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A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA) é uma instituição de Direito 
Privado, sem fins lucrativos, dedicada ao ensino superior de cursos na área da saúde. Tem 
como missão ser uma instituição de ensino vocacionada para a área da saúde, formando 
profissionais qualificados com base em princípios e valores éticos e humanísticos, em 
uma perspectiva individualizada e transdisciplinar. Demonstra sua responsabilidade social, 
contribuindo para o desenvolvimento sociocultural e ambiental, buscando atender às 
demandas da sociedade, a partir de ações diferenciadas de ensino, pesquisa e extensão.

Com uma sólida história de 58 anos de ensino e pesquisa na área de saúde, congrega 
cursos de graduação em Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, 
Psicologia, e Terapia Ocupacional. Possui inserção nas comunidades através de prestação 
de serviços extensionistas, com cerca de 2.000 atendimentos por dia que ocorrem nos seus 
ambulatórios próprios nas Unidades Acadêmicas de Brotas, Nazaré e Cabula, nos PSFs e 
CAPs do Sistema Único de Saúde da cidade de Salvador e em hospitais, sendo um próprio 
(Hospital Humberto de Castro Lima), um Escola, conveniado (Hospital Santa Izabel) e na 
rede de hospitais públicos e privados de Salvador através de acordos de cooperação e 
estágios. 

Em 2000, criou seu primeiro curso stricto sensu (Mestrado e Doutorado em Medicina) e o 
Programa de Iniciação Científica, ampliando assim, a formação do profissional de saúde 
para o nível de pesquisador, contribuindo com a produção científica brasileira pautada 
em soluções para os problemas que afetam a saúde dos baianos.  Neste mesmo ano foi 
criada a Primeira Mostra Científica e Cultural da BAHIANA (MCC I).  Desde então mantém 
um grande evento anual com participação de aproximadamente 2.000 pessoas, onde são 
apresentados 300 trabalhos científicos e envolvem a Jornada de Iniciação Científica, mini-
cursos, atividades com as comunidades e todo o corpo docente e discente institucional.

O objetivo das MCCs é desenvolver sistematicamente apresentações, discussões e 
avaliações de trabalhos, estimulando o desenvolvimento do espírito científico e cultural, 
socializando e promovendo ações extensionistas, construindo novos significados para o 
processo ensino-aprendizagem e desenvolvendo ações de promoção da saúde voltadas 
para as necessidades da comunidade de forma a cumprir com a responsabilidade 
socioambiental.

Neste momento, estamos na sua décima edição e para comemorar o sucesso desta ação 
institucional, desenvolvemos o primeiro volume dos Anais da MCC X, que esperamos ser 
uma publicação sistemática anual que possa socializar seus produtos científicos com a 
comunidade acadêmica e leiga (interna e externa) através do site da BAHIANA.

Desejamos um grande sucesso para mais esse empreendimento!

Maria Luisa Carvalho Soliani
Coordenadora Geral da FBDC e Diretora da BAHIANA

Katia Nunes Sá
Coordenadora Comissão Científica da MCC X

Maria Angélica Mendes

Editorial
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PREVALÊNCIA DA COLONIZAÇÃO NASAL POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTES A 
ANTIMICROBIANOS EM CRIANÇAS DE SALVADOR

