e coletivos promovidos pelo Programa,
correspondendo a 26% da população feminina atendida pela equipe.
Resultados: Renda familiar de 1 a 3 salários mínimos foi constatada em 53,9 % das mulheres. O
grau de escolaridade de 44,2% correspondeu ao 1° grau incompleto. Desconhecimento da
periodicidade da realização do exame foi verificado em 19,2% das entrevistadas e 75% das mesmas
têm mais de 60 anos. O desconhecimento sobre a necessidade da realização do exame foi verificado
em 14,4% das mulheres e destas, 46,7 % têm menos de 40 anos. Entre as mulheres abaixo de 40
anos, apenas 20% procuram o exame por recomendação profissional e 60% das entrevistadas nesta
faixa etária nunca o realizaram.
Conclusão: A maior quantidade de mulheres que desconhecem a periodicidade do exame encontrase abaixo dos 40 anos, tendo, portanto, maior possibilidade de desenvolver câncer cérvico-uterino se
levarmos em conta o maior período de tempo pelo qual ficarão expostas a agentes oncogênicos. As
percepções que as mulheres atribuem ao exame variam conforme faixa etária, grau de escolaridade e
poder aquisitivo, sendo as mais idosas e mais pobres as menos esclarecidas sobre o processo. A
ineficácia na prevenção pode ser explicada pela dificuldade em acessar os serviços de saúde, pela
demanda reprimida, pela falta de oportunidade que a mulher tem para falar sobre si e sua
sexualidade e principalmente pelo desconhecimento sobre o câncer ginecológico, fazendo-se
necessário o esclarecimento técnico quanto a realização do Papanicolaou bem como informações
acerca do agente etiológico, o que demonstra, em última instância uma falha na relação médicopaciente.

DEMONSTRAÇÃO DA TÉCNICA DE PUNÇÃO DE VEIA SUBCLÁVIA
CEZAR, M.A.C.; MICHELS, D.S.; FERRER, M.G.; ARAÚJO, J.P.; BEZERRA, A.J.C.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Mostrar as relações anatômicas importantes durante uma punção venosa de subclávia,
assim como as indicações, contra-indicações e dificuldades da técnica.
Material e Métodos: Revisão com base na literatura científica e demonstração da técnica de punção
de subclávia, por meio de fotografias, em cadáver do sexo masculino, de idade desconhecida na
Universidade Católica de Brasília.
Resultados: A técnica de punção da veia subclávia é um procedimento convenientemente
sistematizado em muitos serviços e com indicações e contra-indicações amplamente difundidas. É
indicada para medida de pressão venosa central, alimentação parenteral prolongada, administração
de drogas vasoativas, soluções irritantes ou hiperosmolares. Indicada também no estabelecimento de
uma via intravenosa de emergência, colocação de marcapasso cardíaco provisório, cateter de
Swann-Ganz, hemodiálise ou plasmaférese, ou ainda, quando há ausência de veias periféricas
disponíveis. O procedimento é contra indicado em casos de deformidades torácicas ou toracotomias
prévias que alterem a anatomia a região infraclavicular. Enfisema pulmonar grave, respiração com
ventilação mecânica, alterações de coagulação sangüínea ou quando o paciente está dispnéico ou
agitado são, também, contra-indicações relativas. A técnica de punção proposta por Seldinger, em
1953, é a mais utilizada devido às suas vantagens, tais como: um risco minimizado do
extravasamento de fluido, o paciente pode ser mobilizado à vontade e o cateter pode ser deixado no
local sem riscos.
Conclusão: Constatou-se, durante o estudo anatômico em cadáver, que acessos venosos profundos,
como os da veia subclávia, são difíceis devido à presença de estruturas vitais adjacentes. A
importância do conhecimento do médico acerca da anatomia humana é imprescindível para que o
profissional sinta segurança durante a realização do procedimento.
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DESCRIÇÃO DE UM CASO DE TRICOBEZOAR EM UMA CRIANÇA
MISAEL, N.C.S.; TAUHATA, A.
Objetivos: Descrever um caso raro de uma patologia incomum.
Material e Métodos: Coleta de história e exame físico de uma paciente que procurou o serviço de
emergência em Brazlândia e que posteriormente foi transferida pra o Hospital das Forças Armadas
para melhor investigação do caso. Para fornecer uma hipótese diagnostica foram necessários à
realização de outros exames complementares como ultra-sonografia de abdome e endoscopia
digestiva.
Resultados: Uma paciente do sexo feminino com 7 anos de idade procurou o serviço de emergência
da pediatria do hospital de Brazlândia tendo como queixa principal a falta de ar. Ao exame físico a
paciente possuía uma ausculta pulmonar rica em roncos e sibilos. Apresentava também uma massa
abdominal palpável em flanco esquerdo. A paciente foi transferida para o Hospital das Forças
Armadas para a pesquisa desta massa palpável. Ao dar entrada no hospital a massa estava evidente
em hipocôndrio esquerdo distendendo o estômago. A paciente foi submetida a ultra-sonografia
abdominal para verificar a localização desta massa.Comprovada que a massa era intragástrica a
paciente foi submetida a uma endoscopia digestiva para avaliar o tamanho da massa. A massa era
formada por material não digerido com predomínio de cabelo (tricobezoar). No presente caso a
paciente tinha tricodilidomania (mania de arrancar o cabelo) concomitante com tricodilidofagia
(ingesta de cabelo). A paciente também apresentava sinais de alopecia. A paciente foi submetida
para retirada cirúrgica desta massa e também foi encaminhada para acompanhamento psicológico.
Conclusão: A presença desta criança no serviço de saúde foi fundamental para detecção do
problema e para o encaminhamento de acompanhamento psicoterapêutico para prevenção da
formação de uma nova massa de cabelo intragástrica. Nem sempre a medicina deve ser deter a
queixa apresentada pelo paciente. A presença do paciente no serviço de saúde é um momento
importante para a avaliação do paciente como um todo e principalmente para prevenção e detecção
precoce de patologias.

DETERMINAÇÃO DE ESPLENOMEGALIA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: EXISTE
UTILIDADE PARA UMA ÚNICA MEDIDA?
BEZERRA, A.S.A.; D´IPPOLITO, G.; FAINTUCH, S.; SZEJNFELD, J.
Universidade Católica de Brasília e Universidade Federal de São Paulo
Objetivos: A determinação da presença de esplenomegalia é um parâmetro utilizado no seguimento
de diversas doenças. Estudos prévios demonstraram que medidas lineares têm boa correlação com o
volume dos órgãos. O objetivo deste estudo é determinar se uma única medida pode ser utilizada
como marcador para esplenomegalia.
Material e Métodos: Os diâmetros longitudinal, ântero-posterior e transversal do baço foram medidos
em 249 pacientes e índices multidimensionais foram obtidos pela multiplicação destas medidas. O
volume esplênico foi calculado pela soma de seu volume em cada imagem contígua adquirida por
tomografia computadorizada. A relação entre o baço e o lobo hepático esquerdo e o terço inferior do
rim esquerdo também foram avaliados. Equações lineares foram obtidas para correlacionar cada
medida com o volume esplênico.
Resultados: A medida unidimensional com melhor correlação com o volume esplênico foi o diâmetro
longitudinal (r = 0.81, P < 0.01). A correlação foi melhor para os índices multidimensionais (r = 0.95, P
< 0.01). Utilizando um valor previamente descrito de limite superior da normalidade para o volume
esplênico de 480 nas equações obtidas, encontramos o valor de 9,76cm como o limite superior da
normalidade para o diâmetro longitudinal. A relação do baço com o terço inferior do rim demonstrou
que se o baço atinge ou ultrapassa essa porção do rim, também pode ser usado como evidência de
esplenomegalia (P < 0.005) apesar de uma baixa sensibilidade.
Conclusão: Concluímos que existe significativa relação entre o diâmetro longitudinal do baço, o
volume esplênico e o índice esplênico, e que este parâmetro simples pode ser utilizado para detectar
esplenomegalia.
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DISSECANDO DE HUMANI CORPORIS FABRICA
PANERAI, C. E.; ARAÚJO, J.P.; BEZERRA, A. J. C.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: O objetivo do presente estudo é analisar os detalhes do frontispício da obra De Humani
Corporis Fabrica, de Andreas Vesalius, considerada uma das mais importantes obras da literatura
médica de todos os tempos.
Material e Métodos: Foram realizadas uma análise crítica da obra e uma revisão da literatura sobre a
vida e obra do autor.
Resultados: A xilogravura impressa na página de rosto da obra tem sido tema de diversos estudos
sobre seu significado, seu autor e sua simbologia anatômica. A cena representa uma demonstração
da dissecação praticada por Vesalius. O centro da figura é dominado por um esqueleto articulado,
montado pelo próprio Vesalius, que defendia o início do estudo da anatomia pelo sistema esquelético
(prática em uso até os dias atuais). O professor disseca e faz suas demonstrações diretamente no
corpo do cadáver, relegando aos subalternos (provavelmente barbeiros dissecadores) uma posição
abaixo da mesa, onde são observados discutindo entre si. A Anatomia praticada por Galeno, baseada
nas dissecações animais, é indicada pelas presenças do cão e do macaco (respectivamente à direita
e à esquerda de Vesalius). A figura desnuda localizada à direita de Vesalius representa a importância
atribuída ao estudo da Anatomia de superfície. A segunda edição do livro trouxe muitas modificações
no frontispício, sendo que diversas figuras foram alteradas.
Conclusão: Pode-se perceber, através de um estudo minucioso desta verdadeira obra de arte, que
houve a intenção de deixar referências importantes sobre aspectos históricos e simbólicos do estudo
da Anatomia.

DISTANÁSIA: ATÉ ONDE PROLONGAR A VIDA?
ALMEIDA, A.C.A.;SILVA, L.C.S.; BARBOSA, N.W.P.; AMARANTE, R.C.; BRITO, F.C.; COELHO,
L.P.; GONÇALVES, J.S.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Apresentar o papel de médicos e familiares que decidem se devem ou não suspender os
chamados tratamentos fúteis, que apenas mantêm vivos doentes para os quais não há esperança de
cura.
Material e Métodos: Esse trabalho é baseado em entrevista realizada com 27 médicos
especializados em ética e acostumados ao trabalho com pacientes graves. Vinte e seis disseram ser
a favor da interrupção dos chamados tratamentos fúteis, que não agem para curar o paciente. Há os
que acham que se pode desligar todas as máquinas e retirar os medicamentos inúteis e há os que
consideram perversa a hipótese de suspender o uso destes. É fácil notar como a tecnologia médica
evoluiu na cura de muitas doenças ao mesmo tempo que tornou a morte um processo longo e
potencialmente sofrido. Numa unidade de terapia intensiva, diversas funções do corpo podem ser
realizadas por máquinas e vários equipamentos podem agir para prolongar a vida, tais como:
marcapasso, bombas de infusão, desfibrilador cardíaco e cardioversor, eletrocardiógrafo,
equipamento de diálise, oxímetro de pulso, manguito, eletrodos, monitor de funções vitais, aspirador
de secreções, ambu, máscara ou cateter de oxigênio, ventilador.
Resultados: Alguns médicos – a minoria – são contra a suspensão de tratamentos que prolongam a
vida. O fato é que vidas são diariamente abreviadas nos hospitais brasileiros pelas mais diversas
razões e com os métodos mais variados. Prolongar artificialmente a vida tem um custo alto – e esse é
um argumento muito utilizado contra os tratamentos fúteis. Dos médicos se espera uma decisão
técnica. Porém, entre eles, há graus variados de entendimento sobre o quê e como fazer.
Conclusão: UTIs não foram criadas para a extensão sem sentido do processo de morte, mas pode
acontecer de serem usadas assim porque há uma tendência , entre muitos médicos, de encarar a
perda de um paciente como um fracasso profissional. Os médicos tendem a ver a morte como uma
doença para a qual se deve procurar obsessivamente a cura. Eis o porque de prolongarem a vida de
um paciente que não tem chance alguma de cura.
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EFEITOS DA PRIVAÇÃO DO SONO NA PRÁTICA MÉDICA
COELHO, R. S.; REBELLO, L.C.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Análise dos efeitos da privação do sono no profissional de saúde e como minimizá-los.
Material e Métodos: Revisão bibliográfica da literatura do ano de 1988 a 2003. Foram excluídos
artigos leigos ou com metodologia inadequada ou então não citada de modo claro. Também foram
excluídos artigos que não tratavam da população alvo do presente estudo: o profissional de saúde.
Resultados: O estudo da variabilidade das funções fisiológicas no período das 24 horas diárias vem
se tornando foco de interesse de diversos cientistas. O organismo se utiliza de diversos fatores, tanto
endógenos como ambientais, para se organizar temporalmente. Na espécie humana, um desses
sincronizadores é a jornada de trabalho, e esse é o foco dessa revisão. Existe muita controvérsia
sobre a função do sono e os efeitos de sua privação. Entretanto, o mais aceito atualmente é que a
diminuição nas horas de sono em uma noite, como a que ocorre durante um plantão noturno, tem
efeitos neurofisiológicos e psicológicos como alterações do humor, ansiedade, diminuição da precisão
da atividade motora, diminuição da capacidade de concentração, entre outros. Os efeitos psicológicos
estão entre os mais importantes por influenciarem negativamente a relação médico-paciente. Todos
esses efeitos podem ser minimizados por meio da diminuição das horas de trabalho, e por meio de
pequenos períodos de sono durante o plantão, além de horas de sono no período que antecede o
mesmo.
Conclusão: O estudo da privação de sono é muito importante para os profissionais de saúde, já que
seus vários efeitos são extremamente influentes e prejudiciais à prática médica em todos seus
aspectos. Por exemplo: a privação crônica do sono aumenta os riscos de acidentes de trabalho. Isso
leva a uma subseqüente discussão: em uma época em que se discute muito a qualidade do trabalho
oferecido, deve-se repensar de maneira crítica sobre os horários e as freqüências dos plantões na
área de saúde, levando em conta os efeitos da privação do sono e como minimizá-los.
ELEMENTOS TRAÇO NO AMBIENTE ASSOCIADOS A INDUÇÃO DE CÂNCER
ZARA, L.F.; BAPTISTA, G. M. M.; CASTRO, C. F. S.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Este trabalho visa estudar a distribuição de elementos traço no ambiente associados a
indução de câncer nos municípios de Lucrécia, Frutuoso Gomes e Martins no interior do Rio Grande
do Norte
Material e Métodos: Os estudos sócio-histórico das regiões de estudos foram feitos utilizando
questionário estruturado referentes ao estilo de vida e hábitos alimentares, aplicados em 1300
entrevistados. Os estudos de caracterização geológica utilizaram mapa, cartas e amostragens em
campo (água e sedimento) ao redor dos açudes de Lucrecia (abastecimento da região de estudo) e
de Alminio Afonso (abastecimento do grupo controle). Os elementos traço (Fe, Cd, Mn, Ni, Pb, Zn,
Ag, Al, Ca, K, Li, Mg, Na, Co e Te) nas amostras ambientais e de cabelo foram determinados por
espectroscopia de emissão atômica por plasma de argônio induzido – ICP-AES.
Resultados: Os estudos sócio-histórico mostraram que as populações apresentam os mesmos
hábitos alimentares e estilo de vida. Os estudos de caracterização geológica comprovaram a
inexistência de fontes de irradiação ionizantes e de petróleo. A espacialização dos elementos traço
nas águas dos açudes de Lucrécia e Alminio Afonso, evidenciaram o efeito de pré-concentração
destes metais no açude de Lucrécia quando comparado ao açude de Alminio Afonso. A análise
estatística dos níveis de metais nos açudes, mostrou claramente que o açude que abastece a região
de estudo com elevada incidência de câncer é diferenciado em função da carga de elementos traço
quando comparado ao açude do grupo controle. A análise estatística para os níveis dos elementos
traço nas de amostras de cabelo de 10 moradores de Lucrécia e 10 moradores de Alminio Afonso
mostrou uma expressiva diferenciação entre as duas populações estudadas, sendo que a população
de Lucrécia, a qual é abastecida pelo açude com elevado nível de metais, apresenta elevado nível
destes elementos traço quando comparado a população de Alminio Afonso.
Conclusão: O grande aporte de metais na água para o consumo humano procedente do açude de
Lucrécia, o qual ocasiona um aumento nos níveis de elementos traço no organismo humano das
populações dos municípios de Lucrécia, Frutuoso Gomes e Martins, possivelmente, está associado
ao elevado risco de serem acometidas por câncer.

II CONGRESSO MÉDICO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
26 – 29 de Maio de 2004

30

EPISPÁDIA: MALFORMAÇÃO CONGÊNITA ONDE A URETRA SE ABRE NA SUPERÍCIE
DORSAL DO PÊNIS.
FARIA, K.D.S; OLIVAL, L.D.; BEZERRA, A.J.C.; ARAUJO, J.P.
Universidade Católica de Brasília
Em média, 1 em 30.000 infantes masculinos, a uretra se abre na superfície dorsal do pênis
caracterizando, assim, a epispádia. Apesar de poder ocorrer como uma entidade isolada,
freqüentemente, a epispádia está associada à extrofia da bexiga. A malformação ocorre de três
formas: a uretra pode se abrir na parte superior da cabeça do pênis, toda a uretra pode ficar aberta
na extensão completa do pênis, ou toda a uretra pode ficar aberta com a abertura da bexiga na
parede abdominal.
Objetivos: Revisar a base embriológica da malformação, discutir os respectivos sintomas e seus
métodos de correção.
Material e Métodos: O trabalho é baseado em revisão bibliográfica.
Resultados: A epispádia pode resultar de interações inadequadas entre o ectoderma e o
mesênquima durante o desenvolvimento do tubérculo genital. Em conseqüência, o tubérculo genital
forma-se mais dorsalmente do que em embriões normais. Por este motivo, quando a membrana
urogenital se rompe, o seio urogenital abre-se sobre a superfície dorsal do pênis. A urina é, então,
expelida na raiz do pênis mal formado.
Conclusão: Mesmo quando isolados, os defeitos uretrais podem apresentar repercussões clínicas,
pois muito freqüentemente a abertura anômala apresenta uma constrição que produz uma obstrução
urinária parcial com seu conseqüente risco de contaminação bacteriana da bexiga e do restante das
vias urinárias pela uretra esponjosa obstruída.

ESQUIZOFRENIA: RELAÇÃO COM O SISTEMA GLUTAMATÉRGICO
CARVALHO, P.R.; SOUZA, D.C.; SASAKI, D.B.; REBELLO, L.C; JACQUES, J.P.; BASTOS, F.Q.; ROURE,
G.A.A.
Objetivos: Evidenciar o envolvimento do sistema glutamatérgico na fisiopatologia da esquizofrenia com ênfase
nos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA).
Material e Métodos: Análise de artigos científicos recentes. Foram desprezados materiais de cunho não
científico e de conteúdo não pertinente com os propósitos da presente revisão.
Resultados: A esquizofrenia tem uma grande relevância na população, acometendo cerca de 1% dos indivíduos,
geralmente no esplendor do seu potencial reprodutivo. Ao longo dos anos, fizeram-se muitos progressos em
termos de medicamentos para esse transtorno, mas somente recentemente foi descoberta uma importante relação
com o glutamato e seus receptores no desencadeamento dessa psicose. O sistema glutamatérgico é o maior
sistema excitatório do SNC humano e possui estreita relação com a memória e o aprendizado. Foi proposto que
uma hipofunção dos receptores NMDA desse sistema combinada com um aumento da liberação do glutamato é
que iria induzir um quadro psicótico. O uso de antagonistas NMDA em indivíduos sadios voluntários para testes
provocou sintomas positivos da esquizofrenia, tais como delírios e alucinações. Em pacientes com um quadro
esquizofrênico, o uso desses antagonistas provocou um agravamento do quadro, semelhante a uma crise
psicótica aguda. Dentre os vários antagonistas de NMDA, o PCP (phenciclidina) merece atenção especial.
Descobertas recentes indicam que seu mecanismo de atuação consiste no bloqueio de receptores NMDA levando
a um quadro clínico que inclui sintomas positivos, negativos e desagregação do pensamento.
Conclusão: O modelo de hipofunção dos receptores NMDA do sistema glutamatérgico é aquele que produz
quadros psicóticos mais característicos da esquizofrenia dentre os demais modelos anteriormente desenvolvidos.
O modelo da hiperresponsividade do sistema dopaminérgico na esquizofrenia continua sendo o modelo
neuroquímico mais aceito. Entretanto, essa via parece ser regulada pelo sistema glutamatérgico porque foi
evidenciado que antagonistas do receptor NMDA aumentam a liberação de dopamina. Tais descobertas poderão
ter importantes implicações clínicas e farmacológicas para o desenvolvimento de medicações mais eficazes e
com uma considerável diminuição dos efeitos colaterais.
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ESTUDO DA LTA NO DF:402 CASOS
R.Q.; BORGES, K.T.; NOGUEIRA, L.S.C.; MUNIZ, K.C.; RABELO, F.S; SAMPAIO, J.H.D.; SAMPAIO,
R.N.R.
Serviço de Dermatologia–HUB–Universidade de Brasília - Brasília-DF
Objetivos: Estudar os aspectos epidemiológicos e do tratamento com antimoniais pentavalentes de
pacientes diagnosticados e tratados para leishmaniose tegumentar americana (LTA) no Hospital
Universitário de Brasília–HUB.
Material e Métodos: Estudo tipo série de casos, retrospectivo, realizado no período de 01/1994 a
02/2003. Foram incluídos 402 pacientes com diagnóstico clínico-epidemiológico, exame físico
compatível e pelo menos um exame laboratorial positivo. Os pacientes tratados foram avaliados
durante pelo menos um ano. A dose de antimonial utilizada foi de 20mgSbV/Kg/dia, 20 dias para a
forma cutânea (FC) e 30 para a forma mucosa (FM).
Resultados: 65,6% homens, 57,2% pardos, 41,8% entre 20-39 anos, 23,9% lavradores e 87,1%
originários de fora do DF. 59,2% apresentavam apenas lesão cutânea. A intradermorreação de
Montenegro apresentou 96% de positividade. O antimonial pentavalente foi usado em 90,79% dos
pacientes. Após período de pelo menos 1 ano de acompanhamento após tratamento, houve 81,6%
de cura na FC e 69,6% na FM tratadas com N-metil-glucamina. Os pacientes que procuraram
atendimento até 6 meses do início do quadro cutâneo(FC)obtiveram maior percentual de cura -RR=
1,50; IC 95% 1,19-1,89;p< 0,05,assim como, na FM os pacientes que procuraram atendimento de 6 m
a 1 ano do início do quadro mucoso também tiveram maior percentual de cura -RR= 1,42; IC 95%
1,19-1,69;p< 0,05. As alterações eletrocardiográficas foram mais freqüentes no esquema mais
prolongado de 20mgSbV/Kg/dia por 30 dias - RR= 1,17; IC 95% 1,04-1,33; p< 0,05.
Conclusão: O perfil epidemiológico dos pacientes do estudo é o seguinte: homens, agricultores, na
faixa etária em que são mais requisitados para o trabalho. A FM tem tratamento mais difícil, e estes
pacientes demoram mais procurá-lo, demonstrando que o tempo de evolução é importante no
prognóstico. O tempo de evolução até o início do tratamento também influi no prognóstico dos
pacientes com FC. As alterações do eletrocardiograma são diretamente proporcionais ao tempo de
tratamento, ou seja, são mais freqüentes nos esquemas mais prolongados. Comparando nossos
resultados com estudos realizados no Rio de Janeiro para a forma mucosa, apesar da dose de
antimonial ser 4 vezes mais elevada, no presente estudo, os percentuais de cura foram menores que
os obtidos por aqueles autores. É possível que as diferenças encontradas sejam explicadas pelas
diferenças entre as espécies ou sub-espécies de Leishmania prevalentes nos dois lugares de estudo.
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ESTUDO QUALITATIVO DE FATORES ASSOCIADOS À INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO
VILELA, V.A.L.; SILVA, M.I.; TUBINO, P.V.A.; GUIMARÃES, J.P.F.; SANTOS, F.H.B.; CARDOSO,
G.; LASSANCE, F.C.; LASSANCE, P.
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
Infecções operatórias são um grave problema. Técnicas de anti-sepsia incluem preparo do: paciente,
equipe cirúrgica, instrumental e ambiente cirúrgico. Compostos iodados têm amplo espectro de ação
anti-microbiana. Lavagem das mãos com iodo-povidona reduz colônias bacterianas a zero por oito
horas prevenindo infecções.
Objetivos: 1-Analisar espectro microbiológico da água e ar do laboratório. 2-Comparar
procedimentos de anti-sepsia das mãos: identificação e contagem de colônias.
Material e Métodos: Amostra: 20 estudantes de “Bases da Cirurgia”. Material: 10 placas de Petri
(Agar-sangue). Procedimentos: A-Placa lacrada (controle); B-Placa para cultura do ar ambiente:
exposta cinco minutos no centro cirúrgico; C-Placa para cultura da água da torneira da sala de
escovação: duas gotas semeadas no meio de cultura; D-Placa dividida ao meio: metade-cultura das
áreas padronizadas no estudo-polpa digital do segundo, terceiro e quarto quirodáctilos direitos-dois
estudantes não lavam as mãos e, metade-cultura das referidas áreas, dos dois estudantes, que
lavam as mãos com água e sabão secando-as com papel toalha; E-Placas divididas em quadrantes:
10 estudantes escovam as mãos com iodo-povidona 7,5% durante 2’, enxáguam em água corrente,
secam com gaze estéril e plaqueiam áreas padronizadas; F-Placas divididas em quadrantes: 10
estudantes escovam as mãos com iodo-povidona 7,5% durante 5’, enxáguam em água corrente,
secam com gaze estéril e plaqueiam as áreas padronizadas.
Resultados: A (controle)-sem crescimento. B(ar)–uma CB e duas CF. C(água)–18 CB. D(não lavam)dois estudantes: um com 26CB, um com 24CB e 3CF. D(lavam com água e sabão)-dois estudantes:
um com 42CB e 15CF, e um com 83CB e 28CF. E (escovação 2’)–10 estudantes: um sem
crescimento; três com menos de 20 colônias; seis com mais de 20 colônias. F(escovação 5’)-10
estudantes: três sem crescimento, três com menos de 20 colônias e quatro com mais de 20 colônias.
Em E, havia CB e CF; em F, apenas CB. Análise comparativa entre E e F não foi significativa(X2; p <
0,5).
Conclusão: Ar e água estavam contaminados e impróprios para ambiente cirúrgico. Técnica de
escovação correta: não houve crescimento de colônias; estudantes em aprendizagem das técnicas
de escovação: grande número de colônias. Os resultados subsidiam correção de falhas estruturais e
humanas associadas à infecção de sítio cirúrgico.

EXPERIMENTAÇÃO “IN VIVO” EM ANIMAIS: OPINIÕES FAVORÁVEIS X OPINIÕES
CONTRÁRIAS
JANIQUES, F.C; CASTRO, R.S; BARBOSA, U.M; PAIVA, D.N; VILLALVA, R; PEREIRA, J.A.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Analisar opiniões favoráveis e contrárias à experimentação “in vivo” em animais, colhidas
entre os estudantes de graduação em medicina da Universidade Católica de Brasília – UCB.
Material e Métodos: Foi aplicado um questionário contendo as seguintes questões acerca da
experimentação “in vivo” em animais: 1) se favorável ao método; 2) se o praticou ou o presenciou, se
concorda 3) para fins puramente didáticos, 4) para fins de pesquisa científica e 5) quanto aos
princípios éticos no uso de animais para ensino e pesquisa. As respostas eram objetivas negativas
ou afirmativas (sim ou não).
Resultados. Cento e cinqüenta e quatro alunos responderam o questionário; e, partir da apuração
dos resultados, foi obtida a seguinte distribuição para as respostas afirmativas (respostas “sim”):
questão 01: 85%, questão 02: 55%, questão 03: 82%, questão 04: 89%, questão 05: 91.
Conclusão. Nesta pesquisa a maioria dos estudantes se mostrou a favor do uso da experimentação
“in vivo” em animais. Entretanto, grande parte dos entrevistados não teve oportunidade de praticar ou
até mesmo presenciar esse método.
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EXTROFIA DA BEXIGA URINÁRIA
MENDES, K. F.; PAIXÃO, G. T. G.; ARAÚJO, J. P.; BEZERRA, A. J. C.
Universidade Católica de Brasília
Extrofia de bexiga é uma anomalia congênita que ocorre principalmente no sexo masculino. Esta
anomalia é caracterizada por uma protrusão da parede posterior da bexiga e por sua exteriorização
total ou parcial. Os óstios ureterais e o orifício uretral interno ficam exteriorizados, estando essa
anomalia geralmente associada à epispádia.
Objetivos: Abordar as bases embriológicas da extrofia de bexiga, a sua anatomia, bem como sua
incidência e os tratamentos utilizados.
Material e Métodos: O trabalho foi baseado em revisão de literatura.
Resultados: As bases embriológicas dessa anomalia estão associadas a fusão incompleta dos
elementos mesodérmicos laterais ao formarem a parede abdominal infraumbilical, as paredes
anteriores da bexiga e da uretra, a sínfise do púbis e o tubérculo genital. A falta da migração de
células mesenquimais entre o ectoderma do abdome e a cloaca, durante o desenvolvimento fetal,
resulta numa musculatura abdominal deficiente.
Conclusão: A extrofia vesical pode se apresentar de diversas formas, sendo que a mais grave é a
extrofia completa de bexiga que está associada a epispádia completa. O tratamento definitivo do
paciente com esta anomalia é uma intervenção cirúrgica para reconstrução anatomofisiológica da
bexiga, uretra, parede abdominal anterior e pelve. A maioria das técnicas cirúrgicas utilizadas por
muitos anos não resultava em sucesso porque o paciente adquiria incontinência urinária. Hoje
existem métodos eficazes, onde é possível obter-se reconstrução anatômica e fisiológica adequadas.

FATORES DE RISCO MATERNO PARA PREMATURIDADE
TAKAMI, T. L.; OLIVEIRA, N. D.
Escola Superior de Ciências da Saúde / Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde /
Hospital Regional de Taguatinga
Objetivos: Identificar variáveis maternas associadas ao um maior risco para parto prematuro,
estabelecer quais são as mais prevalentes, quais seriam passíveis de detecção precoce, visando
possível prevenção.
Material e Métodos: Estudo retrospectivo, caso-controle, realizado na Unidade de Neonatologia do
HRT entre 03/02/2004 e 15/04/2004. Foram considerados recém-nascidos prematuros toda criança
nascida viva com idade gestacional entre 20 e 37 semanas incompletas. O grupo controle consistiu
em puérperas que deram a luz a recém-nascido a termo, nascido subseqüentemente e de mesmo
sexo que o prematuro selecionado. A idade gestacional foi determinada pela data da última
menstruação e, quando esta era desconhecida, foi utilizado o método de Capurro. Foram utilizados a
ficha do recém-nascido do serviço, o prontuário materno e entrevista realizada com as puérperas. As
variáveis analisadas foram: idade materna, grau de instrução, profissão, condição conjugal, paridade,
abortos e prematuros anteriores, intervalo interpartal, hábitos tabágico e etílico, intercorrências
maternas durante a gravidez, início e número de consultas de pré-natal.
Resultados: Foram estudados 41 partos de prematuros e seus respectivos controles. Os resultados
que mais chamam atenção entre prematuros e controles, respectivamente, são: faixa etária de 10 a
19 anos (22,5% / 17,1%), gestantes analfabetas ou com 1º grau incompleto (51,2% / 41,4%),
primiparidade (31,7% / 25,0%), partos prematuros anteriores (14,6% / 4,9%), intervalo interpartal
menor que 2 anos (44,8% / 15,8%), hábito tabágico (19,5% / 7,3%) e etílico (9,8% / 0,0%), menos de
6 consultas pré-natal (53,7% / 39,0%) e intercorrências - anemia (14,8% / 35,7%) e infecção do trato
urinário (40,7% / 28,6%).
Conclusão: A análise mostra que, no grupo de prematuros, houve uma maior incidência na faixa
etária de adolescentes, um menor grau de escolaridade, uma maior incidência em primíparas, um
maior número de partos prematuros anteriores, um maior número de gestantes com intervalo
interpartal menor que 2 anos, uma maior prevalência de hábitos tabágico e etílico, um menor número
de consultas pré-natal e uma maior incidência de intercorrências (anemia e infecção do trato urinário).
Estes resultados mostram que uma cobertura pré-natal eficiente, com vistas à possível prevenção de
tais variáveis maternas, poderia diminuir a incidência de prematuridade.
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FATORES DE RISCO PARA O BAIXO PESO AO NASCER
FREIRE, S. M. L.; OLIVEIRA, N. D.
Escola Superior de Ciências da Saúde
Objetivos: Identificar variáveis que representem fatores predisponentes para o baixo peso ao nascer.
Material e Métodos: Estudo retrospectivo, caso-controle, realizado na Unidade de Neonatologia do
Hospital Regional de Taguatinga. Dois grupos de neonatos, identificados no universo de nascidos no
período de 03/02/2004 a 03/04/2004 na maternidade do hospital, foram comparados. O primeiro
constituído por crianças com peso de nascimento inferior a 2.500g e o segundo por igual número de
crianças, de peso de nascimento igual ou superior a 2.500g, do mesmo sexo que as primeiras e
nascidas consecutivamente. Produtos de gestações gemelares foram excluídos.
Foram utilizadas como fontes de informação ficha ou prontuário da criança e entrevista com a mãe.
Foram analisadas as seguintes variáveis: peso de nascimento, sexo, idade materna, escolaridade,
situação conjugal, realização de atividade fora do lar durante a gestação, hábito tabágico, etílico ou
uso de drogas, número de consultas pré-natais, partos anteriores, abortos ou natimortos anteriores –
gestações de desfecho desfavorável, nascidos vivos de baixo peso anteriores e intervalo interpartal.
Resultados: Foram estudados 60 recém-nascidos de baixo peso e respectivos controles. Os
resultados mais expressivos estão descritos a seguir, respectivamente: peso de nascimento –
mediana 2.337,5g / 3.237,5g; idade materna – mediana 23 anos / 23 anos; situação conjugal - 48%
unidas / 44% unidas; escolaridade – 53% ensino fundamental / 48,3% ensino fundamental; atividade
fora do lar durante a gestação – 60% não / 60% não; hábito tabágico -18,3% / 8,3%; pré-natal –
ausente em 8,3% / ausente em 3,3%; gestações anteriores de desfecho desfavorável - 30% / 15%,
nascidos vivos de baixo peso anteriores – 15% / 3,3% e intervalo interpartal - de 1 a 2 anos em 20% /
de 1 a 2 anos em 26,7%.
Conclusão: Não houve diferença significativa entre os grupos estudados com relação às seguintes
variáveis: idade materna, situação conjugal, escolaridade, atividade fora do lar durante a gestação e
intervalo interpartal. No que se refere a gestações de desfecho desfavorável e nascidos vivos de
baixo peso anteriores, observa-se diferença marcante entre os grupos. A maior freqüência de tais
variáveis no grupo estudado, pode relacionar-se à maior freqüência de pré-natal ausente também
observada nesse grupo. A maior freqüência do tabagismo entre as mães do grupo estudado também
se mostrou marcante, identificando a variável como fator de risco.

FÍGADO EM RECÉM-NASCIDO
PAIXÃO, G.T.G.; MENDES, K.F.; ARAÚJO, J.P.; BEZERRA, A.J.C.
Universidade Católica de Brasília
O fígado do recém-nascido a termo, usualmente, pesa entre 90 e 140g, sendo o peso médio 120g. O
peso do fígado é duplicado durante o primeiro ano e triplica, durante o terceiro ano de vida. Por volta
da puberdade, o peso já aumentou dez vezes. O fígado constitui cerca de 4,0% do peso do corpo e
cerca de dois quintos da cavidade abdominal, ao nascimento. O maior comprimento vertical do lobo
direito é de 6,0 cm. Ele preenche a totalidade da parte superior da cavidade abdominal, ocupando-a
mais no seu lado direito do que no esquerdo.
Objetivos: Analisar o tamanho significativamente grande do fígado em um recém-nascido, o qual
está relacionado à sua função embriológica.
Material e Métodos: O trabalho é baseado em revisão de literatura.
Resultados: Embriologicamente, o fígado cresce rapidamente e, da quinta à 10ª semana, preenche
grande parte da cavidade abdominal. A quantidade de sangue oxigenado que flui da veia umbilical
para o fígado determina o desenvolvimento e a segmentação funcional deste órgão. Inicialmente os
lobos direito e esquerdo são aproximadamente do mesmo tamanho, mas o lobo direito logo se torna
maior. A hematopoiese começa durante a sexta semana, conferindo ao fígado seu aspecto brilhante.
Esta atividade hematopoiética é a principal responsável pelo tamanho relativamente grande do fígado
entre a sétima e a nona semanas do desenvolvimento.
Conclusão: A grande atividade hematopoiética que confere ao fígado um tamanho relativamente
grande durante o desenvolvimento embrionário diminui gradativamente ao nascimento, quando outros
órgãos assumem esta função de formação dos vários tipos de células sanguíneas e outros elementos
figurados.
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FRIDA KAHLO
GONÇALVES, M.A.S.; SALVIO, M.Z.; ARAUJO, J.P; BEZERRA, A.J.C.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Analisar, com base na medicina, a vida e a obra da pintora mexicana Frida Kahlo.
Material e Métodos: O trabalho foi formulado a partir de revisões da literatura e análise de pinturas
da artista.
Resultados: O acidente que deixou Frida Kahlo presa a uma cama foi um choque entre um ônibus e
um bonde.Ela foi varada por um ferro que lhe atravessou o abdome, a coluna vertebral e a pélvis. Ela
sofreu múltiplas fraturas e fez várias cirurgias (35 ao todo). O diagnóstico do acidente: 'fraturas nas
terceiras e quarta vértebras lombares; três fraturas na bacia; onze fraturas no pé direito (o atrofiado);
luxação do cotovelo esquerdo; ferimento profundo no abdome (provocado por uma barra de ferro que
entrou pelo quadril esquerdo e saiu pela vagina rasgando o lábio esquerdo); pentonite aguda e astite,
precisando de sonda durante vários dias'.
Conclusão: Magdalena Carmen Frida Kahlo, que viveu entre 1907 e 1954, é considerada a mais
importante pintora mexicana. Dona de uma biografia singular e de uma produção artística riquíssima,
Frida Kahlo teve uma vida muito sofrida. Aos seis anos de idade contraiu poliomielite que a deixou
com uma deficiência na perna direita e, quando superou seu problema, em 1925, Frida foi vítima de
um terrível acidente, que a prendeu em um colete de gesso por toda a vida. Foi nessa dolorosa
convalescença que Frida Kahlo começou a pintar, e através da pintura que sua dor é retratada de
forma a marcar sua obra. Suas pinturas são retratos de seu sofrimento e a maior parte era autoretratos. A própria artista justificava sua escolha pela solidão que sentia e por ser o tema que mais
conhecia. Frida era uma aplicada estudante de medicina quando sofreu o acidente e seus quadros,
exorcismo da dor e do sofrimento de uma pintora, revelam uma imaginação e capacidade técnica
assombrosas. Os seus quadros refletiam o momento pelo qual passava e, embora fossem bastante
"fortes", não eram surrealistas. Na madrugada de 13 de julho de 1954, Frida, com 47 anos, foi
encontrada morta em seu leito. Oficialmente, a morte foi causada por 'embolia pulmonar', mas há
suspeita de suicídio.

GÊMEOS SIAMESES
ALVES, P.R.; DANTAS, k.; OLIVEIRA, L.; ROLLER, M.; LASSANCE, P.; ARAÚJO, J.; BEZERRA,
A.J.C.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Entender como se dá a formação de gêmeos siameses.
Material e Métodos: A presente pesquisa foi baseada em livros, análise de figuras e revisão de
literatura disponível na internet.
Resultados: Gêmeos siameses resultam de gravidez monozigótica, tanto em gestações
monocoriônica e monoamniótica. Ocorre quando a divisão da massa celular interna se dá
tardiamente, usualmente no final da segunda semana de gestação, quando já está se formando a
cavidade amniótica. Os fetos, dentro do mesmo saco amniótico, podem ter uma de suas partes
fundidas. Os gêmeos siameses são classificados de acordo com o local onde ocorre a fusão corporal.
Podem ser: toracópagus (fusão pelo tórax), xifópagus (fusão pelo processo xifóide), pigópagus (fusão
pelas nádegas), isquiópagus (fusão pelo ísquio) e craniópagus (fusão pelo crânio).
Conclusão: Dentre a gemelaridade agora estudada, é importante registrar que o tipo mais comum é
o toracópagus. Esta monstruosidade é mais freqüentemente diagnosticada em meninas.
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HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÊNITA
BARBOSA, J. C.; BRINGEL, T. L.; FIGUEIREDO, C. P.; ARAÚJO, J. P.; BEZERRA, A. J. C.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Estudar hérnia diafragmática congênita, enfocando o tipo de Bochdalek. Ademais, este
trabalho objetiva ressaltar a importância dessa malformação e a necessidade de sua correção
cirúrgica.
Material e métodos: Foram revisados livros relacionados à embriologia, “sites” contendo informações
acerca da malformação citada anteriormente, descrições de casos clínicos, trabalhos de revistas
científicas e fotos, desenhos e tabelas para ilustrar melhor o tema.
Resultados: A hérnia diafragmática congênita é relativamente comum. Geralmente é caracterizada
por uma herniação de alças abdominais para a cavidade torácica, devido a uma malformação do
diafragma. Essa anormalidade pode ser diagnosticada através de radiografia do tórax, dificuldade
notória para respirar (sofrimento respiratório) logo após o nascimento e ultra-som. Além disso, tornase interessante ressaltar que a hérnia diafragmática congênita pode acarretar complicações, como a
hipoplasia pulmonar. Todavia, atualmente é possível fazer cirurgia para sua correção, até mesmo
quando o feto ainda está no útero. Assim sendo, visto que a hérnia diafragmática de Bochdalek será
destacada, urge que haja o conhecimento de que ela é o defeito diafragmático mais grave, que há
uma origem genética vinculada e que algumas drogas estão também relacionadas com o aumento de
sua prevalência, além das anomalias associadas a ela e de sua origem embriológica.
Conclusão: O conhecimento relacionado a hérnia diafragmática congênita é importante porque
remete a uma situação de risco para a vida do recém-nascido, que requer uma intervenção cirúrgica.
a com fístula distal. Ela é uma anormalidade congênita na qual a porção média do esôfago está
ausente. Durante a apresentação do trabalho, será exposta a história dessa malformação, assim
como a sua origem embriológica, epidemiologia e anomalias associadas, como as cardíacas, que são
as mais freqüentes. Os tipos de atresia de esôfago, os seus sintomas, diagnóstico, tratamento, préoperatório, cirurgia, prognóstico e pós-operatório também serão discutidos no decorrer da
apresentação. È imprescindível ressaltar que a atresia de esôfago pode ser diagnosticada pela
impossibilidade de se passar uma sonda até o estômago. Ademais, há situações em que o
diagnóstico de atresia de esôfago é facilitado, como no caso de polihidramnios, salivação aumentada
e vômitos alimentares, dentre outros.
Conclusão: É importante obter um certo conhecimento acerca da atresia de esôfago, a malformação
congênita de esôfago mais comum, que experimentou um avanço dramático em seu tratamento,
passando de uma mortalidade de 100% para uma sobrevida superior a 90% nos grandes centros.
Entretanto, é fatal se não diagnosticada e tratada cirurgicamente.