Ana Cristina Doria dos Santos; Suzana Ramos Ferrer

As infecções causadas por microrganismos multirresistentes representa um problema de saúde pública. 
O staphylococcus aureus constitui um agente de grande patogenicidade dentre os micro-organismos da 
microbiota das fossas nasais, importante, tanto em infecções hospitalares como comunitárias. As cepas 
multirresistentes deste microrganismo são responsáveis por elevados índices de morbidade e mortalidade 
no ambiente hospitalar. Os dados relativos à colonização e resistência microbiana de staphylococcus aureus 
em indivíduos saudáveis são relativamente escassos em nosso meio. Este projeto faz parte de um estudo 
mais amplo no qual se pretende implantar um sistema de vigilância, que avaliará o perfil de sensibilidade de 
cepas multirresistentes em Salvador, Bahia, tanto de cepas bacterianas do ambiente hospitalar quanto de 
cepas isoladas na comunidade. O presente projeto tem como objetivo estimar a prevalência de colonização 
nasal por staphylococcus aureus em crianças saudáveis provenientes de diferentes escolas da cidade de 
Salvador, Bahia, como também conhecer o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos das cepas isoladas. 
Serão realizadas culturas a partir de amostras de secreção nasal de 250 crianças em idade escolar, para o 
isolamento e realização de testes de sensibilidade aos antimicrobianos das cepas de S. aureus isoladas, assim 
como testes de multirresistência. Com os dados obtidos deste estudo, pretende-se conhecer o padrão de 
resistência microbiana de S.aureus em indivíduos colonizados por esta bactéria, a fim de contribuir para ações 
que visem a redução de fontes potenciais de infecções de cepas multirrestentes de S. aureus na comunidade. 
O conhecimento do perfil de sensibilidade das bactérias tanto no ambiente hospitalar e na comunidade 
possibilita a tomada de medidas de controle que minimizem a disseminação destes microrganismos. 

Palavras-chave: staphylococcus aureus. resistência microbiana. escolares. colonização.

SOROPREVALÊNCIA E DETECÇÃO MOLECULAR DO HERPESVÍRUS HUMANO 8 EM 
TRANSPLANTADOS HEPÁTICOS NO ESTADO DA BAHIA

Silva, M.S.; Castro Filho, B.G.; Cunha, A.M.G.; Cunha, A.G.;
Cavalcanti, A.R.; Pannuti, C.S.; Oliveira, J.C.

Objetivo: Detectar e acompanhar a infecção ativa pelo HHV-8, avaliando a transmissão e reativação viral em 
pacientes submetidos ao transplante hepático na Bahia. Material e Métodos: Foram analisadas amostras de 
sangue e soro, pré e pós-transplante, dos pacientes, no período de março de 2007 a março de 2008, para 
detecção do HHV-8, incluindo amostras do doador. Foi realizada a extração do DNA seguida da amplificação 
do gene da globina humana para avaliar a qualidade do DNA para posterior detecção de possíveis genes 
do HHV-8 por nested-PCR. A sorologia para anticorpos anti-HHV-8 de fase lítica e latente foi realizada em 
parceria com o Laboratório de Virologia da USP. Resultados e conclusões: Dos doadores, nenhum apresentou 
anticorpos anti-HHV-8 de fase lítica e, entre os receptores, 9% (3/35) tiveram sorologia reagente e 3% 
(1/35) apresentou sorologia indeterminada, todos do gênero masculino e heterossexuais. Em nenhuma das 
amostras foram detectados anticorpos de fase latente. Na avaliação molecular, em nenhuma das amostras 
de DNA extraído de sangue periférico, tanto de receptores quanto de doadores, foi observada amplificação 
gênica para a região ORF-26 do HHV-8, inclusive no pós-transplante de pacientes com sorologia positiva. 
A idade média foi de aproximadamente 51 anos, variando de 23 a 68 anos de idade, sendo 83% (29/35) do 
sexo masculino e 17% (6/35) do sexo feminino. Foi detectada uma baixa soroprevalência nos doadores de 
órgãos indicando um baixo risco de transmissão deste vírus através do transplante hepático. A ausência de 
sequências gênicas do HHV-8 nas amostras analisadas permite inferir ausência de infecção viral ativa e baixo 
risco para o desenvolvimento de Sarcoma de Kaposi em pacientes submetidos ao transplante de fígado. No 
entanto, a detecção de anticorpos de fase lítica em receptores demonstra a importância do seguimento pós-
transplante na detecção de possíveis reativações virais e para caracterizar este vírus nessa população.