HÉRNIA ÍNGUINO – ESCROTAL
LIMA, J.F.F; VERAS, L.P.C.; ARAÚJO,J.P.; BEZERRA, A.J.C.
Universidade Católica de Brasília
O saco herniário é uma evaginação do peritônio parietal em forma de uma bolsa ou divertículo, onde
se alojam vísceras e omento. A hérnia ínguino – escrotal é um tipo de hérnia inguinal indireta que
chega até a região do escroto devido á persistência completa do conduto peritônio – vaginal.
Objetivos: Hérnia inguinal indireta é cerca de 4 a 5 vezes mais comum em homem que em mulher, e
também é mais comum que a hérnia inguinal direta. O fator congênito responde por 90% das hérnias
inguinais, sendo os outros 10% devido a fatores desencadeantes diversos (esforço físico, etc.).
Material e Métodos: O presente trabalho teve por base ampla revisão de literatura.
Resultados: É importante diferenciar a hérnia ínguino – escrotal de hidrocele e cisto de cordão.
Estudos mostram que a abordagem cirúrgica do próprio saco herniado apresenta melhor resultado do
que quando feita com algum tipo de prótese.
Conclusão: Uma cirurgia não deve ser indicada apenas pelo fato do paciente apresentar transtornos
físicos e psicológicos. É preciso o doente ter em mente que se não for feita correção cirúrgica haverá
grande possibilidade de ocorrer necrose do tecido herniado, vômitos constantes e forte dor na região
inguinal.
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HIPOSPÁDIA: MALFORMAÇÃO CONGÊNITA ONDE A URETRA SE ABRE NA SUPERFÍCIE
VENTRAL DA GLANDE DO PÊNIS OU NA SUPERFÍCIE VENTRAL DO CORPO DO PÊNIS
OLIVAL, L.D.; FARIA, K.D.S.; BEZERRA, A.J.C.; ARAUJO, J.P.
Universidade Católica de Brasília
A hipospádia é a anomalia mais comum do pênis. Em média, 1 de cada 400 infantes masculinos o
orifício externo da uretra fica na superfície ventral da glande do pênis ou na superfície ventral do
corpo do mesmo. Usualmente, o órgão é pouco desenvolvido e apresenta uma curvatura ventral. Esta
anomalia está comumente associada com a ausência de descida normal dos testículos e com outras
malformações das vias urinárias.
Objetivos: Revisar a base embriológica da malformação e discutir os respectivos sintomas
juntamente com métodos de correção desta.
Material e Métodos: O trabalho é baseado em revisão bibliográfica.
Resultados: A hipospádia resulta da produção inadequada de andrógenos pelos testículos fetais
e/ou de receptores inadequados para os hormônios. Estes efeitos resultam na ausência de
canalização da placa da glande e/ou da fusão das pregas urogenitais; em conseqüência, há uma
formação incompleta da uretra peniana. As diferenças no momento e no grau da insuficiência
hormonal e/ou ausência do desenvolvimento dos locais dos receptores, são responsáveis pelos
diferentes tipos de hipospádia.
Conclusão: Os defeitos uretrais podem apresentar repercussões clínicas, pois muito freqüentemente
a abertura anômala apresenta uma constrição que produz uma obstrução urinária parcial com seu
conseqüente risco de contaminação bacteriana da bexiga e do restante das vias urinárias pela uretra
esponjosa obstruída.

HISTÓRIA DA EPILEPSIA
SILVA, L.J.;SILVA, M.I.
Clínica Santa Mônica
Objetivos: estudo da epilepsia desde a antiguidade até o segundo milênio com objetivo de
desmistificação da doença.
Material e Métodos: é realizado estudo de pesquisa bibliográfica em livros especializados sobre
história da epilepsia desde a antiguidade até o século atual.
Resultados: epilepsia, crises epilépticas sempre representaram uma das aflições da humanidade e
ainda hoje é cercada de crenças e preconceitos. Apesar de ter sido descrita por Hipócrates cerca de
400 anos a.C, apenas nos últimos 30 anos que surgiram trabalhos e esforços significativos para
diminuir o estigma e discriminação de pacientes que apresentam crises epilépticas.
Conclusão: apesar do avanço científico e dos meios de comunicação ainda existe mistificação e
ausência de informação sobre a epilepsia que é cercada de preconceitos. Espíritos diabólicos e
loucura, infelizmente, ainda é associado a pacientes epilépticos.
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IDENTIFICAÇÃO DE CAUSAS E FATORES PREDITIVOS DE CONVERSÃO EM
COLECISTECTOMIAS VIDEOLAPAROSCÓPICAS
CUNHA, J.R.F.; WU, S.N.; PUTINNI, S.M.B.; VIANNA, A.L.; CRUZ, C.A.T.
Departamento de Clínica Cirúrgica do Hospital Universitário da Universidade de Brasília
Objetivos: Identificar as causas e possíveis fatores de risco para conversão de colecistectomias
videolaparoscópicas realizadas no Hospital Universitário de Brasília, no período de 1996 a 2003.
Material e Métodos: Neste período, foram analisados 46 pacientes submetidos a colecistectomia
videolaparoscópica com conversão e um grupo controle de 95 pacientes submetidos a
colecistectomia videolaparoscópica não convertida. Foi realizada análise retrospectiva comparativa
de 97 parâmetros incluindo dados da história clínica, demográficos, laboratoriais, radiológicos e intraoperatórios. Realizou-se análise estatística comparativa entre os grupos baseada no Teste T de
Student para variáveis quantitativas e no chi quadrado para variáveis qualitativas.
Resultados: A causa de conversão mais freqüente foi a dificuldade de identificação anatômica (18),
seguido por coledocolitiase (7), síndrome de Mirizzi (3), lesões de via biliar (3) e outros. A presença
no exame físico de icterícia, febre, dor a palpação em hipocôndrio direito, sinal de Murphy presente e
plastrão em hipocôndrio direito; Espessamento de parede vesicular e colédoco dilatado (>1 cm) à
ecografia abdominal; Fosfatase alcalina elevada(média no grupo de convertidos 580; média no grupo
controle 258), gama GT(média no grupo de convertidos 585; média no grupo controle 144); Achados
no trans operatório de cístico dilatado, de colédoco dilatado e de espessamento da parede da
vesícula biliar, foram mais freqüentes nos pacientes submetidos a conversão que no grupo controle,
mostrando relação com a conversão do método (p < 0,05). Idade, gênero; Dilatação da vesícula à
ecografia (>10 cm); Dosagem sérica de TGO (média no grupo de convertidos 123; média no grupo
controle 67), TGP (média no grupo de convertidos 161; média no grupo controle 94) e bilirrubina
direta (média no grupo de convertidos 1,6; média no grupo controle 0,8) não apresentaram diferenças
significantes entre os grupos.
Conclusão: As conversões em sua maioria são decorrentes de dificuldade na identificação
anatômica. A presença de alguns sinais e sintomas que sugerem coledocolitíase ou colecistite aguda
foram identificadas como possíveis fatores de risco para a conversão, enfatizando a necessidade de
adequado diagnóstico pré-operatório na tentativa de prever ou evitar complicações cirúrgicas
posteriores.

IMAGENS DA HANSENÍASE ATRAVÉS DA HISTÓRIA
REIS, S.C.; FERNANDES, F.S.; ARAÚJO, J.P.; BEZERRA, A.J.C.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Analisar as diferentes visões da hanseníase ao longo da história.
Material e Métodos: Trabalho realizado por meio da análise de literatura concernente à Medicina e à
Arte.
Resultados: A hanseníase provoca efeitos terríveis. Os nervos se degeneram, partes da pele vão
perdendo a sensibilidade, surgem lesões granulosas e ulcerosas, as extremidades ficam vulneráveis
a infecções, dentre outros sintomas. As fontes mais antigas permitem deduzir que já tenha sido
diagnosticada no Egito durante os séculos III e II a.C. Segundo o escritor grego Pausanias, do século
II d.C., o nome da doença provém da cidade de Lepreos, cujos habitantes sofriam maciçamente
dessa enfermidade. Os leprosos eram marginalizados pela sociedade. Celebrava-se um funeral para
declará-los oficialmente mortos, embora continuassem vivendo. Tal ritual manteve-se até que os
cruzados também começassem a sofrer da doença, tendo a mesma deixado de ser considerada
como efeito de pecado. A forte influência cristã sobre a Europa fez com que diversos artistas
retratassem as passagens bíblicas nas quais figuram portadores de hanseníase. Em 1873, o
pesquisador norueguês Armaues Hansen descobriu a bactéria causadora da doença e denominou-a
de Mycobacterium leprae. Sem que se saiba exatamente por quê, a incidência da doença diminuiu
drasticamente em fins da Idade Média. Somente na década de 30 do século XX passou-se a contar
com as sulfonas, as quais fizeram diminuir a prevalência dessa enfermidade.
Conclusão: No decorrer do tempo, houve uma notável mudança no modo de se diagnosticar e no
tratamento dos portadores de hanseníase. A discriminação era gritante e praticada até mesmo pelos
médicos. Atualmente; ainda existe, porém com menor intensidade.
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IMPORTÂNCIA DO PAD TEST NO DIAGNÓSTICO EM MULHERES COM QUEIXA DE
INCONTINÊNCIA URINÁRIA
MEDEIROS, T.F; SOUZA, C.E.C.; TAVARES; A.B., LEÃO, S.T.S.L.; OSTERNE, T.E.C., AQUINO,
D.C.
A incontinência urinária constitui uma importante morbidade entre mulheres, atingindo uma relevante
prevalência, sobretudo entre mulheres idosas devido a sua condição hipoestrogência. No diagnóstico
desta morbidade é importante a utilização de métodos que permitam avaliar o grau de sua severidade
para acompanhamento terapêutico posterior.
Objetivos: Verificar a importância do Pad test no diagnóstico de incontinência urinária (IU) entre
mulheres, avaliando sua importância para diagnóstico e obtenção do grau de severidade da perda
urinária.
Material e Métodos: Foi realizado estudo descritivo e transversal com amostra total de 34 pacientes
apresentando queixa de perda urinária no período de julho a setembro de 2003. Desse grupo, 6
mulheres foram excluídas devido a dificuldade de se realizar o Pad Test. As pacientes foram
sumbmetidas a uma avaliação médica e fisioterapêutica. O protocolo da Sociedade Internacional de
Continência foi utilizado para a aplicação do Pad Test.
Resultados: Entre 28 mulheres avaliadas, 11 foram diagnosticadas clinicamente como normais, 13
com incontinência de esforço, 1 urge-incontinência e 3 com incontinência tipo mista. Entre as
mulheres incontinentes, 10 apresentavam Pad test positivo (perda 2g), sendo 7 classificadas como
incontinência leve/moderada e 3 como incontinência severa. Durante a avaliação, apenas 3 pacientes
apresentaram teste de Bonney positivo.
Conclusão: Estudos com Pad Test em protocolos com tempos maiores de uso do mesmo são
necessários para uma melhor avaliação da utilidade deste teste no diagnóstico de IU, pois, este teste
mostrou baixa sensibilidade, sendo insatisfatório como método de diagnóstico para incontinência,
porém podendo atuar eficientemente para avaliação do grau de severidade do processo de
incontinência.

IMUNOFLUORESCÊNCIA NAS DERMATOSES IMUNOBOLHOSAS
OLIVEIRA, R.I.; ALVES, G.F.; CARDOSO, I.F.
Área de Dermatologia – Faculdade de Medicina – Universidade de Brasília
As doenças imunobolhosas são um grupo de dermatoses nas quais auto-anticorpos são direcionados
contra moléculas de adesão na epiderme e/ou zona da membrana basal. Os métodos de
imunofluorescência são usados na dermatopatologia para o diagnóstico e classificação das diversas
doenças autoimunobolhosas. Tais técnicas são também úteis na monitorização da atividade da
doença no pênfigo, que está associado a auto-anticorpos contra os desmossomos da epiderme.
Objetivos: Realizar uma revisão bibliográfica a fim de demonstrar os valores e limitações dos estudos
de imunofluorescência nas doenças imunobolhosas e tornar familiares os métodos ideais na
realização desses testes.
Material e Métodos: O trabalho foi feito por meio de artigos publicados entre 1973 e 2003.
Resultados: Há uma sobreposição entre os aspectos clínicos e histológicos das diversas doenças
imunobolhosas. Um diagnóstico baseado somente em achados clínicos ou histológicos pode não ser
preciso. A imunofluorescência direta é extremamente útil na confirmação de um diagnóstico suspeito
e na distinção entre doenças clínica e histologicamente parecidas. A imunofluorescência indireta é útil
em casos em que a imunofluorescência direta é negativa ou inespecífica e na diferenciação entre
penfigóide bolhoso e epidermólise bolhosa adquirida. Substratos especiais podem ser necessários
para o diagnóstico de doenças bolhosas específicas, como o pênfigo paraneoplásico.
Conclusão: Um grande progresso foi feito durante as últimas cinco décadas para a compreensão das
doenças imunobolhosas. Isso levou a classificações e diagnósticos mais apurados. A compreensão
da base imunológica das doenças imunobolhosas deve-se fundamentalmente à imunofluorescência.
Novas doenças foram definidas e continuam a ser definidas. A principal razão para isso é que as
doenças imunobolhosas, atualmente, são baseadas em achados imunológicos e moleculares, ao
invés de achados clínicos e histológicos simplesmente.
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ÍNDICE BREATH HOLDING (APNEIA VOLUNTÁRIA) APÓS INSPIRAÇÃO FORÇADA E NÃOFORÇADA EM INDIVÍDUOS NORMAIS
MAGALHÃES, R.S.; CARDOSO, F.S.; REIS T.R.L.; TEIXEIRA R.A.
Universidade Católica de Brasília
O índice breath holding (BHI) foi validado como um método seguro para testar a vasoreatividade
cerebral. No método original, os pacientes são instruídos a fazer uma apnéia após uma inspiração
normal. Evita-se a inspiração forçada porque o aumento da pressão intratorácica está associado ao
aumento do tônus simpático e da resistência vascular sistêmica. Como é difícil avaliar visualmente a
profundidade da inspiração do paciente, o BHI pode ser influenciado por essa variável.
Objetivos: Comparar os valores do BHI após inspiração forçada e não forçada. Comparar os valores
de BHI quando 2 testes diferentes são feitos com intervalo de 2 e 5 minutos.
Material e Métodos: Foram estudados dez voluntários saudáveis (idade média = 35.95 anos;
intervalo = 15-55) sem antecedentes mórbidos. Foram registradas as velocidades do fluxo das
artérias cerebrais médias obtidas com o aparelho de Doppler transcraniano EZ-Dop (DWL
Elektronische Systeme GmbH). As medidas foram feitas por um único transdutor de 2-MHZ fixado à
cabeça do paciente por um dispositivo especial, antes e depois de uma apnéia de 30 segundos.
Quatro testes foram executados em cada paciente no mesmo período do dia (inspiração forçada e
não-forçada, lados direito e esquerdo separadamente), com um intervalo de 5 minutos entre eles
(testes com inspiração forçada e não forçada foram alternados como primeiro teste em pacientes
consecutivos). Dois outros testes (inspiração forçada, direita e esquerda) foram realizados 2 minutos
após o retorno da velocidade do fluxo aos valores pré-teste.
Resultados: BHI (valor médio ± DP) foi similar nos lados direito e esquerdo após inspiração nãoforçada (esquerda: 1.31+0.61; direita: 1.28+0.59) (p= 0.918) e inspiração forçada (esquerda:
1.03+0.25; direita: 0.975+0.19) (p= 0.269). ANOVA mostrou que o BHI foi significativamente mais
baixo após a inspiração forçada do que após a inspiração não forçada (p= 0.026). Os dois últimos
testes revelaram um BHI ainda mais baixo (esquerda: 0.51+0.28; direita: 0.58+0.218) (p< 0.001).
Conclusão: Os achados indicam que o examinador deve ser cauteloso ao instruir o paciente sobre o
teste de apnéia voluntária, pois a inspiração forçada pode resultar em valores mais baixos do BHI. A
repetição do teste também pode levar a valores mais baixos de BHI se realizada com um intervalo
muito curto. Nossos dados sugerem que cinco minutos é um intervalo seguro para a repetição do
teste.
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ÍNDICE BREATH-HOLDING COM INSPIRAÇÃO FORÇADA É REDUZIDO EM PACIENTES COM
MIGRÂNEA SEM AURA
MAGALHÃES, R.S.; CARDOSO, F.S.; REIS, T.R.L.; TEIXEIRA, R.A.
Universidade Católica de Brasília
O índice breath- holding (BHI) medido através do Doppler Transcraniano (DTC) em apnéia após
respiração não forçada foi validado como método confiável para testar a vasoreatividade cerebral.
Estudos anteriores mostraram resultados contraditórios do BHI entre pacientes com migrânea sem
aura. Testamos a hipótese de que o BHI com inspiração forçada pode diferenciar pacientes com
migrânea sem aura daqueles com cefaléia tensional.
Objetivos: Comparar os valores de BHI após inspiração não-forçada (método original) e forçada em
pacientes com migrânea sem aura e pacientes com cefaléia tensional.
Material e Métodos: Nove pacientes com migrânea sem aura (idade média = 39 anos; intervalo = 2057), oito pacientes com cefaléia tensional episódica (idade média = 39.38 anos; intervalo = 24-56) e
oito voluntários sem antecedentes mórbidos (idade média = 37 anos; intervalo = 20-55) foram
estudados. Foram registradas as velocidades do fluxo das artérias cerebrais médias obtidas com o
aparelho de DTC EZ-Dop (DWL Elektronische Systeme GmbH). As medidas foram feitas por um
único transdutor de 2-MHZ fixado à cabeça do paciente através de um dispositivo especial, antes e
após uma apnéia de 30 segundos. Quatro testes foram executados em cada paciente no mesmo
período do dia (inspiração forçada e não-forçada, lados direito e esquerdo separadamente), com um
intervalo de 5 minutos entre eles (testes com inspiração forçada e não forçada foram alternados como
primeiro teste em pacientes consecutivos). Nenhum paciente apresentava crise de cefaléia no
momento do exame.
Resultados: O BHI (valor médio ± DP) foi similar nos lados direito e esquerdo após inspiração nãoforçada e forçada em todos os grupos (p> 0.6). ANOVA mostrou valores semelhantes de BHI após
inspiração não forçada (migrânea 0.99+0.50; cefaléia tensional 1.19+0.27; controles 1.06+0.34) (p=
0.541, F= 0.631). Entretanto, o BHI foi menor entre os pacientes com migrânea após inspiração
forçada (migrânea 0.57+0.35; cefaléia tensional 1.04+0.18; controles 1.04+0.18) (p= 0.001).
Conclusão: Os achados sugerem que o teste de apnéia após inspiração forçada pode ser uma
ferramenta útil para diferenciar pacientes com migrânea sem aura daqueles com cefaléia tensional.
Futuros estudos deverão melhor definir a relação entre vasoreatividade cerebral e o BHI com
inspiração forçada.
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INGESTÃO DE CORPO ESTRANHO
BARCELOS, L.D.P.; CALZADA, R.P.; ARAÚJO, J.P.;BEZERRA, A.J.C.
Universidade Católica de Brasília
A presença de corpo estranho em tubo digestivo geralmente ocorre por ingestão acidental, podendo
este se alojar nos estreitamentos anatômicos, como áreas infra-cricóide, porção do esôfago
relacionado com o arco aórtico, brônquio principal esquerdo e diafragma.
Objetivos: Estudar a importância médica e a abordagem clínica de corpos estranhos encontrados em
pacientes diagnosticados por meio de radiografia, no caso dos radiopacos, e por
esofagogastroduodenoscopia ou por exame de contraste hidrossolúvel, no caso de objetos
radiotransparentes.
Material e Métodos: O presente trabalho teve por base uma ampla revisão de literatura.
Resultados: Aproximadamente 80 % dos casos ocorrem em crianças entre 1 e 3 anos. A ingestão
pode acontecer intencionalmente, em pacientes psiquiátricos, alcoolistas, presidiários e em pessoas
que ocultam objetos proibidos (Síndrome de Body-Paker – traficantes que ingerem pacotes fechados
de drogas, causando obstrução intestinal e/ou intoxicação pela droga), ou acidentalmente, como nos
pacientes portadores de déficit de atenção e/ou visual, e uso de próteses dentárias com diminuição
da sensibilidade do palato duro. Na maioria (92,5%) dos casos diagnosticados o corpo estranho
penetra no trato gastrointestinal. Nos demais, penetra na árvore traqueobrônquica. A endoscopia
flexível trouxe mais recursos para o tratamento, em virtude das possíveis perfurações provocadas
pelos demais métodos.
Conclusão: A maioria dos objetos ingeridos (80-90%) é eliminada espontaneamente. Apenas de 10 a
20% têm de ser removidos endoscopicamente e 1%, cirurgicamente. A complicação freqüente é a
perfuração, fato que ocorre em menos de 1% dos pacientes. No caso de ingestão de objetos
pontiagudos, seguida de sangramento, essa taxa sobe para 15 a 35%. A importância do corpo
estranho decorre de fatores como tipo (orgânico ou inorgânico), tempo de ingestão, forma e aspecto
radiológico, podendo ser: moedas, objetos pontiagudos, brincos; drogas, pilhas, alimentos
(sementes), etc.