Palavras-chave: sorologia. PCR. HHV-8.
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Maria Isabel Azevedo Weibel de Souza; Maria Thais Calasans

A disfunção miccional na infância é definida como um padrão miccional anormal para a idade da criança e 
inclui a perda da capacidade coordenada de armazenamento, estocagem e eliminação de urina. A criança 
portadora da disfunção poderá normalmente sentir-se excluída do seu meio social, com repercussões nas 
suas atividades diárias, como escola e diversão, levando a sentimentos de vergonha e medo. O objetivo 
desse estudo é avaliar a qualidade de vida de crianças portadoras de disfunção miccional. Trata-se de um 
estudo transversal, quantitativo e descritivo, não experimental, sendo avaliadas crianças de 4 a 12 anos 
atendidas no Centro de Distúrbios Miccionais da Infância (CEDIMI), no Ambulatório Docente-Assistencial 
da Bahiana, localizado em Brotas, antes de iniciarem o tratamento. Será utilizado, como instrumento de 
coletas de dados, a escala AUQEI (Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé) que tem como base de 
avaliação, quatro fatores: autonomia, lazer, funções e família, sendo as questões baseadas no ponto de vista 
da satisfação da criança e do adolescente. A escala, já validada e adaptada para a língua portuguesa, será 
aplicada na primeira consulta de enfermagem. Os dados coletados serão analisados a partir do programa 
SSPS versão 14. Espera-se que o trabalho, ao ser concluído, possa indicar a qualidade de vida das crianças 
portadoras de distúrbio miccionais, demonstrando o impacto da patologia na sua vida e sua interferência nas 
suas atividades. Dessa forma, trará para a comunidade o respaldo da importância do tratamento relacionado 
aos problemas miccionais para, não apenas a melhora da função miccional, mas também da inserção da 
criança no seu meio social.

Palavras-chave: cisfunção miccional. qualidade de vida. crianças.

EFEITO PROTETOR DA ELETROESTIMULAÇÃO NERVOSA TRANSCUTÂNEA NA FUNÇÃO 
LOCOMOTORA APÓS LESÃO NERVOSA PERIFÉRICA

Abrahão F. Batptista; Diana M. Cavalcante; Êmyle L. Martins

Introdução: Após uma lesão axonal ocorre extensa degeneração do segmento distal à lesão, conhecida 
por Degeneração Walleriana (DW). As lesões nervosas periféricas fazem parte de um grupo de afecções 
subdiagnosticadas e subtratadas pelos profissionais de saúde. O objetivo do estudo foi verificar o efeito da 
estimulação elétrica nervosa transcutânea (EENT) na regeneração nervosa periférica e se existe influência 
dessa estimulação aplicada por um breve período. Métodos: Realizou-se um estudo experimental, utilizando 
15 camundongos suíços machos. Os animais foram anestesiados e submetidos ao esmagamento do nervo 
ciático por 30 segundos. Os animais foram divididos aleatoriamente em 3 grupos: controle (n=5) , TENS 
convencional (n=5) e TENS acupuntura (n=5) . Os animais dos Grupos Tens A e Tens C foram estimulados 
por 2h imediatamente após o procedimento cirúrgico com a modalidade do seu grupo e os animais do grupo 
controle foram apenas posicionados por 2h. Os animais foram avaliados semanalmente, desde antes da 
cirurgia e durante o período experimental, no 7º, 14º, 21º, 28º e 35º dia através da aquisição de fotos seguindo 
o modelo para obtenção do Índice Estático do Ciático para Camundongos. Resultados: Não houve diferença 
significativa no grupo Tens A durante todo o período de análise. Tens C, mostrou diferença (p=0,0072) entre 
o 7º dia comparado com todos os outros, exceto com o dia 0 e no grupo C, o 7º dia foi diferente de todos os 
outros(p=0,0042), exceto do 14º dia. Conclusão: A TENS A apresenta um efeito protetor para degeneração 
walleriana, se aplicado por breve período, de forma aguda, em lesões do tipo axoniotmese. 

Palavras-chave: eletroestimulação. lesão nervosa periférica. regeneração.
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AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM DISCENTES DE MEDICINA