INFARTO TERAPÊUTICO
OSTERNE, T.E.C.; AQUINO,D.C; LEÃO, S.T.S.L
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Tendo em vista o prognóstico reservado dos pacientes portadores de Cardiomiopatia
Hipertrofia Obstrutiva (CHO) refratária ao tratamento clínico os autores apresentam um caso
ilustrativo da nova e promissora alternativa de tratamento desses casos terminais.
A nova modalidade, “ablação septal com álcool”, se apresenta no momento como a única alternativa
ao tratamento cirúrgico.
Material e Métodos: A técnica consiste na produção de infarto do miocárdio localizado na porção do
septo interventricular (SIV) que se encontra anormalmente hipertrofiada e obstruindo a via de saída
do ventrículo esquerdo. Através de cateterismo cardíaco é infundido álcool absoluto na artéria septal
que irriga o SIV hipertrofiado promovendo adelgaçamento daquela região e desobstrução da via de
saída do VE.
Resultados: A desobstrução da via de saída do ventrículo esquerdo faz cessar de imediato o
gradiente de pressão intraventricular esquerdo, aliviando os sintomas e, a médio e longo prazos, a
hipertrofia das paredes do ventrículo esquerdo.
Conclusão: A ablação ou alcoolização da artéria septal é efetiva para o tratamento deste tipo de
pacientes.
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INTUSSUSCEPÇÃO
RESENDE, L.O.; PAULA, G.M. ; BARBOSA, J.C. ; LIMA, J.F.F. ; ARAÚJO, J.P. ; BEZERRA, A.J.C.
Universidade Católica de Brasília
Intussuscepção consiste na invaginação de um segmento de alça intestinal para dentro de outro
segmento adjacente. É raro em adultos, em contraste com a alta freqüência com que ocorre na
população infantil.
Objetivos: Oferecer uma revisão de literatura do tema, abordando suas características clínicas e
radiológicas, respectivas complicações e seus possíveis tratamentos.
Material e Métodos: Foram utilizados livros-texto de cirurgia pediátrica e de patologia,
complementados por pesquisas no MEDLINE / PubMed e outros “sites” médicos contendo artigos,
descrições de casos clínicos, fotos e radiografias a respeito do tema citado.
Resultados: A Intussuscepção é classificada segundo o local que ocorre, sendo a ileocólica mais
comum em crianças e a ileoileal o sítio mais comum em adultos. A maioria dos casos ocorre na faixa
etária abaixo de 2 anos, principalmente entre 4-10 meses. O diagnóstico pode ser feito pela
ocorrência de dor abdominal, presença de massa abdominal palpável (menos de 20% dos casos), ou
devido ao surgimento de vômitos e sangramento retal (sintomas mais comuns). No grupo pediátrico,
90% dos casos são considerados idiopáticos, podendo-se tentar um tratamento através da redução
hidrostática / pneumática. Nos adultos, a indicação cirúrgica é absoluta devido à alta incidência de
patologia subjacente, sendo 1/3 dos casos por tumor benigno e 1/5 dos casos por tumor maligno. A
Tomografia Computadorizada (T.C.) é o exame de escolha para se diagnosticar a intussuscepção em
adultos. Como possíveis complicações tem-se comprometimento vascular secundário à incorporação
de mesentério (hemorragia, infarto, inflamação aguda).
Conclusão: A intussuscepção tem distribuição variada com a idade, sendo a causa mais comum de
obstrução intestinal e a mais freqüente de abdome agudo cirúrgico em crianças, depois de apendicite.
O diagnóstico pré-operatório da invaginação baseia-se na associação da análise clínica com os
métodos de imagem disponíveis

LINFANGIOMA CÍSTICO
PAULA, G.M; RESENDE, L.O; BARBOSA, J.C; VERAS, L.P.C; ARAÚJO, J.P; BEZERRA, A.J.C
Universidade Católica de Brasília
O linfangioma cístico, também conhecido como higroma cístico, é uma malformação tumoral linfática
benigna.
Objetivos: Fazer uma revisão da literatura a respeito de linfangioma cístico, ressaltando sua base
embriológica, suas conseqüências e tratamento cirúrgico utilizado.
Material e Métodos: Foram utilizados livros-texto de embriologia, de cirurgia pediátrica e patologia;
complementados por pesquisa no MEDLINE/Pubmed e outros sites médicos contendo artigos
médicos, descrições de casos clínicos, fotos e radiografias a respeito da citada malformação.
Resultados: Ocorre quando há diferenciação anormal de um dos cinco sacos primitivos, existentes
na formação embriológica do sistema linfático, por volta da oitava semana de vida embrionária. Sua
incidência é maior em crianças, de ambos os sexos, ocorrendo de 80 a 90% até os dois anos de
idade. Encontram-se freqüentemente localizados no triângulo posterior do pescoço, sendo
geralmente assintomáticos, mas podendo apresentar sintomas de compressão faríngea causando
dispnéia e disfagia. São tumores de consistência cística, cheios de líquido amarelo-claro ou
levemente hemorrágico, com transluminação positiva. O tratamento mais utilizado é a ressecção
cirúrgica.
Conclusão: O higroma cístico é um tumor benigno, subcutâneo e deformante de lactantes e crianças.
A ressecção cirúrgica está indicada tanto por razões estéticas quanto para prevenir os pacientes de
infecções.
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LINFOMA DE BURKITT
PAULA, G.M; RESENDE, L. O; BARBOSA, J.C; MENDES, K. F; ARAÚJO, J. P; BEZERRA, A. J.C.
Universidade Católica de Brasília
O linfoma de Burkitt é uma forma rara e agressiva de linfoma não – Hodgkin. Foi descrito inicialmente
na África, aonde, em algumas partes, é endêmico.
Objetivos: Caracterização do linfoma de Burkitt, ressaltando suas características epidemiológicas,
clínicas, patológicas e complicações. Realizado através de revisão de literatura.
Material e Métodos: Foram utilizados livros-texto de clínica e patologia, complementados por
pesquisas no MEDLINE/Pubmed e outros sites médicos contendo artigos, descrições de casos
clínicos com fotos a respeito da sitada neoplasia.
Resultados: O linfoma de Burkitt é uma neoplasia de alto grau de linfócitos B. De causa exata não
bem conhecida, entretanto sabe-se que há estreita relação com o vírus Epstein-Bar. Ele pode ser
encontrado em duas formas: a endêmica ou africana e a não endêmica ou esporádica. A ocorrência é
maior em crianças, do sexo masculino, mas também pode aparecer em adultos. Na forma africana, o
linfoma ocorre, principalmente, na mandíbula, enquanto na forma esporádica há predileção pelo
abdome. Apesar de ser um tumor de crescimento rápido e agressivo, há uma boa resposta ao
tratamento quimioterápico.
Conclusão: O linfoma de Burkitt é uma doença agressiva e endêmica na África, comum em crianças
e os raros casos em adultos estão relacionados com AIDS.

MEDICINA: DE HIPÓCRATES À DESUMANIZAÇÃO
SILVA, E.L.; PINTO, T.Q.; BATISTA, S.A.; ALMEIDA, T.M.C.; PEREIRA, O.P.
Universidade Católica de Brasília
Ao se considerar a precária situação do sistema de saúde atual no país, onde se percebe nitidamente
a escassez de recursos, a privatização cada vez maior dos serviços, os atendimentos precários,
dentre um grande rol de dificuldades, surgiu a idéia de se realizar um estudo histórico para se
compreender melhor como se chegou a tal situação.
Objetivos: identificar as mudanças ocorridas desde os princípios propostos por Hipócrates até as
características desumanizadoras da prática médica atual, amplamente observadas de modo
corriqueiro nos consultórios, nos ambulatórios e nos hospitais; desenvolver uma reflexão crítica sobre
o modelo médico dominante e a dinâmica de mercantilização da medicina.
Material e Métodos: Realizou-se um significativo levantamento bibliográfico, a partir do ponto de
vista que correlaciona as Ciências Humanas e as Ciências da Saúde.
Resultados: A vinculação entre as duas áreas do saber mostrou a necessidade premente de que a
medicina passe a ver o ser humano de forma complexa, ou seja, não com uma visão fragmentada e
mecanicista sobre o corpo humano decorrente do processo de desumanização da medicina presente
atualmente, mas recuperando os princípios hipocráticos, segundo os quais a interação do ser
humano com seu meio define a produção da saúde-doença, que estão na sua origem e levando em
conta o simbolismo e as questões sócio-culturais presentes na produção da saúde e da doença. Por
conseguinte, este estudo mostrou-se capaz de oferecer uma contribuição importante para a formação
médica atual, à medida que os futuros profissionais são parte ativa de um processo de
mercantilização e desumanização do seu ofício, afastando-se permanentemente dos ideais
hipocráticos.
Conclusão: Assim, concluiu-se que a formação médica necessita de um profundo e amplo
movimento de revisão, tomando consciência da relevância social e do papel ético que os médicos
precisam desempenhar, visando a melhoria do sistema de saúde atual e a reconstrução de uma
medicina mais humana.
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MÉDICOS SEM FRONTEIRAS (Medecins Sans Frontieres)
ZENHA, W.J.V.; BEZERRA, A.J.C.; ARAÚJO, J.P.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Apresentar o trabalho desenvolvido pela organização Médicos Sem Fronteiras no Brasil e
no exterior, juntamente com sua história, projetos e conquistas, esclarecendo dúvidas a respeito e
despertando interesses aos profissionais de saúde.
Material e Métodos: Com base em informações coletadas na literatura, o trabalho referente a
"Médicos Sem Fronteiras" será apresentado oralmente, utilizando recursos multimídia preparados
pelo programa Power Point 97 (Datashow).
Resultados: Médicos Sem Fronteiras é uma organização sem vínculos políticos formada por
profissionais de diversas áreas da saúde e que possui atuação em vários países.
Conclusão: A organização atua no intuito de ajudar, principalmente, países com alto grau de pobreza
visando o bem-estar da população carente.

MEDIDAS DAS DENSIDADES MINERAIS ÓSSEAS DE UNIVERSITÁRIOS SEDENTÁRIOS E
ATIVOS
BEZERRA, R.F.A.; MARQUES, M.B.; SAMPAIO NETTO, O.; BEZERRA, A.S.A.; BEZERRA, A.J.C.;
ARAÚJO, J.P.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Embora as fraturas decorrentes da osteoporose possam ocorrer em muitos locais, as mais
comuns são as de vértebra e de região proximal do fêmur. O propósito deste estudo foi verificar se há
influência do nível de atividade física nas densidades minerais ósseas da coluna lombar (L2-L4) e da
extremidade proximal do fêmur (colo, trocanter maior, triângulo de Ward e fêmur total) em
universitários do sexo masculino da Universidade Católica de Brasília (UCB).
Material e Métodos: Foram medidas as densidades minerais ósseas de 117 homens (25 sedentários
e 92 ativos) com idades entre 20 e 35 anos, utilizando o método da absorciometria radiológica por
raios X de dupla energia (DXA). Foram feitas comparações entre as variáveis idade, estatura, massa
corporal, percentual de gordura, densidades minerais ósseas e escores T em todos os sítios medidos
entre os indivíduos sedentários e ativos da amostra, por meio do teste t de Student para amostras
independentes.
Resultados: Não houve diferença estatisticamente significativa no que se refere à idade, estatura,
massa corporal e percentual de gordura dos participantes. Ao comparar as densidades minerais
ósseas e os escores T entre sedentários e ativos, houve diferença estatisticamente significativa entre
os valores relacionados ao fêmur (p< 0,01), mas não entre os relacionados à coluna lombar (p= 0,05).
Conclusão: Há influência da atividade física sobre a densidade mineral óssea demonstrando a
importância da prática de exercícios físicos na tentativa de se evitar a perda de massa óssea.
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MENSURAÇÃO DO TEMPO DE REAÇÃO
SOUZA, D.C.; COUTINHO, L.O.L.; SAMPAIO NETTO, O.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Mensuração do Tempo de Reação auditivo-muscular em pessoas aparentemente
saudáveis com a finalidade de definir um valor de normalidade para esse teste.
Material e Métodos: A mensuração do Tempo Reação foi realizada no Laboratório de Fisiologia da
Universidade Católica de Brasília, em março de 2004, com a utilização do equipamento Biopac
Systems ®, modelo MP30 com o software Biopac Student Lab, versão 3.0.5. Adotou-se como critério
de inclusão: pessoas aparentemente saudáveis com ausência de lesões auditivas e motoras. A
análise estatística foi feita com o programa MSExcel XP ®.
Resultados: O teste foi realizado em 42 pessoas, das quais 24 eram do sexo feminino e 18, do sexo
masculino. A idade média foi de 20,67 ± 3,27 anos, com a mínima de 18 e a máxima de 37 anos. O
Tempo de Reação encontrado na amostra foi de 0,941 ± 0,153 s. Ao se comparar o grupo feminino
com o masculino, obtiveram-se os respectivos Tempos de Reação 0,998 ± 0,154 e 0,864 ± 0,115 s.
Aplicando o teste de T Student, encontrou-se uma significância de p< 0,01.
Conclusão: A referência de um valor estimado em grupos de pessoas com valores normais é o
primeiro passo para se compreender o significado dessa mensuração, com a possibilidade de utilizar
esse teste para avaliações em outros grupos populacionais.

MIGRÂNEA E EPILEPSIA NA HIPOPLASIA CONGÊNITA DE CARÓTIDA INTERNA:
MANIFESTAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PERFUSIONAL?
CARDOSO, F.S.; MAGALHÃES, R.S.; REIS, T.R.L.; MIRANDA, L.A.; TEIXEIRA, R.A.
Universidade Católica de Brasília, Hospital Santa Luzia.
Objetivos: Descrever a ocorrência de múltiplas manifestações clínicas em um paciente com
hipoplasia congênita de carótida interna.
Material e Métodos: Relato de caso com análise dos dados clínicos e radiológicos.
Resultados: Paciente de 22 anos do sexo feminino com diagnóstico de hipoplasia congênita de
carótida interna esquerda, definido pela angiografia por ressonância magnética (RM) e tomografia
computadorizada de crânio (pequeno canal carotídeo). A paciente apresentava crises de cefaléia
desde os 4 anos de idade, freqüentemente desencadeadas por exercício físico, associadas a
episódios de hemianopsia homônima, escotomas cintilantes ou em fortificação ou a episódios de
disartria e parestesia em mão direita. Na adolescência, durante exercício físico, apresentou crises de
movimentos involuntários em hemicorpo direito, com início em face e marcha jacksoniana. Outra
crise foi descrita como postura tônica em membros superior e inferior à direita com duração de 2
horas, evoluindo com hemiparesia ipsilateral e disartria por aproximadamente 12 horas. Nos últimos 5
anos tem apresentado episódios quase diários de breve arresponsividade ao meio sem perda de
consciência, além de episódios quinzenais de parestesia/paresia em mão direita por 1-2 minutos, com
ou sem exercício. A RM de crânio evidenciou pequenas lesões subcorticais hiperintensas nas
imagens ponderadas em T2 e FLAIR restritas ao hemisfério cerebral esquerdo, e sugestivas de
doença de pequenos vasos cerebrais. O Doppler transcraniano revelou redução relativa do fluxo da
artéria cerebral média (ACM) à esquerda com alto fluxo em artéria posterior ipsilateral (provável
comunicante posterior), além de baixa vasoreatividade cerebral em ambas as ACM demonstrada pelo
teste de apnéia. O SPECT cerebral foi realizado antes e após teste de esforço em esteira, revelando
déficit perfusional em região fronto-temporal esquerda imediatamente após o exercício físico com a
paciente já se queixando de dormência na língua e mão direita aos 2 minutos de exercício. Há 2
meses foi instituída terapia com topiramato 100 mg/dia com redução significativa da freqüência das
crises de “ausência” e somatosensitiva em mão direita. Ainda apresenta cefaléia quase diária. Em
outro teste na esteira, já em uso da medicação, a paciente apresentou cefaléia e parestesia em mão
direita ao completar 9 minutos de exercício.
Conclusão: A hipoplasia congênita de carótida interna nesta paciente está associada a acidentes
isquêmicos transitórios, mas também a crises epilépticas e migrânea. O desencadeamento dos
sintomas pelo exercício físico sugere que uma insuficiência perfusional pode ser o fator
desencadeante também nestas duas últimas formas de manifestação clínica.
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MODISMOS QUE MARCARAM A MEDICINA
BRITO, F.C.; GONÇALVES, J.S.; COELHO, L.P.; ALMEIDA, A.C.A.; SILVA, L.C.S.
Universidade Católica de Brasília.
A medicina se presta a mudanças de conceitos e condutas na dependência do seu estado de
desenvolvimento e do embasamento teórico de que dispõe sendo, assim, um campo fértil para o
surgimento de modismos. Na história da medicina encontramos modismos que atravessaram
milênios, outros que tiveram breve duração; modismos limitados a um povo ou a determinada área
geográfica e outros que tiveram aceitação universal.
Objetivos: Conhecer alguns dos modismos que fizeram parte da história da medicina e refletir sobre
as transformações da prática médica, lançando uma visão para o passado pensando no futuro.
Material e Métodos: O trabalho é baseado em artigo adaptado por Joffre M. de Rezende do livro
Vertentes da medicina, São Paulo, Ed. Giordano, 2001,p.37-50.
Resultados: Por mais científica e técnica que seja a medicina, ela sofre mudanças. Mudanças essas
decorrentes do próprio avanço tecnológico e que acabam resultando nos modismos. Modismos não
só de responsabilidade médica mais também da medicina popular que surgem a cada dia e que
sobrevivem por um tempo variável.
Conclusão: Apesar dos diversos modismos que marcaram e ainda marcam a medicina devido ao seu
componente de subjetivismos, seu progresso é real e contínuo. Ela se baseia em comprovações
experimentais e não mais em hipóteses e suas mudanças fazem parte de contínuos estudos que
levam a novas descobertas.