Iêda Maria Barbosa Aleluia; Itana Naiara Costa Ribeiro

Introdução: A bebida alcoólica é a droga psicoativa mais consumida em nível global e nacional. O problema 
consiste nas consequências deletérias que o etilismo excessivo ocasiona, quais sejam porcentagens de morbi-
mortalidade importantes e repercussões socioeconômicas gritantes. Nesse cenário, tem-se observado uma 
tendência mundial do aumento do padrão de consumo nocivo e da dependência do álcool entre os jovens 
universitários, destacando-se o discente de medicina incluído numa área de interseção entre vários subgrupos 
de risco para padrões de consumo nocivo e dependência alcoólica. Objetivos: Avaliar o padrão de consumo 
de bebidas alcoólicas entre discentes de medicina da EBMSP. Métodos: A investigação epidemiológica 
individualizada, observacional e transversal será feita a partir de um questionário de autoaplicação anônima. O 
mesmo é uma versão brasileira do questionário padrão da OMS, o AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification 
Test). A amostra será composta de 300 alunos radomizados do 1º ao 6º ano. A aplicação ocorrerá entre os meses 
de julho e agosto de 2010. O banco de dados e as análises estatísticas das variáveis serão feitas pelo EpiInfo 
versão 6.

Palavras-chave: dependência alcoólica. abuso de álcool. 

AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE HTLV-1 E TUBERCULOSE EM UM CENTRO 
DE REFERÊNCIA EM SALVADOR-BA

Lírio, M.; Santos, N.P; Grassi, F.

A infecção pelo HTLV-1 e a tuberculose têm elevada prevalência em Salvador – Bahia. A coinfecção pode 
elevar a morbimortalidade da tuberculose nestes indivíduos. O objetivo principal do presente estudo é avaliar 
a associação entre HTLV-1 e Tuberculose. Trata-se de um projeto envolvendo o Programa de Pós-Graduação 
(PG) em Medicina e Saúde Humana da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), o Laboratório 
Avançado de Saúde Pública (LASP) da Fiocruz e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) através 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC) / Programa Nacional de 
Cooperação Acadêmica (PROCAD).  A pesquisa encontra-se na sua primeira etapa que compreende um estudo 
exploratório, descritivo, analítico para avaliar a história pregressa de tuberculose e fatores de risco associados 
em pacientes do CHTLV. O estudo será realizado no ambulatório de HTLV (CHTLV) da EBMSP, em Salvador 
- Bahia. A população será representada pelos pacientes matriculados neste ambulatório. Considerando uma 
população de 500 pacientes que freqüentam regularmente o ambulatório e uma prevalência estimada de 
tuberculose em indivíduos com HTLV-1 de 7% com 1% de precisão e alfa de 5%, será necessário estudar 
todos os indivíduos. Para a avaliação de história pregressa de tuberculose serão consultados os registros 
de notificação de tuberculose da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), buscando identificar os 
pacientes matriculados no CHTLV. Os pacientes com HTLV-1 e história de TB serão convidados a participar 
do estudo, sendo informados sobre o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Caso aceitem 
participar, após assinarem o TCLE serão entrevistados, para responder a um questionário padrão constituído 
de dados de identificação, questões fechadas sobre história pregressa pessoal e familiar de tuberculose e 
fatores de risco para contrair esta infecção.

Palavras-chave: HTLV. retrovirus. turbeculose.
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DIFERENTES MÉTODOS DE ACABAMENTO E POLIMENTO: UM ESTUDO IN VITRO

Wellington de Freitas Santos Júnior; Carine Schitini Monteiro

A rugosidade superficial provocada pelo ajuste da restauração deve ser minimizada para obtenção de ótima 
biocompatibilidade, pois superfícies rugosas podem causar abrasão de dentes adjacentes e antagonistas, 
bem como de outros materiais restauradores em oclusão, além de promover retenção de placa, irritação 
mecânica do tecido mole adjacente, o que é indesejável na reabilitação protética. Assim, o propósito desse 
trabalho é avaliar a rugosidade superficial e colonização de streptococcus mutans em uma cerâmica submetida 
a diferentes métodos de acabamento e polimento. Serão confeccionados 48 corpos de prova cerâmicos 
divididos em 4 grupos: grupo 1 (controle - glaze); grupo 2: polimento com borrachas abrasivas impregnadas 
com pasta diamantada (Komet); grupo 3: borrachas abrasivas (Sistema Shofu) e polimento com discos de 
feltro e pasta diamantada e o grupo 4: acabamento com discos de óxido de alumínio e polimento com discos 
de feltro e pasta diamantada. Os espécimes foram submetidos à avaliação da rugosidade superficial em 
rugosímetro e, em seguida, as amostras foram utilizadas para análise de aderência bacteriana. Para tanto, os 
corpos de prova foram incubados no caldo de streptococcus mutans durante 2 horas. A suspensão bacteriana 
foi submetida à diluição seriada até 10-4 e posteriormente plaqueadas pela técnica de espalhamento e 
incubadas a 37º C durante 48 horas para contagem das colônias. A pesquisa está sendo realizada nos 
laboratórios de Prótese e de Microbiologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), que 
possuem os equipamentos necessários.

Palavras-chave: infecção. odontologia. cerâmica.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE TRAUMA 
NA CIDADE DO SALVADOR-BAHIA

Isabel Carmen Fonseca Freitas; Jamille Dourado Araripe

O trauma continua sendo a principal causa de morte e invalidez na infância, tornando-se o problema mais 
sério de saúde pública mundial. De acordo com a OMS, as injúrias e a violência são responsáveis por 950.000 
mortes em crianças e jovens abaixo de 18 anos, a cada ano. Mais de 95% dessas mortes ocorrem nos países 
em desenvolvimento, e esse dado estatístico só tende a aumentar, devido à crescente urbanização e ao 
crescente montante automobilístico. No Brasil, cerca de 6 mil crianças morrem, a cada ano, vítimas de injúrias, 
e outras 140 mil são hospitalizadas por acidentes não fatais, constituindo um custo elevado para o governo. 
Para cada criança morta, quatro ficam com sequelas permanentes, trazendo consequências socioeconômicas 
e emocionais para a sociedade. As variáveis sociodemográficas constituem fatores de risco para o trauma, 
mas não são fatores determinantes. Como 90% desses acidentes poderiam ser evitados somente com ações 
preventivas, programas efetivos de prevenção não podem ser desenvolvidos sem um entendimento dos 
fatores que contribuem para o trauma em crianças. Assim, com uma melhor compreensão das causas de 
acidentes, é possível definir estratégias e políticas preventivas direcionadas, com finalidade de educação da 
sociedade. Objetivo: Definir o perfil epidemiológico das crianças e adolescentes vítimas de injúrias, os tipos e 
as complicações do trauma pediátrico na região metropolitana de Salvador-Bahia. Metodologia: Trata-se de 
um estudo prospectivo exploratório, baseado na admissão de crianças e adolescentes de 1 a 18 anos, vítimas 
de trauma, no Hospital Geral do Estado (Unidade estadual de referência para trauma) do período de julho a 
dezembro de 2009. Resultados esperados: Definição do perfil da criança vítima de trauma e da epidemiologia 
do trauma pediátrico.

Palavras-chave: prevenção. trauma pediátrico. adolescentes.



17

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL EM MILITARES DAS FORÇAS 
ARMADAS EM SALVADOR

Mércia Bezerra de Morais; Cristiane Maria Carvalho Costa Dias

A saúde e os fatores de riscos no meio militar são foco de várias pesquisas. Entretanto, ainda são ínfimos os 
estudos que contemplam a investigação da hipertensão arterial como o fator causal para o desencadeamento 
de doenças cardiovasculares nessa população. Muitos são os estudos internacionais que mostram a elevada 
frequência de doenças incapacitantes entre os trabalhadores, entre elas as cardiovasculares. No Brasil, 
já se sabe que boa parte das enfermidades entre os militares estão associadas a ocupações específicas. 
Nesse panorama, o presente estudo tem o objetivo geral de estimar a prevalência de hipertensão arterial 
em militares das Forças Armadas em Salvador- BA. Nos objetivos específicos: 1 - Associar a prevalência 
de hipertensão arterial com a ocupação dos militares das Forças Armadas; 2 - Identificar os fatores de risco 
de maior prevalência para as doenças cardiovasculares nos militares das Forças Armadas; 3 - Verificar 
as comorbidades associadas à presença de hipertensão arterial nesta população. Os dados coletados 
são de fonte secundária, com base nos termos de inspeções de saúde dos militares disponibilizados nas 
organizações militares responsáveis. Realizada a coleta dos dados, estes, serão digitados, tabulados no 
EPI-INFO/6 e para posterior análise serão utilizados outros softwares. Serão computadas as informações 
inconsistentes e ausentes, visando recorrer aos dados para possíveis correções. Este estudo representará 
uma oportunidade de se investigar sobre a ocorrência da hipertensão arterial entre os militares, que ainda 
é carente de informações de saúde, para oferecer meios de conhecimento completos de morbidade e seus 
fatores de risco em todos os setores ocupacionais e por Força.