NEUROBLASTOMA
DUARTE, S. M; COÊLHO, M. S. M.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: informar o conceito de neuroblastoma, bem como comentar sobre os sintomas comuns e
raros desta doença, os exames que podem ser realizados para diagnóstico, os diversos estágios
desta doença e suas respectivas formas de tratamento e, por fim, as variáveis prognósticas.
Material e Métodos: a pesquisa será realizada em livros e sites da Internet que abordam sobre o
tema.
Resultados: neuroblastoma é um tipo de câncer que surge, com mais freqüência, nos primeiros cinco
anos de vida, podendo alcançar diversos estágios e que possui muitas alternativas de tratamento,
que é aplicado de acordo com o estágio em que se encontra a doença.
Conclusão: as chances de recuperação da criança com neuroblastoma e a escolha do tratamento
dependem da idade da criança na época do diagnóstico e do estágio em que o câncer se encontra.
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O ESTUDO DA CLAMIDIOSE PLACENTÁRIA E SUA REPERCUSSÃO CLÍNICA NO RECÉMNASCIDO
SASAKI, D.B; ARAÚJO,M.O.; CARVALHO, P.R.; COUTINHO, L.O.L.; GONTIJO,P.C.; JACQUES,
J.P.; OLIVEIRA,R.E.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Compreender a relação entre a infecção placentária por Chlamydia trachomatis e as
repercussões no recém-nascido por meio do estudo morfológico/imunohistoquímico.
Material e Métodos: Foram estudadas 140 placentas com placentite (vilosite ou corioamnionite) e 77
placentas sem inflamação, diagnosticadas através do estudo histológico com colorações de rotina e
imunohistoquímica. O estudo imunohistoquímico foi realizado com o anticorpo monoclonal
anticlamídia LPS (LGV1). Em todas as placentas estudadas, foram realizados exames de
histoquímica e sorologia da mãe e do recém-nascido para as infecções congênitas mais freqüentes, e
os resultados foram todos negativos. Os recém-nascidos foram acompanhados clinicamente durante
6 meses após o nascimento.
Resultados: Foram verificados 30 casos positivos para C. trachomatis. Desses, 15 apresentaram
placentite (10,7%) e os outros 15 não mostraram ocorrência de inflamação (19,4%). A placentite era
representada por corioamnionite, intervilosite e inflamação da decídua, na maioria dos casos. Os
recém-nascidos das placentas infectadas nasceram com o peso e o tamanho proporcional para a
idade gestacional. Somente uma dessas crianças nasceu pré-termo. Nos 6 meses de
acompanhamento, essas crianças apresentaram crescimento e desenvolvimento dentro da
normalidade.
Conclusão: O achado de 15 casos positivos em 77 placentas sem alterações inflamatórias e de 15
casos positivos entre 140 placentas com placentite mostra que a principal subpopulação de pacientes
infectadas abriga o microorganismo sem provocar lesões acentuadas nelas próprias e nos fetos.
Nesse caso, não é possível concluir que a presença de vilosites seja decorrente da infecção pela C.
trachomatis. Dessa forma, conclui-se que a clamidiose, apesar de ser freqüente, não é tão agressiva
para o feto. Entretanto, é de fundamental importância o reconhecimento dessa infecção placentária,
para que se fique alerta em relação às possíveis conseqüências para os recém-nascidos. São
necessários, portanto, mais estudos sobre C. trachomatis em placentas a fim de se entender
claramente a interação entre a infecção materna e a fetal, pois até agora são pouco expressivos os
estudos na literatura.
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OSTEOARTRITE: FISIOPATOLOGIA E TRATAMENTO
PUCCI, J.P.V.; FERRER, M.G.
Universidade Católica de Brasília
A osteoartrite é uma condição degenerativa, de progressão lenta, que afeta as articulações móveis.
Quase todos os casos de osteoartrite são secundários a uma outra condição. Provável resultado de
um defeito existente na cartilagem articular ou no metabolismo do colágeno.As duas causas mais
comuns da osteoartrite são forças anormais atuando sobre uma cartilagem normal, ou forças normais
atuando sobre uma cartilagem anormal. Independentemente da causa, o dano sofrido pela matriz da
cartilagem e pelos condrócitos inicia um círculo vicioso de degradação da cartilagem, que acaba
resultando em alterações articulares e periarticulares, comumente reconhecidas clinicamente como
osteoartrite. Uma vez que as alterações características da osteoartrite estejam presentes, o
tratamento é direcionado para o alívio dos sinais clínicos. Ainda que haja uma ampla discussão na
imprensa leiga sobre medicamentos ou suplementos que possam trazer uma influência
condromoduladora, são poucos os dados sobre tratamentos que alteram o curso da alteração
patológica. Na verdade, a maioria dos medicamentos atualmente disponíveis são paliativos para os
sinais dolorosos desta doença.
Objetivos: Revisar e analisar a fisiopatologia da osteoartrite e informar sobre o último consenso
brasileiro sobre o tratamento da osteoartrite.
Material e Métodos: O trabalho é baseado na revisão de artigos e simpósios sobre osteoartrite
realizados nos últimos anos. Além da revisão de publicações adquiridas no site Medscape.
Resultados: A revisão e análise da fisiopatologia da osteoartrite confirmam que o tratamento, hoje, é
direcionado para o tratamento dos sintomas clínicos predominantes, e que os medicamentos
atualmente administrados não alteram, de fato, o curso patológico da doença.
Conclusão: A etiopatologia da osteoartrite é o resultado de um complexo conjunto de interações
entre a cartilagem articular e os tecidos ao seu redor. Acredita-se que as primeiras alterações da
osteoartrite ocorram em nível dos condrócitos. Estas alterações, em geral, são resultado dos danos
físicos ou químicos sofridos pelos condrócitos ou matriz da cartilagem. A dor está freqüentemente
associada com as alterações degenerativas que ocorrem na articulação com osteoartrite. A dor
osteoartrítica tem muitas causas, as quais geralmente compreendem aquelas provocadas por
estimulação mecânica ou química. A importância da inibição das prostaglandinas para o controle da
dor já é conhecida desde 1971, quando Vane propôs, pela primeira vez, que os antiinflamatórios nãoesteróides (AINEs) atuam através da inibição da prostaglandina periférica. Os medicamentos
antiinflamatórios não-esteróides são amplamente reconhecidos por seu valor no alívio da dor
associada com a osteoartrite, tanto no ser humano como nos animais. É reconhecido desde então
que esta classe de medicamentos atua não apenas através da inibição da síntese de prostaglandinas
nos tecidos periféricos, mas também através de mecanismos centrais. Isto é demonstrado pelas
evidências sugerindo que a administração intratecal de baixas doses de AINEs proporciona
analgesia. A administração de um AINE, entretanto, não alivia por completo a dor associada com a
osteoartrite e também não altera o curso da condição patológica, sugerindo que, além da atividade
central e periférica da ciclooxigenase e das prostaglandinas, haja outros fatores envolvidos no
progresso da alteração degenerativa, na produção dos mediadores inflamatórios e na dor associada
com a doença. Apesar deste conhecimento, a eficácia dos AINEs para o alivio temporário dos sinais
da osteoartrite é bem conhecida e resulta no fato de esses medicamentos serem os mais
amplamente utilizados no tratamento.
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PENFIGÓIDE BOLHOSO: RELATO DE CASO
CARDOSO, I.F; ALVES, G.F; OLIVEIRA, R.I; VIEIRA, A.B.D; NOGUEIRA, L.C.
Área de Dermatologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Brasília.
O penfigóide bolhoso é uma doença auto-imune que provoca a formação de bolhas grandes e tensas,
surgindo em pele normal ou eritemato-edematosa. Atinge mais idosos. Embora não seja tão perigoso
quanto o pênfigo, o penfigóide bolhoso pode persistir por um longo tempo.
Objetivos: Relato de caso de Penfigóide Bolhoso.
Materiais e Métodos: Realizados internação e posterior acompanhamento ambulatorial da paciente.
Resultados: Mulher de 70 anos procurou atendimento com queixa de surgimento de placas
eritematosas, há duas semanas, que rapidamente evoluíam para bolhas grandes e tensas,
inicialmente localizadas em tórax superior, disseminando para abdome e membros. Antecedentes:
HAS em uso de Captopril há três meses. Ao exame físico apresentava numerosas bolhas tensas de
1cm até 8cm de diâmetro sobre base eritematosa e áreas erosadas cobertas por crostas
disseminadas por todo tronco, abdome e membros. Algumas áreas erosadas apresentavam secreção
purulenta. A face e mucosas foram poupadas. Exames cardiovascular, respiratório, de abdômen e de
extremidades estavam normais. As hipóteses diagnósticas foram Penfigóide Bolhoso, Epidermólise
Bolhosa Adquirida, Eritema Multiforme Bolhoso, Pênfigo Vulgar. Foi internada em 04/03/2004;
realizada biópsia de pele cujo resultado anátomo-patológico foi: vesícula subepidérmica com material
serofibroso contendo numerosos eosinófilos; solicitado hemograma, com presença de 8% de
eosinófilos, sem outras alterações. VHS de 43mm. Bioquímica, Rx de tórax e avaliação ginecológica
sem alterações. Foi suspenso Captopril e iniciados Prednisona e Cefalexina, além de cuidados
tópicos intensivos. O quadro evoluiu bem, com interrupção no surgimento de novas lesões já no
segundo dia de internação e progressiva cicatrização das áreas erosadas. Com quatro dias, os
eosinófilos caíram para 1%. Teve alta em 12/03/2004, com Prednisona, Carbonato Cálcio, Vitamina D
e manutenção dos cuidados tópicos (Permanganato potássio, Neomicina e Dexametasona).
Orientada a fazer acompanhamento no ambulatório de Dermatologia.
Conclusão: O penfigóide bolhoso é uma doença rara (6 / 1.000.000 de pessoas acometidas por ano)
e de difícil diagnóstico, haja vista a semelhança clínica com outras dermatoses imunobolhosas. O
padrão histológico é de bolhas subepidérmicas com infiltrado misto na derme contendo eosinófilos,
neutrófilos e linfócitos. Isso, associado à boa resposta ao uso de corticóides, favorece o diagnóstico
de penfigóide bolhoso, que poderia ser melhor evidenciado com o método de imunofluorescência.
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PERFIL BACTERIOLÓGICO DA BILE DE PACIENTES SUBMETIDOS A COLECISTECTOMIA
VIDEOLAPAROSCÓPICA
MOUTELLA, P.R.; CRUZ, C.A.T.; CARVALHO, S.; PEDROSA, A.; SIGIANE, W.; BISCHOFF, A.;
CAMARÇO, J.P.; MELO, J.
Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário de Brasília, Brasília - DF
Pacientes submetidos a colecistectomia videolaparoscópica devido a colelitíase apresentam
bacterobilia em 20 a 46% das culturas. Fatores de risco como idade avançada e colecistite aguda
aumentam a incidência de bile contaminada e infecção de ferida.
Objetivos: Identificar a microflora da bile de pacientes submetidos a colecistectomia
videolaparoscópica e definir seu perfil de sensibilidade aos antibióticos.
Material e Métodos: Foram analisadas 129 amostras de bile de pacientes submetidos a
colecistectomia videolaparoscópica no período de dezembro de 1998 a dezembro de 2002. As
amostras foram obtidas através de punção da vesícula biliar durante a colecistectomia e swab da
vesícula biliar imediatamente após a colecistectomia.
Resultados: Das 129 culturas realizadas no período, 34 (29%) apresentaram crescimento bacteriano,
com 40 espécies isoladas. A espécie bacteriana mais isolada foi Escherichia coli (30%), seguida de
Enterobacter sp (19%), Staphilococcus sp (19%) e Klebsiella sp (15%). Em 6 culturas foram isolados
mais de um tipo de bactéria. De 85 pacientes com diagnóstico de colelitíase, 17 (20%) apresentaram
crescimento bacteriano nas culturas obtidas, com resistência a cefalotina em 35% dos casos e a
ampicilina em 70%. Trinta e oito pacientes apresentavam o diagnóstico de colecistite aguda, dos
quais 48% demonstraram crescimento bacteriano. Nestes casos, a resistência a cefalotina foi de 70%
e a ampicilina de 82%. A sensibilidade a gentamicina e a ciprofloxacina foi de 96% e ao Imipenem de
100%. Cinco pacientes com colecistite aguda apresentaram infecção de ferida (13%), sendo que
todas as espécies isoladas eram resistentes a cefalotina. Coledocolitíase esteve presente em 6
pacientes, dos quais 50% apresentaram crescimento bacteriano, sendo duas culturas com bactérias
multirresistentes.
Conclusão: Colecistite aguda e coledocolitíase aumentam o risco de bacterobilia, com resistência
elevada a cefalotina, resultando em maior taxa de infecção de ferida operatória em relação as
colelitíases não complicadas.
PERFIL DAS GESTANTES COM VDRL REAGENTE ATENDIDAS NO HOSPITAL REGIONAL DE
TAGUATINGA: ANÁLISE DE DOIS ANOS
COSTA, M.C.; OLIVEIRA, N.D.
Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS
Objetivos: Analisar o perfil materno em casos de reação positiva para o exame VDRL.
Material e Métodos: Estudo retrospectivo, analisando o perfil das mães que apresentaram VDRL
reagente no período gestacional até o parto. O material utilizado consistiu em fichas de investigação
para Sífilis Congênita do Sistema Nacional de Agravos de Notificação, disponibilizadas pela Vigilância
Epidemiológica do HRT, com data de notificação realizada dentro do período de janeiro de 2002 a
dezembro de 2003. Os fatores maternos selecionados foram: procedência, idade, nível de
escolaridade, profissão, estado conjugal, paridade, número de consultas de pré-natal realizadas e
evolução da reatividade para o VDRL.
Resultados: De 116 fichas de investigação, 109 foram validadas para análise. A maior parte das
mães atendidas no HRT no período delimitado era procedente de Taguatinga (30,3%), seguida da
Samambaia e Recanto das Emas (ambas com 19,3%). A média de idade foi de 27 anos, sendo que
10,4% eram adolescentes e 78,3% estavam na faixa de 20 a 35 anos. 57,8% das mães concluíram
de 4 a 7 anos de estudo e 68,8% não apresentavam atividade profissional. 72% mantiveram relações
sexuais com um único parceiro durante a gestação e 62,9% tinham história de 1 a 3 partos anteriores.
57,5% realizaram até 5 consultas de pré-natal e o tratamento pra a Sífilis materna foi realizado em
77,8%. Na primeira consulta, 45,9% apresentaram VDRL reagente e no parto, 98,2%. Das mães que
apresentaram VDRL não reagente na primeira consulta, 35,3% apresentaram reação positiva no
terceiro trimestre e 100%, no parto.
Conclusão: A análise do perfil materno incita questionamentos quanto à influência de fatores sociais
na incidência do VDRL materno reagente. A relativa baixa escolaridade e a escassez de atividade
profissional podem estar relacionados à não-realização do número mínimo de consultas pré-natais
preconizadas pelo Ministério de Saúde. O comportamento sexual monogâmico das mães durante a
gestação associado à evolução progressiva da positividade para o VDRL materno até o parto
sugerem um comportamento de risco dos seus companheiros com conseqüente risco para elas. Isso
reforça a importância do tratamento adequado da Sífilis também para o parceiro e da realização do
VDRL à hora do parto, independentemente dos resultados anteriores.
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PERFIL DOS RECÉM-NASCIDOS DE GESTANTES VDRL REAGENTES ATENDIDAS NO
HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA: ANÁLISE DE DOIS ANOS
COSTA, M. C.; OLIVEIRA, N. D.
Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS
Objetivos: Analisar o perfil dos recém-nascidos cujas mães apresentaram reação positiva para VDRL
durante a gestação e/ou no parto, destacando os casos confirmados de Sífilis Congênita (SC).
Material e Métodos: Estudo retrospectivo, analisando o perfil dos recém-nascidos cujas mães
apresentaram VDRL reagente no período gestacional até o parto. O material utilizado consistiu em
fichas de investigação para SC do Sistema Nacional de Agravos de Notificação, disponibilizadas pela
Vigilância Epidemiológica do Hospital Regional de Taguatinga, com data de notificação realizada
dentro do período de janeiro de 2002 a dezembro de 2003. Na análise, enfatizou-se também o perfil
dos casos confirmados de SC.
Resultados: De 116 fichas de investigação, 109 foram validadas para análise, sendo confirmados 38
casos de SC (34,9%), segundo critérios do Ministério da Saúde. Das crianças de mães com VDRL
reagente, 92,5% nasceram entre 37 a 42 semanas (média de 38,9 semanas) e 76,7% com peso ao
nascimento entre 2500-3800g, sendo 11,2% inferior a 2500g. Delas, 64,4% apresentaram VDRL do
sangue periférico reagente, sendo que 68,7% com titulação até 1:2. A imensa maioria era
assintomática (90,7%) e o sinal clínico presente em todos os considerados sintomáticos foi sempre a
icterícia. Dos recém-nascidos com diagnóstico confirmado para SC, 13,5% nasceram com menos de
37 semanas e 24,3% apresentaram peso ao nascer inferior a 2500g. Do sangue periférico, 97,4%
obtiveram VDRL reagente, sendo 35,3% com titulação até 1:2 e 35,3% de 1:4. Os sintomáticos
representaram um percentual de 24,3, com descrições clínicas variadas: icterícia (28,9%), sofrimento
miocárdico e hepatoesplenomegalia (ambos em 5,2% dos casos), lesões cutâneas, edema, asfixia,
convulsão, prematuridade e baixo peso (estes últimos em 2,6% dos casos cada).
Conclusão: A análise do perfil destes recém-nascidos atenta para algumas diferenças no subgrupo
de casos confirmados para SC, como: maior porcentagem de baixo-peso ao nascer, de
prematuridade, de sintomáticos e de positividade para VDRL (sangue periférico), com titulações mais
elevadas. Embora a proporção de sintomáticos tenha sido relativamente maior nestes casos, nota-se
uma pobreza de sinais clínicos que atualmente os acompanham na fase inicial.
PERFIL DOS RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS COM ICTERÍCIA NA UNIDADE DE
NEONATOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA
ALCÂNTARA, V.Q.M.; OLIVEIRA, N, D.
Escola Superior de Ciências da Saúde/Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde.
Objetivos: Estudar o perfil dos recém-nascidos (RN) internados na Unidade de Neonatologia do
Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para tratamento de icterícia.
Material e Métodos: Estudo retrospectivo, observacional, descritivo, realizado na Unidade de
Neonatologia do HRT a partir da revisão de prontuários de recém-nascidos internados no período de
02/02/04 a 24/04/04. Foram selecionados prontuários de RNs que, segundo critério da equipe médica
da Unidade, apresentaram icterícia com necessidade de tratamento por fototerapia e/ou
exsanguíneotransfusão.
Resultados: Dos 211 prontuários pesquisados 71 (33,6%) casos de icterícia com necessidade de
tratamento foram diagnosticados. Destes, 63,4% eram do sexo masculino e 36,6% do sexo feminino.
Vinte e sete nascidos antes de 37 semanas, quarenta e um de 37 a 42 semanas incompletas e três
nascidos com 42 ou mais. O peso foi inferior a 2500g em 36,6%, de 2500 a 3499g em 40,8% e maior
ou igual 3500g em 22,5% dos RNs. De acordo com a classificação peso/idade gestacional, 12 RNs
pequenos para a idade gestacional, 7 grandes para a idade gestacional e 52 adequados para a idade
gestacional. Em 40,8% dos RNs, o tipo sanguíneo encontrado foi A, O 31,1%, B 21,1% e AB 1,4% e
não pesquisado 5,6%, enquanto que o fator Rh positivo foi encontrado em 85,9% dos neonatos,
negativo em 8,5% e não pesquisados 5,6%. A incompatibilidade ABO foi diagnosticada em 33 e a Rh
em 11 dos 71 casos analisados. As duas incompatibilidades foram encontradas simultaneamente em
4 RNs. O aparecimento da icterícia em 21 neonatos foi antes das 24 horas de vida. A dosagem de
bilirrubina plasmática total menor que 6 mg/dl em 5,6%, de 6 a 11,9 mg/dl em 43,7%, 12 a 17,9 mg/dl
em 35,2%, 18 a 23,9 mg/dl em 11,3% e de 24 a 29,9 mg/dl em 4,2% dos RNs. Todos os RNs foram
submetidos a fototerapia e 5 à exsanguíneotransfusão. Três foram a óbito.
Conclusão: Percebe-se, a partir deste estudo, uma maior ocorrência de icterícia no sexo masculino.
Não houve predominância nos grupos de prematuros, baixo peso e pequeno ou grande para a idade
gestacional. Os grupos sanguíneos A e O tiveram uma maior freqüência, bem como o fator Rh
positivo. A incompatibilidade ABO foi aventada como a principal causa de icterícia neonatal no estudo
em questão.
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POLIFARMÁCIA EM IDOSOS
BASTOS, F.Q.; BARBOSA, P.M.S.P.; MENDONÇA, A.C.S.; MOURA, A.C.C.; PEREIRA, M.G.;
SASAKI, D.B; VIANA, L.G.; ZORZIN, R.Q.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Considerando que polifarmácia é o consumo diário de diversas medicações usadas pelo
mesmo indivíduo e em alguns casos pode levar à interações droga-droga, o objetivo do trabalho é
fazer uma revisão da incidência de polimedicações em pacientes idosos.
Material e Métodos: A polifarmácia em idosos é considerada quando o consumo de drogas tomadas
diariamente ultrapassa o número de três. Foi realizada uma revisão bibliográfica no sentido de
identificar o número de medicamentos em média utilizados pelos idosos, quais os mais utilizados, se
existia ou não drogas com uso indevido ou inapropriado, identificação das interações
medicamentosas, e conseqüências no índice da morbidade e mortalidade.
Resultados: A revisão identificou que associado ao fato da polifarmácia em idosos, somou-se o
consumo de uma grande quantidade de drogas inapropriadas prescritas ou não, as quais provocaram
alterações fisiológicas, colocando-os no grupo de risco para o desenvolvimento de interações
medicamentosas, cuja incidência aumenta com o aumento do consumo de drogas. A interação de
drogas é apontada como uma das causas do declínio da habilidade funcional em idosos, sendo que a
conseqüência desta interação nesta população foi responsável pelo aumento da morbidade nestes
pacientes. Os idosos não foram necessariamente menos aderentes aos medicamentos do que os
jovens, mas apresentaram um risco maior em desenvolver efeitos adversos como conseqüência
desta não-aderência. A redução nesta aderência teve um impacto econômico e social em termos do
aumento da morbidade e da mortalidade. Outra preocupação foi o custo com os medicamentos, tendo
em vista o aumento do consumo dos mesmos nesta faixa etária.
Conclusão: O trabalho da equipe multidisciplinar da saúde é fundamental para otimizar o uso
racional de medicamentos em idosos objetivando a melhoria da qualidade de vida e diminuição da
morbidade e mortalidade. Ocorre, entretanto um aumento dos gastos devido ao número de
profissionais envolvidos no processo, mas que pode ser compensado pela redução no consumo de
medicamentos, resultando numa melhor qualidade de vida dos idosos, diminuição de visitas ao
médico, diminuição das internações e todos estes fatores juntos são marcantes na diminuição do
custo com os idosos.

POLIMASTIA E POLITELIA EM MULHERES
VERAS, L.P.C.; LIMA, J.F.F.; ARAÚJO,J.P.; BEZERRA, A.J.C.
Universidade Católica de Brasília
As deformidades mamárias podem ser originadas de três fatores: anomalias do desenvolvimento,
deformações adquiridas ou devido a fisiologia anormal da mama. As anomalias do desenvolvimento
por defeitos congênitos englobam a polimastia e a politelia, e essas deformidades mamárias
geralmente se desenvolvem ao longo da crista mamária embrionária.
Objetivos: Abordar a ocorrência da polimastia e politelia bem como sua prevalência,
desenvolvimento e diagnóstico na população feminina.
Material e métodos: O trabalho é baseado em revisões de literatura.
Resultados: Mamas supranumerárias (polimastia) ou mamilos extranumerários (politelia) usualmente
se desenvolvem em posições inferiores à mama normal, ao longo de uma linha que se estende da
axila até a virilha, conhecida como linha de leite ou linha mamária primitiva. Mamas e mamilos
(papilas) acessórios se desenvolvem em cerca de 1% da população feminina, sendo de ocorrência
hereditária. A politelia acontece devido a persistência de tecido ectodérmico da linha mamária
primitiva enquanto a polimastia ocorre quando tecidos mesodérmicos e ectodérmicos da linha
mamária primitiva persistem em posições anormais.
Conclusão: A polimastia e a politelia são anomalias mamárias que causam transtornos tanto
estéticos
como funcionais em mulheres que as apresentam. O tecido mamário supranumerário provavelmente
se desenvolve de tecido deslocado das cristas mamárias. O tratamento é cirúrgico e consiste na
excisão desse tecido aberrante, o que trás bem estar tanto físico quanto psicológico a paciente.
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PONTES DE MIOCÁRDIO
SALVIO, M.Z; GONÇALVES, M.A.S; ARAUJO, J.P; BEZERRA, A.J.C.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Definir e explicar o que são pontes miorcárdicas, seus locais de ocorrência freqüente, e
suas conseqüências clínicas.
Material e Métodos: Pesquisa realizada utilizando 50 corações de cadáveres, sendo 30 de homens e
20 de mulheres. Os corações foram obtidos do Serviço de Verificação de Óbito da Escola Paulista de
Medicina, do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital de Base de Brasília e do Instituto de
Medicina Legal do Distrito Federal. As análises anatômicas macroscópicas foram realizadas com a
utilização de lupas, pinças de dissecação e tesouras de ponta fina.
Resultados: Pontes de miocárdio são conceituadas como agrupamentos de fibras musculares
cardíacas, revestidas em uma de suas faces por epicárdio, que se dispõe sobre um determinado
segmento de um vaso próprio do coração. A maior ocorrência de pontes miocárdicas é em artérias
coronárias que se situam, normalmente, entre o epicárdio e o miocárdio, envoltas em tecido adiposo
subepicárdico. A origem desses vasos intramurais está diretamente ligada a alguma alteração no
desenvolvimento embrionário do miocárdio ou das artérias coronárias, por exemplo, a falta de
sincronia entre o desenvolvimento do miocárdio e dos ramos coronários. Vários pesquisadores
relatam maior freqüência de infarto, arteriosclerose e angina em portadores das pontes miocárdicas,
porém essas relações não são comprovadas e são refutadas por inúmeros outros cientistas.
Conclusão: As pontes podem ocorrer em qualquer ramo arterial próprio do coração e podem ser
múltiplas, tanto em diferentes vasos quanto sobre um mesmo ramo. A maior ocorrência de artérias
intramurais se dá no ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda e tanto a
profundidade quanto a extensão dessas pontes são variáveis. As pontes miocárdicas são
comprovadamente mais freqüentes em indivíduos do sexo masculino. Ainda não existem evidências
da relação entre pontes miocárdicas e acidentes cardíacos.

PRENHEZ ECTÓPICA TUBÁRIA
PUCCI, A.V.; PUCCI, J.P.V.; PUCCI P.L.
Universidade Católica de Brasília
Dentre as eventuais causas etiopatogênicas da prenhez ectópica as mais importantes e freqüentes
situam-se nas trompas, portanto em mais de 95% das vezes as prenhezes ectópicas são tubárias.
Em condições normais, o óvulo captado pela porção ampolar da tuba (fímbrias) é fecundado no seu
terço distal e o ovo resultante se encaminha para a cavidade uterina, graças à atividade do aparelho
ciliar, às secreções e à atividade peristáltica da tuba uterina. Se por algum motivo o encaminhamento
do ovo para a cavidade uterina se retardar, ele se implanta em um tecido subjacente, esteja onde
estiver o blastocisto. Quando implantado na tuba uterina, caracteriza-se a Prenhez ectópica Tubária.
Objetivos: Revisar as causas etiológicas da prenhez ectópica bem como sua incidência, seu
desenvolvimento e diagnóstico.
Material e Métodos: O trabalho é baseado em revisão bibliográfica e acompanhamento de caso no
centro Obstétrico do Hospital Regional da Asa Sul, Brasília-DF.
Resultados: Dentre as causas etiológicas da prenhez ectópica citam-se: processos inflamatórios,
alterações anatômicas, endometriose, tumorações justatubárias, cirurgias tubárias anteriores,
perturbações na motilidade, etc. Presente a gravidez tubária, a mucosa da tuba apresenta-se
espessada e, sabendo que a parede tubária não oferece condições vasculares e de distensibilidade
que permitam evoluções mais avançadas do embrião, o quadro clínico de interrupção das prenhezes
tubárias ampolar e ístmica ocorre geralmente entre a sexta e décima segunda semana de gestação.
Quando surgem complicações como rotura tubária, dentro da sintomatologia ocorrem os seguintes
sintomas: dor aguda abdominal, tonturas e vertigens, sangramento vaginal, alterações gastrintestinais
e urinárias, escapulagia e choque hemorrágico.
Conclusão: As manifestações clínicas iniciais da prenhez ectópica tubária íntegra confundem-se com
as que ocorrem nas gestações tópicas. Dentro dos vários métodos que levam ao diagnóstico da
prenhez ectópica tubária, o mais atualmente utilizado é a ultra-sonografia, mas existem outros. As
condutas mais aplicáveis em casos de prenhez ectópica íntegra resultam do diagnóstico mais
precoce dessa variedade e tem por finalidade manter a função reprodutora quando desejável. Podem
ser realizados pela laparotomia ou pela laparoscopia procedimentos como a salpingectomia, seja ela
parcial ou não. A intervenção cirúrgica é necessária no caso de prenhez ectópica tubária, sendo com
mais urgência na ocorrência de rotura da tuba devido às graves complicações que a paciente pode
ter, por isso a importância do diagnóstico precoce dessa patologia.
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PREVALÊNCIA DE DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS EM ESCOLARES DE BRASÍLIA
NUNES,V.P.; LANGKAMMER, K.T.; JANIQUES, F.C.; SAMPAIO NETTO, O.; GIUGLIANO, R.
Laboratório de Avaliação Nutricional da Universidade Católica de Brasília (LAN-UCB) e Setor de
Educação Física e Esporte do Centro Educacional Católica de Brasília (SEDEFE-CECB)
Objetivos: Avaliar o estado nutricional de escolares como parte do PREVINE - Programa de Estudos
e Vigilância Nutricional de Escolares, desenvolvido como um projeto dos cursos de Nutrição e
Medicina da UCB. O programa visa à pesquisa de métodos simplificados de triagem nutricional
periódica de escolares, acompanhamento ambulatorial dos estudantes com distúrbios nutricionais e
elaboração de material educativo. O presente estudo refere-se à avaliação antropométrica dos alunos
do Centro Educacional Católica de Brasília (CECB) realizado no 2º semestre de 2003.
Material e Métodos: Foram avaliados 1.259 escolares no 2º semestre de 2003, na faixa etária de 3 a
17 anos, de ambos os sexos pertencentes, na sua maioria, a classe média e média alta da cidade de
Taguatinga DF. As crianças foram distribuídas como segue: 179 Educação Infantil (03 a 06 anos);
393 fase I (07 a 10 anos), 446 fase II (11 a 14 anos) da Educação Fundamental e 241 Ensino Médio
(15 a 17 anos). Foram medidas a estatura e o peso utilizando-se um estadiômetro de parede, tipo
trena (modelo KaWe, Medizintechnik, Germany) com 210 cm de comprimento e precisão de 0,1cm e
uma balança digital Filizola (Industrias Filizola, Brasil), capacidade de 150kg e precisão de 100g. A
partir das medidas do peso e estatura foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC) dividindo-se o
peso (kg) pela estatura (m) ao quadrado. As crianças foram classificadas em eutróficas, com
sobrepeso, obesidade ou baixo peso a partir do IMC/idade segundo os critérios internacionais.
Resultados: A prevalência de sobrepeso foi de 14,7% nos meninos e 12,7% nas meninas e a de
obesidade de 5,9% nos meninos e 2,9% nas meninas. O baixo peso foi semelhante nos dois sexos
atingindo em torno de 4%.
Conclusão: É elevada a ocorrência de sobrepeso e obesidade no grupo estudado atingindo em torno
de 20% dos meninos e 15% das meninas. A freqüência de sobrepeso e obesidade mostrou-se
significativamente maior nos meninos que nas meninas a partir dos 11 a 14 anos de idade.

PREVALÊNCIA DE DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS EM NEONATOS DO HOSPITAL REGIONAL
DE TAGUATINGA E ANÁLISE DOS POSSÍVEIS FATORES DE RISCO
SILVA, B.A.A.; OLIVEIRA, N. D.
Escola Superior de Ciências da Saúde/ Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde/
Hospital Regional de Taguatinga.
Objetivos: Analisar a prevalência de distúrbios respiratórios (DR) em neonatos internados no Hospital
Regional de Taguatinga (HRT), procurando identificar possíveis fatores de risco gestacionais.
Material e Métodos: Estudo retrospectivo observacional realizado na Unidade de Neonatologia do
HRT no período de 01/02/2004 a 31/03/2004. Para todos os recém-nascidos com diagnóstico de DR,
analisou-se os prontuários. Observou-se os seguintes dados maternos: idade, escolaridade, estado
conjugal, número de consultas de pré-natal, história gestacional pregressa e intercorrências
gestacionais. Os dados coletados para os recém-nascidos foram: idade gestacional, tipo de parto,
condições de nascimento, peso ao nascer, sexo, tipo de DR apresentado e desfecho.
Resultados: Das mães, 15% tinham menos de 20 anos de idade, 39,6% o 1º grau incompleto, 60,4%
eram tabagistas, 66% menos de seis consultas de pré-natal, 30,2 % apresentaram doença
hipertensiva específica da gestação (DHEG), 56% infecção durante a gestação, 11,3 % história
anterior de RN de baixo peso e 15,1% de parto prematuro.
Dos RN, 57% eram nascidos a termo, 38% baixo peso, 53,8% sexo masculino, 71,7% nasceram de
cesariana, 19% gravemente deprimidos, 26,4% com a presença de líquido amniótico meconial.
Os DR mais freqüentes foram: taquipnéia transitória do recém-nascido (43,4%), asfixia perinatal
(18,9%), síndrome de aspiração meconial (11,3%), doença da membrana hialina (9,4%),
pneumomediastino (7,5%), pneumotórax (3,8%) e hipertensão pulmonar (1,9%). Não houve óbitos.
Conclusão: A população estudada apresenta uma alta taxa de falhas na atenção pré-natal,
evidenciada pelo baixo número de consultas, número elevado de infecção, de DHEG, que associados
ao hábito tabágico, relato de gestação anterior de baixo peso e de prematuridade, constituem
importantes fatores de risco. Entre os recém-nascidos, observou-se índice elevado de asfixia
perinatal e síndrome de aspiração meconial, que também poderiam ser evitados com melhor atenção
perinatal.

II CONGRESSO MÉDICO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
26 – 29 de Maio de 2004

56

PREVALÊNCIA DO PÉ EM RISCO E DO PÉ DIABÉTICO EM SOBRADINHO II
TALLARICO R. T.; MACHADO, C. O.; SÁ, G. G.; BATISTA, G. L., FERREIRA, G. S.; RIBEIRO, J. C.
S.; JANSEN, M. R.; JOHN, M. P.; ALMENDRA, T. L.S.; PEDROSA, H. C.; SENA, M. C.F.
Escola Superior de Ciências da Saúde
O pé diabético é causa importante de ulceração e amputação entre os diabéticos. Abordagem
multidisciplinar enfocando a prevenção e o tratamento das úlceras reduz as taxas de amputados em
torno de 43% a 85%.
Objetivos: Determinar o risco de ulcerações plantares em pacientes diabéticos.
Material e Métodos: Estudo transversal realizado entre setembro e novembro de 2003. Investigaramse fatores associados ao desenvolvimento de úlcera em pé como: úlceras e amputações prévias,
neuropatia, doença vascular periférica, condição socioeconômica, além dos biomecânicos e dos
relacionados com trauma (calçados inadequados e andar descalços). Para o registro dos dados
utilizou-se questionário, elaborado pelo grupo de pesquisa, e EpiInfo 6.0. Com a pesquisa de
neuropatia, doença vascular periférica, deformidade óssea, ulceração e amputações prévias
classificou-se os pacientes nas categorias de risco de 0 a 3 conforme o Consenso Internacional sobre
Pé diabético.
Resultados: Houve predomínio de sexo feminino, classe social D, faixa etária de 55-64 anos,
sedentários, não alcoolistas e não fumantes. Constatou-se presença de calçados inadequados em
100% dos pacientes, deformidade ou proeminência óssea em 88,2%, pressão anormal em 52,9%,
perda da mobilidade articular em 50%, neuropatia periférica em 26,47% e que 55,88% dos diabéticos
estavam distribuídos nas categorias de risco 1,2 e 3.
Conclusão: O aspecto mais importante para prevenção de amputação é identificar o risco de
ulceração. Há poucos estudos de base populacional sobre o tema. O risco de ulcerações plantares
estava presente em 55,88% dos diabéticos estudados. Calçados inadequados foi fator de risco
universal. Orientar os diabéticos com relação aos critérios de um calçado adequado e envolver outros
agentes na eliminação deste fator de risco melhoraria a qualidade de vida dos indivíduos em questão.
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PROCEDIMENTOS DE BIOSSEGURANÇA NO LABORATÓRIO DE CIRURGIA EXPERIMENTAL
DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
VIEIRA, P.H.C; COSTA, J.A.P; HASSELMANN, C.L; LIMA, B.M; SIMÕES, L.M; LASSANCE, F.A.C;
LASSANCE, P.M.S
Laboratório de Cirurgia Experimental do Hospital das Forças Armadas-HFA
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: 1-Documentar as medidas de biossegurança empregadas no Laboratório de Cirurgia
Experimental do HFA. 2-Observar a utilização de barreiras primárias e barreiras secundárias em três
procedimentos realizados no laboratório. 3-Avaliar a adequação dos níveis de biossegurança,
classificados de 1 a 3, no laboratório.
Material e Métodos: Amostra: 20 estudantes da disciplina Bases da Cirurgia do Curso de Medicina
da Universidade Católica de Brasília. Método: Registro fotográfico com máquina digital (SONY 3.2 e
SONY 4.0) das medidas de biossegurança adotadas em três procedimentos realizados pelos
estudantes. Os procedimentos foram codificados: 1-procedimento cirúrgico com animais de pequeno
porte: camundongos; 2-procedimentos com manequins educativos; e, 3-procedimentos cirúrgicos
com animais de médio porte: cães.
Resultados: Foram documentadas 173 fotos das atividades: 70 fotos do procedimento 1, 55 fotos do
procedimento 2 e 48 fotos do procedimento 3. Quanto às medidas de biossegurança: no
procedimento 1, as medidas foram empregadas de forma correta em 32,85% das fotos e em 38,57%
foi de modo parcial; no procedimento 2, as medidas foram empregadas de forma correta em 98,18%
e em 1,81% foi de modo parcial; e, no procedimento 3, as medidas foram empregadas de forma
correta em 62,5% e em 33,34% foi de modo parcial. Em nenhum dos três procedimentos, as medidas
de biossegurança foram abolidas. Quanto à utilização das barreiras primárias, 7,14% das fotos do
procedimento 1, 70,9% do procedimento 2 e 66,66% do procedimento 3, estavam adequadas,
enquanto, em 54,28% das fotos do procedimento 1, 29,09% do procedimento 2 e 33,34% do
procedimento 3, as medidas estavam inadequadas. Quanto à adequação dos níveis de
biossegurança, observou-se emprego do nível 1 em 83,81% dos procedimentos, nível 2 em 7,15%
dos procedimentos e nível 3 em nenhum dos procedimentos.
Conclusão: As medidas de biossegurança foram adotadas por todos os estudantes. Houve maior
preocupação com a adoção das medidas de biossegurança nos procedimentos de médio porte. As
barreiras primárias foram utilizadas de modo correto, pela maioria dos estudantes, nos procedimentos
com animal de médio porte e com manequins. O nível 1 de biossegurança foi adotado na maioria dos
procedimentos, porém, por tratar-se de um laboratório de treinamento em cirurgia experimental, o
nível 2 é o recomendado. Com este estudo verifica-se que a conscientização dos estudantes sobre a
adoção correta das medidas de biossegurança é fundamental para que possam se proteger e até
serem capazes de instruir os demais profissionais, a fim de evitar contaminações, infecções ou
acidentes de trabalho.
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PUNÇÃO INTRA-ÓSSEA: TÉCNICA, INDICAÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES
ARAÚJO, L.C.; LIMA, L.R.; MATOS, C.L.; MORAES, M.B.; PEIXOTO, A.C.V.; CARDOSO, G.;
LASSANCE, F.C.
Laboratório de Cirurgia Experimental do Hospital das Forças Armadas - Universidade Católica de
Brasília
A punção intra-óssea é uma das vias de acesso rápido, utilizada de preferência em crianças, para
infusão de líquidos, sangue, hemoderivados e medicamentos. Os locais para punção incluem a face
medial da tíbia, no terço proximal, a tíbia distal e a extremidade distal do fêmur. As indicações da
punção intra-óssea são: 1- Impossibilidade de acesso venoso por colapso circulatório; 2- Insucesso
na punção percutânea de veias periféricas, em duas tentativas. As contra-indicações da punção intraóssea são: 1- Osteogênese imperfeita; 2- Fraturas nos membros inferiores; 3- Infecção local.
Objetivos: 1- Apresentar a técnica de punção intra-óssea realizada na tíbia proximal; 2- Determinar o
tempo, em segundos, entre a injeção e a saída do azul de metileno nos vasos profundos e
superficiais do joelho 3- Discutir a indicações e as contra-indicações da punção intra-óssea e 4Discutir as complicações da punção intra-óssea e como preveni-las.
Material e Métodos: Este trabalho foi realizado no Laboratório de Cirurgia Experimental do Hospital
das Forças Armadas. O treinamento consistiu de duas etapas: 1- Treinamento com 20 pés de frango
descongelados e 2- Simulação de atendimento de uma criança, representada por uma boneca. Para
o treinamento, cada dupla estudante utilizou dois pés de frango descongelados, uma seringa
descartável de 10 ml, azul de metileno 2% - 10 ml, dois cateteres agulhados, povidine iodado tópico,
campos estéreis e esparadrapo - fita larga de 10 cm. Para a simulação do atendimento de uma
criança, foi utilizada uma boneca de tamanho pediátrico, um equipo, 500 ml de solução cristalóide,
uma conexão em T, um coxim, uma tala para imobilização, kit de punção intra-óssea, além do
material de consumo citado para o item 1. Os estudantes praticaram o atendimento utilizando a
técnica padronizada para o treinamento. Para determinar o tempo entre a injeção e a saída do azul
de metileno nos vasos da articulação do joelho, foi realizada a técnica de punção intra-óssea na tíbia
distal.
Resultados: Dentre os estudantes (n= 20) que participaram do procedimento, 95% foi capaz de
realizar a punção intra-óssea na porção proximal da tíbia. O tempo entre a injeção do azul de
metileno e a saída do mesmo, nos vasos da articulação do joelho, variou entre três a sete segundos,
com índice de correção + 2, dependendo do local da punção na tíbia distal.
Conclusão: A punção intra-óssea é um procedimento seguro e rápido para infusão de líquidos e
medicamentos na circulação sistêmica, em situações de emergências.

QUEIMADURAS: UM OLHAR MÉDICO E PSICOLÓGICO
JUNQUEIRA, R.P.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Revelar a importância das queimaduras na sociedade, não só sob uma visão estritamente
médica, (que analisa conceitos e informações, classificações, agentes causadores, profundidade,
estatísticas, extensão ou severidade da queimadura, cuidados dispensados aos queimados),mas
também sob uma visão psicológica dentro de um hospital e fora no processo recuperativo.
Materiais e Métodos: Foi realizada uma revisão de literatura sobre o tema nas fontes bibliográficas
usuais, e também uma análise dos fatos vividos recentemente pelo autor, em um trágico acidente de
carro envolvendo lesão corporal por queimaduras.
Resultados: O trabalho mostra estatísticas mediante distribuição de queimaduras segundo etiologia,
idade, sexo, pacientes internados, e os que passam por procedimentos com anestesia, ressaltando o
quadro de importância do tema.
Conclusão: Muitas vezes, a sociedade não encara a queimadura como fato diário e rotineiro de
centros hospitalares, visto que ocorre uma certa rejeição moral da população para com o queimado
em processo de recuperação com fotoproteção branca. O trabalho mostra que o queimado sofre não
só a dor física de curativos, mas também a dor de acostumar com uma cicatriz ou mancha, a
incriminação do ambiente social e a perda de movimentos motores.Tudo isso, podendo gerar um
quadro de depressão profunda no paciente.
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RAQUITISMO
FERRER, M.G.; RORIZ, G.D.
Universidade Católica de Brasília
Nesta doença que acomete o esqueleto em crescimento, devido a anormalidades no metabolismo do
cálcio e do fósforo, a mineralização da matriz óssea é inadequada. É necessária a compreensão da
patogênese e etiologia para que o raquitismo possa ser tratado ou prevenido.
Objetivos: Analisar a patogênese, etiologia, diagnóstico, tratamento e prevenção do raquitismo.
Material e Métodos: Revisão da literatura científica para compreender as diferentes causas e saber
diagnosticar a doença.
Resultados: É uma doença causada por deficiência da mineralização óssea em fase de crescimento.
O raquitismo pode ter causas nutricionais, este tipo é raro atualmente; causas gastrintestinais, por
problemas hepáticos e do intestino delgado; causas de resistência à vitamina D, que pode ser
genética ou adquirida; e outras causas, que incluem doenças como tumores benignos de partes
moles, displasias fibrosas e neurofibromatoses ou uso de anticonvulsivantes. O diagnóstico é feito por
exame físico, laboratorial e radiológico.
Conclusão: O raquitismo nutricional é mais comum em regiões de pobreza extrema. Atualmente a
maior informação e os suplementos de cálcio utilizados na indústria alimentícia têm diminuído a
incidência de raquitismo; entretanto, ele deve continuar na lista do diagnóstico diferencial de crianças
com desvios do alinhamento dos membros inferiores, fraturas de repetição, distúrbios de marcha e
inadequado ganho pôndero-estatural, pois não é causado somente por deficiência nutricional.

RECONHECIMENTO DE SINAIS E SINTOMAS DE AVC EM UMA AMOSTRA DA POPULAÇÃO DE
BRASÍLIA
REIS, T.R.L.; CARDOSO, F.S.; MAGALHÃES, R.S.; GALLETTI, A.; TEIXEIRA, W.A.; TEIXEIRA, R.A.
Universidade Católica de Brasília, Hospital Santa Luzia, Brasília-DF.
Objetivos: Avaliar o grau de conhecimento sobre sinais e sintomas de AVC em uma amostra da
população de Brasília.
Material e Métodos: Aplicamos um questionário estruturado numa única manhã a pessoas no parque
recreativo da cidade que paravam espontaneamente em um stand de informações sobre saúde. Além
de dados demográficos o questionário tinha 4 perguntas: 1) Você sabe o que é um derrame cerebral /
AVC ?; 2) Qual é mais grave: um derrame cerebral ou um infarto do coração ?; 3) Você acha que a
população está devidamente informada sobre derrame cerebral ?; 4) Você reconhece alguns
sintomas como sendo de uma pessoa tendo um derrame cerebral ?
Resultados: Um total de 127 pessoas preencheram o questionário. A idade média dos participantes
foi de 34,6 anos (17 a 73). 72.2% dos participantes apresentavam terceiro grau completo ou em
conclusão. A renda salarial era de até 15 salários mínimos em 53.5%, e acima de 15 salários em
46.4% dos participantes. 28.8% responderam que sabiam o que era um derrame cerebral enquanto
71.2% responderam que não sabiam. 47.3% consideravam o derrame mais grave que o infarto do
coração, 19.6% considerava o infarto do coração mais grave, 33% não sabiam. 61.8% consideram
que a população está pouco informada sobre derrame cerebral enquanto outros 38.2% consideram
que a população não tem nenhuma informação a este respeito. O grau maior de escolaridade esteve
associado ao conhecimento do que é derrame cerebral (p= 0.028). ANOVA mostrou não haver
associação entre a idade e o conhecimento do que é derrame cerebral (p= 0.61). Cefaléia foi o
sintoma mais associado a AVC (66.93%). ANOVA não mostrou associação entre número de sintomas
corretos reconhecidos e grau de instrução (p= 0.175), nem à renda salarial (p= 0.324).
Conclusão: Em uma população em que a maioria apresentava grau de escolaridade superior, a
freqüência daqueles que referem saber o que é um AVC é baixa. Todos os participantes referem que
é pequeno o grau de informação da população sobre o assunto. A capacidade de reconhecer
sintomas de AVC não estava associada à idade, grau de instrução ou renda salarial. Os resultados
sugerem que o esclarecimento à população sobre AVC faz-se necessário de uma forma ampla, sem
restrições quanto à faixa etária ou classe sócio-econômica.
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RECRUDESCÊNCIA DA MALÁRIA EM UMA ÁREA NÃO ENDÊMICA - DISTRITO FEDERAL,
BRASIL.
MUNIZ, L.F.; GOMES, T.C.; SANTOS, J. B.
Universidade de Brasília.
O Distrito Federal (DF), embora apresente condições para a transmissão palúdica, é considerado
área não endêmica de malária, cujos casos registrados têm sido importados principalmente da
Amazônia, área endêmica caracterizada pela multirresistência aos antimaláricos.
Objetivos: Avaliar a taxa de recrudescência de malária no Distrito Federal.
Material e Métodos: Estudo prospectivo realizado no período de julho de 2002 a agosto de 2003 nos
serviços de referência do DF para atendimento de pacientes com malária. Foram coletadas
informações sobre o plasmódio infectante, casos de recrudescência, terapia antimalárica instituída e o
intervalo de tempo em que se observou a recrudescência. O diagnóstico específico foi realizado pela
hemoscopia em gota espessa no Laboratório Central do DF - Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA).
Resultados: Foram estudados 68 pacientes: 50 (73,5%) com P. vivax, 15 (22,1%) com P. falciparum,
1(1,5%) com P. malariae e 2 (2,9%) com infecção mista por P. falciparum e P. vivax. Observou-se
recrudescência após tratamento específico em 12 pacientes (17,6%), sendo 10 com P.vivax e 2 com
P.falciparum, A média de dias para a recrudescência foi de 65.7 para P. vivax e 56.5 para P.
falciparum. Todos os pacientes infectados pelo P. vivax haviam sido tratados com o esquema
cloroquina e primaquina preconizado pela FUNASA. Dentre os pacientes infectados pelo P.
falciparum, um havia sido tratado com quinino, doxiciclina e primaquina e o outro com mefloquina e
primaquina, também seguindo o esquema da FUNASA.
Conclusão: A taxa de recrudescência de malária no DF foi considerada precoce (menor do que 10
semanas) e elevada no período estudado. Com relação aos palúdicos infectados por P. vivax, devese lembrar da possibilidade de recaídas precoces. Já em relação ao P. falciparum, a resistência e até
multirresistência a drogas deve ser considerada, visto que já é conhecida a capacidade desta espécie
de adquirir resistência às drogas mais comumente usadas. Um dos pacientes com P. falciparum, já
estava em uso do esquema para plasmódio multirresistente e ainda assim apresentou
recrudescência. Estas características estão ligadas à origem dos casos do DF, principalmente a
região amazônica, onde a resistência a drogas é alta.
RELATO DE CASO – HÉRNIA LOMBAR ENCARCERADA COM OBSTRUÇÃO INTESTINAL E
PERFURAÇÃO DE CECO
SANTOS, L.S.; CARVALHO, S.; PUTTINI, S.; DINIZ, H.; MACHADO, M.; BERFORD, F.;
FARRAPEIRA, A.; MELO, J.
Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário de Brasília
As hérnias lombares são incomuns, com menos de 300 casos descritos até o momento, e a
ocorrência de encarceramento é rara.
Objetivos: Relatar um caso de obstrução e perfuração intestinal secundárias à hérnia lombar
encarcerada.
Relato do Caso: O diagnóstico foi presumido através da avaliação clínica de dor abdominal difusa há
12 horas, parada de eliminação de flatos e fezes, distensão abdominal e abaulamento na região
lombar esquerda, presente há 5 anos. O exame tomográfico revelava pneumoperitônio e solução de
continuidade na parede abdominal, em flanco esquerdo, correspondendo ao triângulo lombar
superior, contendo cólon descendente, sem contraste no seu interior. Com a hipótese diagnóstica de
abdome agudo obstrutivo e perfurativo, o paciente foi levado à laparotomia, onde se identificou
perfuração de ceco e hérnia lombar à esquerda, com encarceramento do cólon descendente, sem
sinais de estrangulamento.
Discussão: As hérnias lombares podem ser congênitas (20%), ou adquiridas (80%); estas são
subdivididas em espontâneas (50%) e traumáticas (30%). Acometem predominantemente homens de
meia idade, 3 homens para 1 mulher, sendo mais comuns à esquerda (2:1) e no triângulo superior
(hérnia de Grynfeltt). Os sintomas são inespecíficos, podendo-se palpar tumor em região lombar.
Recentes publicações descrevem a importância da tomografia computadorizada na identificação das
hérnias lombares, com demonstração detalhada da anatomia. Quando não tratadas, as hérnias
lombares podem atingir proporções gigantescas, aumentando os riscos de complicações graves. O
encarceramento (25%) e estrangulamento (10%) não são freqüentes. O tratamento é sempre
cirúrgico, com várias técnicas descritas na literatura, inclusive através de acesso videolaparoscópico.
Conclusão: O caso descrito refere-se a um paciente com hérnia lombar diagnosticada há vários
anos, que evoluiu com encarceramento e perfuração intestinal, complicação temida e esperada nos
casos de hérnias não tratadas.
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RELATO DE CASO - VOLVO DE CECO
MELO, J.; CRUZ, C.A.T.; TAVARES, E.; PEDROSA, A.; BISCHOFF, A.; SIGIANE, W.; SANTOS, A.;
CUNHA, J.
Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário de Brasília, Brasília - DF
O volvo de ceco corresponde a menos de dois por cento dos casos de obstrução intestinal em
adultos. Sua etiologia costuma ser devido à presença de mesentério longo, que permite mobilidade
excessiva da porção cecal. Os tratamentos propostos são distorção com ou sem cecopexia,
cecostomia ou ressecção.
Objetivos: Relatar o caso de paciente portadora de volvo de ceco, submetida a tratamento cirúrgico.
Material e Métodos: MSF, 50 anos, feminina, procurou o serviço de pronto-atendimento do Hospital
Universitário de Brasília, com queixa de dor abdominal intensa e em cólica, há 12 horas, associada a
vômitos e parada de eliminação de flatos. Ao exame encontrava-se em bom estado geral, levemente
desidratada, com abdome pouco distendido, doloroso difusamente à palpação profunda, sem sinais
de irritação peritoneal. Apresentava antecedentes operatórios de laparotomia por volvo de sigmóide
há 9 anos e operação de Duhamel há 8 anos. A radiografia de abdome evidenciava dilatação de
intestino delgado, com níveis hidroaéreos e a tomografia computadorizada de abdome sugeriu torção
de ceco. A paciente foi submetida a laparotomia sendo constatado ceco dilatado, em quadrante
superior esquerdo, torcido, sem sinais de sofrimento e realizada distorção do ceco. A paciente
apresentou boa evolução pós-operatória, recebendo alta no sexto dia pós-operatório.
Resultados: O volvo de ceco uma causa pouco freqüente de obstrução intestinal com diagnóstico
apenas após a laparotomia. A tomografia computadorizada realizada no presente caso contribuiu em
definitivo para o diagnóstico, entretanto A radiografia de abdome evidenciou achados característicos
da doença. O tratamento precoce é mandatório, visto que permite operação com menor morbidade,
quando a alça intestinal encontra-se viável. Nos casos em que o sofrimento vascular já se instalou
torna-se necessária a ressecção do segmento acometido.
Conclusão: O estudo radiológico evidenciou alterações características da doença e a distorção do
ceco viável foi um bom tratamento no presente caso.

RESISTÊNCIA A VANCOMICINA EM ENTEROCOCOS E ESTAFILOCOCOS E SEUS
MECANISMOS DE RESISTÊNCIA
SOUSA, M.A.A.F.; VASCONCELOS, A.V.P.; KRÜGER, R.H.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Determinar os mecanismos de resistência à vancomicina adquiridos por enterococos e
estafilococos, epidemiologia, medidas de controle e tratamento.
Material e Métodos: Revisão bibliográfica de resistência à vancomicina adquiridos a partir de
enterococos e estafilococos. Vancomicina é o antibiótico de ultima recorrência para tratamento de
microorganismos resistentes a vários antibióticos. Enterococos apresentam capacidade intrínseca de
adquirirem resistência a múltiplos antibióticos por múltiplos mecanismos de resistência.
Recentemente a resistência de alguns microorganismos a esse antibiótico é de grande interesse, pois
os enterococos são os principais responsáveis pela disseminação da resistência para outros gêneros
tais como: Estafilococos aureus, que se destaca por não ser facilmente tratado. Essa disseminação
se faz por transferência lateral de genes, que apresentam resistência à vancomicina. Existem
classificações fenotípicas dos vários tipos existentes de resistência à vancomicina em enterococos
que são de grande importância para o entendimento da mesma. Aspectos epidemiológicos nos EUA
mostram que essa resistência está diretamente relacionada a longa duração da hospitalização,
enquanto que na Europa a resistência está situada, principalmente, em pessoas e animais de
fazendas, sugerindo assim que alimentos de animais contendo glicopeptídeos usados há 10-15 anos
contribuem para resistência à vancomicina. Os tratamentos para enterecocos resistentes a
vancomicina são variados e para estafilococos são muito limitados.
Resultados: Classificar os mecanismos de resistência e suas principais classificações. Além de
aspectos como controle e epidemiologia relacionados com fatores de risco, reservatórios, modo de
transmissão, medidas de controle e prevenção, uso prudente de vancomicina, programas de
educação. E finalmente, tratamentos para infecções causadas por enterococos e estafilococos.
Conclusão: Vancomicina, atualmente é o ultimo antibiótico de recorrência a microorganismos
resistentes a várias drogas. Com o advento da resistência à vancomicina em enterococos e,
principalmente, estafilococos, faz-se necessário estudos aprofundados para criação de novos
antibióticos que não estejam limitados aos mecanismos de resistência já existentes nos
microorganismos. Medidas de prevenção e controle devem ser enfatizadas
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REUMANIZAÇÃO OU DESUMANIZAÇÃO DA MEDICINA: UM BREVE ESTUDO SOBRE
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE
BIAS, L.F.; MUZA, J.C.; ZAMBONI, J.S.; PEREIRA,O.P.; ALMEIDA, T.M.C.
Universidade Católica de Brasília
Muitos estudos vêem sendo realizados com o objetivo de entender a complexidade que envolve a
profissão médica atualmente. Grosso modo, compreende-se que a medicina segue por dois caminhos
opostos. Um deles hegemônico, que se caracteriza pelo uso privilegiado dos avanços tecnológicos e
da indústria farmacêutica, centrando-se nas funções bio-orgânicas do corpo e propiciando lucros para
o mercado de medicamentos. Este vem sendo denominado criticamente por “medicina
desumanizada”. O outro caminho, que utiliza terapêuticas alternativas, considera o ser humano de
modo integrado ao seu contexto sócio-cultural e estabelece princípios ético-humanistas para as
práticas médicas, retoma princípios originais do saber médico na tentativa de reumanizar a medicina.
Objetivos: Partindo desse quadro, o objetivo central do presente estudo foi fazer um levantamento
das principais representações sociais de um grupo de profissionais de saúde acerca da medicina e,
com isso, analisar quais são suas possíveis tendências. O termo “representações sociais” está
associado à teoria da psicologia social desenvolvida originalmente por Moscovici, que se volta para a
apreensão de conhecimentos socialmente elaborados e utilizados pelo indivíduo para explicar,
justificar e significar eventos, pessoas e conteúdos cotidianos. As representações sociais, portanto,
são constituídas por crenças, imagens, metáforas e símbolos socialmente partilhados no meio em
que o sujeito faz parte.
Materiais e Métodos: Consistiu-se na identificação de representações relevantes em material
bibliográfico especializado (revistas e literatura médica).
Resultados: Obteve-se, como resultado, a compreensão de diversas visões que os profissionais de
saúde possuem da medicina, concepções estas que variam de acordo com o contexto social, a
perspectiva teórica e prática, os paradigmas e as histórias de vida de cada profissional. Por meio
desse levantamento, uma outra reflexão pôde ser feita, qual seja, a de analisar e discutir as
tendências da medicina atual, procurando compreender se ela se mostra favorável ou não à linha
contra-hegemônica.
Conclusão: Pode-se concluir, de modo irrevogável, a importância de se analisar o que tais
profissionais pensam acerca da medicina para que se possa antever a direção que esse campo do
saber tomará no futuro: a reumanização ou a desumanização.

SÍNDROME DA BARRIGA DE AMEIXA
BARBOSA, B. A.; CODEÇO, A.; GARCIA, A.C.A.B.; ARAÚJO, J. P. ; BEZERRA, A. J. C.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Revisar a literatura científica sobre a Síndrome da Barriga de Ameixa também conhecida
como “Prune Belly Syndrome”, Síndrome Tríplice e Síndrome de Eagle-Barret.
Material e Métodos: Foram consultados livros de cirurgia pediátrica, livros de embriologia e bases de
dados de revistas científicas.
Resultados: A Síndrome da Barriga de Ameixa consiste na ausência ou deficiência da musculatura
da parede abdominal, dilatação do trato urinário e criptorquidia bilateral. Essa síndrome é uma
malformação muito rara. A sua etiopatogenia não está estabelecida.
Conclusão: A Síndrome da Barriga de Ameixa é de grande importância clínica para cirurgiões
pediátricos. Há controvérsias a respeito da conduta em relação ao tratamento da síndrome. O
cirurgião deve dar atenção primeiramente à função pulmonar e depois ao sistema urogenital.
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DO MEGAESÔFAGO CHAGÁSICO: EXPERIÊNCIA DE 757 CASOS
SANTOS, L.S; VIANNA, A.; CRUZ, C.A.T.; MENDELSSONH, P.; BISCHOFF, A.; BERFORD, F.;
FARRAPEIRA, A. MOUTELLA, P.R.
Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário de Brasília, Brasília-DF.
O megaesôfago é uma doença de alta prevalência em nosso país, principalmente na Região Central,
apresentando caráter crônico e progressivo, com importantes repercussões sobre o estado nutricional
dos pacientes. Seu tratamento operatório ainda é controverso, principalmente nos casos avançados.
Objetivos: Analisar a experiência de 35 anos no tratamento do megaesôfago chagásico em uma
escola médica.
Material e Métodos: Foram analisados os prontuários de 757 pacientes operados no Serviço de
Cirurgia Geral do Hospital Universitário de Brasília entre janeiro de 1967 e março de 2003.
Resultados: O maior número de casos ocorreu na faixa etária de 21 a 50 anos (80,47%), com
predomínio no sexo masculino (55,63%). Quanto ao estadiamento, os casos avançados (grupos III e
IV) corresponderam a 536 pacientes (74,23%), e os não avançados (grupos I e II) a 186 pacientes
(25,76%). A cardioplastia a Thal foi realizada em 519 pacientes (68,56%), a cardiomiotomia a Heller
em 139 (18,36%), a interposição jejunal em 32 (4,22%), a interposição ileocecocólica em 29 (3,83%),
a operação de Serra-Dória em 33 (4,35%) e a esofagectomia subtotal em 2 (0,26%). Ocorreram 103
complicações pós-operatórias precoces (13,6%). A mais freqüente foi infecção de ferida operatória
em 21 casos (2,77%), seguida de fístula digestiva em 16 (2,11%), atelectasia pulmonar em 9 (1,18%),
pneumonia em 8 (1,05%), obstrução intestinal em 4 (0,52%), trombose venosa profunda de membros
inferiores em 2 (0,26%) e hemorragia digestiva alta em 3 pacientes (0,39%). Ocorreram 16 óbitos
(2,11%), sendo a fístula digestiva a causa de 10 casos (1,32%). Nas 519 cardioplastias a Thal
ocorreram 7 óbitos (1,34%), enquanto nas 139 cardiomiotomias a Heller ocorreu apenas 1 (0,71%).
Conclusão: A operação de Heller por ser praticamente isenta de complicações e proporcionar bons
resultados, foi a operação mais adequada para o tratamento do megaesôfago não avançado. A
cardioplastia a Thal, também com baixos índices de complicações e mortalidade, foi a operação de
escolha para o tratamento dos casos avançados. A operação de Serra-Dória foi considerada a melhor
opção para o tratamento da recidiva da disfagia nos pacientes portadores de megaesôfago
chagásico.

TRATAMENTO CONSERVADOR DO PLASTRÃO APENDICULAR
MOUTELLA, P.R.; PUTTINI, S.; CARVALHO, S.; MENDELSSONH, P.; MACHADO, M.; BERFORD,
F.; BARBOSA, G.; SANTOS, L.S.
Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário de Brasília, Brasília - DF
O plastrão apendicular representa 2 a 6% dos casos de apendicite aguda e seu tratamento
permanece controverso.
Objetivos: Avaliar os resultados do tratamento conservador do plastrão apendicular instituído a partir
de fevereiro de 1992 no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário de Brasília.
Material e Métodos: Foram avaliados 36 pacientes com diagnóstico clínico, laboratorial e
ultrassonográfico de plastrão apendicular atendidos no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital
Universitário da Universidade de Brasília no período de 1992 a 2001. Os pacientes eram submetidos
a tratamento com antibióticos e observação clínica da remissão dos sintomas.
Resultados: O tratamento conservador foi bem sucedido em 33 pacientes (93%), com remissão dos
sintomas e do tumor palpável, bem como da leucocitose. Três pacientes foram submetidos a
apendicectomia de urgência por falha do tratamento conservador. Após período médio de 11,5
semanas, os pacientes foram submetidos a apendicectomia eletiva, com taxa de complicação de
15%. A análise histopatológica revelou persistência do quadro agudo em 7 pacientes (21%).
Conclusão: O tratamento conservador do plastrão apendicular seguido de apendicectomia eletiva
mostrou-se seguro e eficaz, evitando as complicações da abordagem cirúrgica inicial.
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TRATAMENTO DA COLECISTITE AGUDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA: EXPERIÊNCIA DO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CUNHA, J.R.F.; PUTINNI, S.M.B.; VIANNA, A.L.; CRUZ, C.A.T.; WU, S.N.
Departamento de Clínica Cirúrgica do Hospital Universitário da Universidade de Brasília
Objetivos: Relatar a experiência do Hospital Universitário de Brasília no tratamento da colecistite
aguda na era videolaparoscópica.
Material e Métodos: Foram avaliados 117 pacientes com diagnóstico de colecistite aguda,
submetidos a colecistectomias videolaparoscópicas no período de abril de 1996 a dezembro de 2002.
Resultados: Oitenta e nove pacientes eram do sexo feminino (82%), com média de idade de 46 ± 16
anos. O tempo médio entre a admissão e o tratamento cirúrgico foi de 4,6 dias, sendo que 40
pacientes foram operados nas primeiras 48 horas e 85% dos pacientes foram operados na primeira
semana de internação. Antibioticoterapia foi realizada em todos os pacientes, por um período médio
de 7 dias. Em 85% deles com cefalosporina de 1a geração e no restante foram associados 2 ou mais
antibióticos. Leucocitose esteve presente em 64 (54%) pacientes. A colangiografia transoperatória foi
realizada em 70% dos pacientes, sendo detectada coledocolitíase associada em 3 (%). Conversão foi
necessária em 17 pacientes (15%) devido à dificuldade na identificação correta da anatomia em 9
pacientes. Conversão foi significativamente menor nos pacientes operados em até 2 dias (3 de 40)
quando comparada aos pacientes operados com mais de 2 dias (14 de 77) p< 0,0001 (teste Qui
quadrado). Complicações ocorreram em 11% dos pacientes com 1 óbito devido a sepse. Não ocorreu
lesão da via biliar.
Conclusão: Colecistectomia videolaparoscópica para o tratamento da colecistite aguda é segura. A
taxa de conversão é menor quanto mais precoce for realizada a operação.

TRATAMENTO DA COLEDOCOLITÍASE POR VIDEOLAPAROSCOPIA: EXPERIÊNCIA DO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.
WU, S.N.; PUTINNI, S.M.B.; VIANNA, A.L.; CRUZ, C.A.T; CUNHA, J.R.F.
Departamento de Clínica Cirúrgica do Hospital Universitário da Universidade de Brasília
Objetivos: Avaliar os pacientes com diagnóstico de coledocolitíase no período de janeiro de 1996 a
dezembro de 2002.
Material e Métodos: Os pacientes que apresentassem coledocolitíase diagnosticada no préoperatório eram encaminhados para colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Colangiografia
intra-operatória era realizada de rotina na colecistectomia videolaparoscópica. Os pacientes em que
não fosse possível a retirada dos cálculos através da colangiopancreatografia retrógrada endoscópica
ou que apresentassem coledocolitíase diagnosticada à colangiografia intra-operatória eram
submetidos a exploração das vias biliares.
Resultados: Foram realizadas 1119 colecistectomia videolaparoscópica neste período, e 867
colangiografia intra-operatória (77,5%). Diagnosticou-se coledocolitíase em 108 destes pacientes
(9%). Noventa pacientes eram do sexo feminino (83%) com média de idade de 42 ± 17 anos. Oitenta
pacientes (74%) apresentavam sintomas sugestivos de coledocolitíase, sendo 10 (12,5%) com
Pancreatite biliar resolvida, 10 (12,5%) com história prévia de icterícia e 60 (75%) com icterícia
obstrutiva com dosagem média de bilirrubina de 4,2mg/dl. Ecografia abdominal evidenciou colédoco
dilatado em 47 pacientes (59%) e coledocolitíase em 18 (23%). Colangiopancreatografia retrógrada
endoscópica pré-operatória foi realizada em 49 pacientes (61%), dos quais foram retirados cálculos
em 27 (55%). Coledocolitotomia videolaparoscópica foi realizada com sucesso em 36 pacientes
(33%), sendo que em 9 pacientes (26%) foi colocado dreno de Kehr durante o procedimento.
Coledocoduodenostomia foi realizada em 3 pacientes (3%). Optou-se pela conversão do
procedimento em 27 pacientes (26%) devido a insucesso na retirada dos cálculos na maioria dos
casos. Doze pacientes (11%) foram encaminhados para tratamento endoscópico pós-operatório. O
tempo médio de cirurgia foi de 204 minutos. A morbidade foi de 11% e a mortalidade de 2%.
Conclusão: A colangiografia intra-operatória é fundamental para o diagnóstico de coledocolitíase
assintomática, que ocorreu em 26% dos pacientes. O tratamento videolaparoscópico da
coledocolitíase é método seguro e eficaz na maioria dos pacientes, apresenta morbidade e
resolutividade semelhantes à colangiopancreatografia retrógrada endoscópica e permite resolução do
quadro em único estágio.

II CONGRESSO MÉDICO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
26 – 29 de Maio de 2004

65

TRATAMENTO DA COLEDOCOLITÍASE POR VIDEOLAPAROSCOPIA: EXPERIÊNCIA DO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.
WU, S.N.; PUTINNI, S.M.B.; VIANNA, A.L.; CRUZ, C.A.T; CUNHA, J.R.F.
Departamento de Clínica Cirúrgica do Hospital Universitário da Universidade de Brasília
Objetivos: Avaliar os pacientes com diagnóstico de coledocolitíase no período de janeiro de 1996 a
dezembro de 2002.
Material e Métodos: Os pacientes que apresentassem coledocolitíase diagnosticada no préoperatório eram encaminhados para colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Colangiografia
intra-operatória era realizada de rotina na colecistectomia videolaparoscópica. Os pacientes em que
não fosse possível a retirada dos cálculos através da colangiopancreatografia retrógrada endoscópica
ou que apresentassem coledocolitíase diagnosticada à colangiografia intra-operatória eram
submetidos a exploração das vias biliares.
Resultados: Foram realizadas 1119 colecistectomia videolaparoscópica neste período, e 867
colangiografia intra-operatória (77,5%). Diagnosticou-se coledocolitíase em 108 destes pacientes
(9%). Noventa pacientes eram do sexo feminino (83%) com média de idade de 42 17 anos. Oitenta
pacientes (74%) apresentavam sintomas sugestivos de coledocolitíase, sendo 10 (12,5%) com
Pancreatite biliar resolvida, 10 (12,5%) com história prévia de icterícia e 60 (75%) com icterícia
obstrutiva com dosagem média de bilirrubina de 4,2mg/dl. Ecografia abdominal evidenciou colédoco
dilatado em 47 pacientes (59%) e coledocolitíase em 18 (23%). Colangiopancreatografia retrógrada
endoscópica pré-operatória foi realizada em 49 pacientes (61%), dos quais foram retirados cálculos
em 27 (55%). Coledocolitotomia videolaparoscópica foi realizada com sucesso em 36 pacientes
(33%), sendo que em 9 pacientes (26%) foi colocado dreno de Kehr durante o procedimento.
Coledocoduodenostomia foi realizada em 3 pacientes (3%). Optou-se pela conversão do
procedimento em 27 pacientes (26%) devido a insucesso na retirada dos cálculos na maioria dos
casos. Doze pacientes (11%) foram encaminhados para tratamento endoscópico pós-operatório. O
tempo médio de cirurgia foi de 204 minutos. A morbidade foi de 11% e a mortalidade de 2%.
Conclusão: A colangiografia intra-operatória é fundamental para o diagnóstico de coledocolitíase
assintomática, que ocorreu em 26% dos pacientes. O tratamento videolaparoscópico da
coledocolitíase é método seguro e eficaz na maioria dos pacientes, apresenta morbidade e
resolutividade semelhantes à colangiopancreatografia retrógrada endoscópica e permite resolução do
quadro em único estágio.

TRAUMATISMO CRANIANO NA VELHICE - EPIDEMIOLOGIA
SILVA, L.J.; FERREIRA, E.C.; MENEZES, H.M.; BARRETO, P.G.; NASCIMENTO, R.J.; SILVA,M.I.
Hospital de Urgência de Goiânia
Objetivos: Determinar o impacto do trauma craniano na velhice através de estudo epidemiológico
Material e métodos: Foram estudados 48 pacientes com idade superior a 60 anos através de
pesquisa retrospectiva em prontuários médicos no hospital de urgência de Goiânia compreendendo
período de um ano.
Resultados: Houve predominância do trauma craniano em pacientes do sexo masculino 48.25%
sendo a etiologia mais freqüente o atropelamento 37.5%, quedas 33.33% e agressões 8.3%. A
pesquisa evidencia alta mortalidade. O número de óbitos corresponde a 45.8% - 22 pacientes.
Conclusão: O trauma craniano é uma patologia freqüente na velhice com alta mortalidade e
morbidade, predomina no sexo masculino e tem como etiologia principal os atropelamentos seguidos
pelas quedas.
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USO DA ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE NA ANEMIA DA PREMATURIDADE:
RELATO DE CASO
MUNIZ, L.F.; FILHO, J.C.P.; JESUS, J.A.
Universidade de Brasília
Nos recém-nascidos pré-termos, os mecanismos adaptativos ao ambiente extra-uterino são
incompletos. Prematuros têm diminuição da hemoglobina mais rápida e seu valor mínimo é mais
baixo quando comparado aos dos recém-nascidos de termo.
Objetivos: Os objetivos deste trabalho são relatar os possíveis efeitos clínicos e laboratoriais do uso
de eritropoetina humana recombinante na necessidade de transfusão sanguínea em recém-nascido
prematuro e de muito baixo peso, bem como revisar a literatura sobre a anemia da prematuridade e o
seu tratamento.
Material e Métodos: Recém-nascido prematuro, adequado para a idade gestacional, com peso ao
nascimento de 1095g, foi admitido na UTI neonatal após o parto para tratamento de Doença da
Membrana Hialina e provável infecção. Evoluiu bem, mas com ganho ponderal insuficiente,
apresentando-se hipocorado no 38° dia de vida, taquipnéico, e com tiragem intercostal. O
hemograma revelou hematócrito de 29,5% e hemoglobina de 9,5g/dl. Decidiu-se por fazer transfusão
sanguínea, mas por motivos religiosos, a mãe não autorizou o procedimento. Procedeu-se, então, à
terapia com eritropoetina humana recombinante, utilizada pela primeira vez em nosso serviço.
Resultados: Na anemia da prematuridade, a transfusão sanguínea é o tratamento mais comumente
utilizado, mas não está isento de complicações. Com os conhecimentos atuais, a eritropoetina nos
possibilita uma nova abordagem terapêutica. Neste prematuro, utilizou-se eritropoetina humana
recombinante 0,06 ml por via subcutânea, com 2 doses semanais, totalizando 6 doses. O neonato
obteve boa resposta, estando em acompanhamento ambulatorial com ganho pôndero-estatural
adequado.
Conclusão: Concluímos que a terapia com eritropoetina humana recombinante reduz de forma
significativa o número de transfusões sanguíneas, e o seu uso deve ser estimulado nas unidades
neonatais.

USO DE BLOQUEADORES SELETIVOS DE RECEPTORES DA ALDOSTERONA
PUCCI, J.P.V.; DUARTE, A.A.V.V.
Universidade Católica de Brasília.
A aldosterona é bastante conhecida por ser um mediador importante no balanço de água e eletrólitos
pela ativação de receptores mineralocorticóides nos rins. Entretanto, recentemente, estudos
demonstram a presença desses receptores em locais incomuns como o cérebro, vasos sangüíneos e
no coração. Os achados sugerem que a aldosterona realiza um importante papel nas funções
fisiológicas normais e nas doenças cardiovasculares.
Objetivos: Analisar e rever os efeitos da aldosterona e do antagonismo da aldosterona nas doenças
cardiovasculares enfocando os efeitos da Esplerenona.
Material e Métodos: O trabalho é baseado na revisão de artigos a respeito da fisiologia da
aldosterona e da droga Esplerenona que vem sendo testada e investigada. Os artigos foram
adquiridos no site Medscape.
Resultados: Alguns dos efeitos colaterais causados pela aldosterona incluem fibrose cardíaca e
vascular, hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, disfunção
endotelial, redução da fibrinólise e arritmias cardíacas. O uso de bloqueadores dos receptores
mineralocorticóides mostrou uma redução significativa na mortalidade entre pacientes com
insuficiência cardíaca congestiva severa. Entretanto, bloqueadores não-seletivos, devido à sua
interação com outros receptores esteróides causam efeitos indesejados como a ginecomastia,
impotência sexual, irregularidades menstruais, dentre outros. A Esplerenona vem sendo testada
como um bloqueador seletivo dos receptores da aldosterona na tentativa de reduzir as limitações dos
bloqueadores não-seletivos.
Conclusão: A Esplerenona já foi aprovada no tratamento de hipertensão sistêmica e outras
condições clínicas severas estão sendo estudadas na tentativa de encontrar novos usos terapêuticos
para esses agentes no tratamento de doenças do aparelho cardiovascular.
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VASOREATIVIDADE CEREBRAL E MIGRÂNEA COM AURA SENSITIVA
GUIMARÃES, J.P.F.; CARDOSO, F.S.; MAGALHÃES, R.S.; REIS, T.R.L.; TEIXEIRA, R.A.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Avaliar a vasoreatividade cerebral em pacientes com o diagnóstico de migrânea com aura
sensitiva.
Material e Métodos: Relato de dois casos clínicos e análise dos dados do Doppler transcraniano
(DTC). A vasoreatividade cerebral foi avaliada através do registro das velocidades de fluxo de ambas
as artérias cerebrais médias (ACM) usando-se o índice breath-holding (BHI).
Resultados: Pacientes do sexo feminino (17 e 27 anos, sobrinha e tia) apresentavam crises de
cefaléia de início na adolescência com características idênticas: cefaléia precedida por parestesia em
hemilíngua, hemiface e membro superior esquerdos, com duração de +/-10 minutos, eventualmente
associada a escotomas cintilantes. Em ambos os pacientes, o DTC intercrítico revelou uma maior
velocidade de fluxo da ACM à direita (Pcte 1, E: 57 cm/s - D: 71 cm/s; Pcte 2, E: 56 cm/s - D: 72 cm/s)
e BHI duas vezes menor à direita (Pcte 1, BHI E: 2.28 – BHI D: 0.98; Pcte 2, BHI E: 2.14 – BHI D:
1.01).
Conclusão: Os achados sugerem que em pacientes com migrânea com aura sensitiva a
vasoreatividade cerebral no período intercrítico é diminuída no hemisfério associado à aura. Futuros
estudos deverão esclarecer se esta menor vasoreatividade cerebral está associada a um maior risco
de ocorrência de infarto migranoso.

VALORES DE REFERÊNCIA DA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA DE UNIVERSITÁRIOS
BEZERRA, R.F.A.; MARQUES, M.B.; SAMPAIO NETTO, O.; BEZERRA, A.S.A.; BEZERRA, A.J.C.;
ARAÚJO, J.P.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Valores de referência inadequados da densidade mineral óssea podem resultar em um
diagnóstico incorreto, enquadrando erroneamente um indivíduo como sendo normal, osteopênico ou
osteoporótico. Portanto, o propósito deste estudo foi determinar valores de referência (média ± desvio
padrão) das densidades minerais ósseas da coluna lombar (L2-L4) e da extremidade proximal do
fêmur (colo, trocanter maior, triângulo de Ward e fêmur total) em universitários do sexo masculino da
Universidade Católica de Brasília (UCB).
Material e Métodos: Foram medidas as densidades minerais ósseas de 117 homens (25 sedentários
e 92 ativos) com idades entre 20 e 35 anos, utilizando o método da absorciometria radiológica por
raios X de dupla energia (DXA).
Resultados: As densidades minerais ósseas obtidas (em g/cm2) para cada região foram: L2-L4 1,24 ± 0,16; colo do fêmur - 1,22 ± 0,17; triângulo de Ward - 1,13 ± 0,21; trocanter maior - 1,02 ± 0,16
e fêmur total - 1,21 ± 0,16. Comparando estas densidades minerais ósseas com os valores de
referência do fabricante do DXA foram obtidos os respectivos escores T: 0,03 ± 1,30; 1,18 ± 1,32;
1,28 ± 1,62; 0,80 ± 1,43 e 0,90 ± 1,27. Houve diferença estatisticamente significativa (p< 0,001) entre
os escores T obtidos com base no DXA e aqueles obtidos com base na própria amostra, em todos as
regiões do fêmur, mas não na coluna lombar (p= 0,79).
Conclusão: Os dados sugerem que cada indivíduo deve ter sua densidade mineral óssea avaliada
com base em sua própria população.
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VASOREATIVIDADE CEREBRAL E MIGRÂNEA HEMIPLÉGICA ESPORÁDICA
CARDOSO, F.S.; MAGALHÃES, R.S.; REIS, T.R.L.; TEIXEIRA, R.A.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Avaliar a vasoreatividade cerebral em um paciente com o diagnóstico de migrânea
hemiplégica esporádica.
Material e Métodos: Relato de caso clínico e análise dos dados do Doppler transcraniano (DTC). A
vasoreatividade cerebral foi avaliada através do registro das velocidades de fluxo de ambas as
artérias cerebrais médias (ACM) usando-se o índice breath-holding (BHI).
Resultados: Paciente de 30 anos do sexo feminino e cefaléia desde a adolescência apresentou um
único episódio de paresia de membro superior direito associado a dormência na língua com duração
de 5 minutos, não associada a cefaléia. O único antecedente significativo era o de uso de
contraceptivo oral. O DTC no mesmo dia do episódio, mas já com remissão dos sintomas revelou
uma maior velocidade de fluxo da artéria cerebral média à esquerda (E: 86 cm/s - D: 52 cm/s) e
vasoreatividade muito baixa à esquerda (BHI E: 0.042 – BHI D: 1.16). Cinco meses após, o DTC
demonstrava significativa redução da assimetria anteriormente encontrada (E: 82 cm/s - D: 70 cm/s;
BHI E: 1.01 – BHI D: 1.38). O único antecedente significativo era o de uso de contraceptivo oral.
Conclusões: Os achados sugerem que em pacientes com migrânea hemiplégica esporádica, a
vasoreatividade cerebral próxima ao período crítico é diminuída no hemisfério associado à aura. O
aumento de velocidade de fluxo e baixa vasoreatividade cerebral associados à própria reversibilidade
das alterações são concordantes com a hipótese fisiopatogênica de vasoespasmo durante a aura
migranosa.
VEIA CAVA INFERIOR DUPLA
COÊLHO, M.S.M; MARINS, S.D.; ARAÚJO, J.P.; BEZERRA, A.J.C.
Universidade Católica de Brasília.
Objetivos: Descrever a formação da veia cava inferior e analisar a base embriológica da variação
anatômica denominada veia cava inferior dupla.
Material e Métodos: Trabalho realizado com base em revisão de literatura.
Resultados: O segmento de veia cava inferior, localizado abaixo das veias renais, em casos
incomuns é representado por dois vasos, dando origem à chamada veia cava inferior dupla. Tal
achado provavelmente é resultado da falta de desenvolvimento de uma das anastomoses entre as
veias primitivas do tronco do embrião humano.
Conclusão: Veia cava inferior dupla é uma rara e curiosa variação anatômica resultante da
persistência da parte inferior ou caudal da veia supracardinal esquerda.
VINHO E SAÚDE
PAZ, B.C.S.; COELHO, R. S.; OSTERNE, T. E. C.
Universidade Católica de Brasília
Objetivos: Expor de maneira sucinta os diversos efeitos exercidos no organismo pelo produto da
fermentação de uvas.
Material e Métodos: Revisão bibliográfica da literatura publicada entre os anos de 1994 e 2003 sobre
os efeitos do vinho no organismo.
Resultados: Registros históricos mostram que o uso medicinal do vinho pelo homem tem sido uma
prática que data de mais de 2.000 anos. Importantes civilizações do mundo ocidental como os
egípcios, os gregos e os romanos e do mundo oriental, como os hindus, se utilizaram do vinho como
um remédio para o corpo e para a alma. Médicos eminentes da antiguidade como Hipócrates, Galeno
e Celsius exaltaram as propriedades medicinais do vinho e adiantaram uma interpretação
razoavelmente correta dos seus mecanismos de ação. Além dos efeitos no aparelho cardiovascular,
que já são bastante conhecidos pela classe médica, o consumo moderado de vinho pode atuar
beneficamente no organismo através de ações como a melhoria da qualidade de vida dos idosos, a
ação relaxante com alteração do humor e alívio do estresse, além do prazer sensorial e do seu alto
valor nutritivo.
Conclusão: Ainda que se encontrem vozes discordantes na literatura, o efeito protetor do consumo
moderado de vinho em relação às doenças coronarianas parece estar bem documentado, através de
um número suficiente de investigações. Contudo, cabe aqui uma nota de cautela: o consumo regular
de grandes quantidades de álcool é certamente indesejável, por acarretar danos à saúde, enquanto
que o consumo moderado pode ser ou não desejável, dependendo de características individuais.