Palavras-chave: prevalência. hipertensão arterial. militares. forças armadas.

ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM FRENTE AO CLIENTE PORTADOR DE LÚPUS
ERITEMATOSO SISTÊMICO: UM ESTUDO DE CASO

Juliana Figueiredo; Bárbara Matos; Polliana Oliveira

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica autoimune, de origem desconhecida, 
que pode afetar qualquer sistema orgânico. Caracterizado por apresentar alterações no sistema imunológico, 
ocorre por uma produção exacerbada de autoanticorpos que atacam o próprio organismo, provocando 
inflamações que causam dano tecidual. Por vezes a família e os amigos podem não compreender a natureza 
da doença e as causas potenciais do cansaço e indisposição apresentadas pelo cliente, fazendo este isolar-
se do convívio social. O presente trabalho trata de um estudo de caso, cujo objetivo foi conhecer a atuação da 
enfermagem na assistência ao cliente portador de LES. Foi elaborado, durante atividades da graduação em 
enfermagem, através da implementação do processo de enfermagem (levantamento dos dados, diagnósticos, 
prescrições, justificativas e plano de alta) em um cliente internado em um hospital geral da cidade do Salvador-
Ba. Conclui-se que o LES provoca alterações na autoimagem e, devido ao próprio desenvolver da doença 
gera uma baixa auto-estima, sentimentos de desesperança, que podem evoluir para depressão clínica. Cuidar 
de um cliente lúpico vai além do conhecimento técnico, não basta apenas tratar a doença, requer por parte 
do profissional, um olhar e o cuidado holístico, peculiares ao enfermeiro. Espera-se que o cliente portador 
de LES, apesar das restrições, curse com a sua vida de forma que possa dar continuidade às realizações 
das atividades diárias. A enfermeira deverá oferecer um apoio emocional, além dos cuidados específicos 
direcionados à prevenção de complicações decorrentes da doença, sempre em busca da promoção da saúde 
e qualidade de vida. Para que isso aconteça é preciso que se estabeleça um relacionamento de confiança e 
empatia entre paciente, família e enfermeiro.

Palavras-chave: LES. diagnóstico. cuidados. enfermagem.
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Milena Góes Saldanha; Hygia Maria Nunes Guerreiro; Suzana Ramos Ferrer

O streptococcus pyogenes, pertencente ao grupo A de Lancefield, é um dos mais frequentes patógenos que 
acomete o trato respiratório superior. Ele é um dos principais responsáveis por amigdalites em crianças em 
idade escolar, além de ser causador de infecções graves e potencialmente fatais como, por exemplo: sepse, 
fasciite necrosante, síndrome do choque tóxico, e de sequelas não supurativas como: febre reumática e 
glomerulonefrite aguda. O antimicrobiano de escolha no tratamento de infecções por este microorganismo 
é a penicilina, porém o s. pyogenes vem apresentando um aumento de resistência à eritromicina e a outros 
antibióticos do grupo de macrolídeos, que são drogas de uso alternativo para pacientes impossibilitados de 
utilizar a penicilina. O objetivo deste trabalho é investigar a prevalência dos streptococcus do grupo A, em um 
grupo de crianças de uma escola pública, bem como investigar a sensibilidade das mesmas à bacitracina, 
que é o antibiótico utilizado para o diagnóstico dessa bactéria. Para investigar a sensibilidade a outros 
antimicrobianos também serão realizados antibiogramas das cepas isoladas. O presente projeto pretende 
estudar cerca de 100 crianças, através dos dados obtidos neste primeiro grupo amostral e espera-se ter uma 
estimativa da frequência de s. pyogenes em escolares. As cepas isoladas a partir das amostras de orofaringe 
serão testadas quanto à resistência a bacitracina. A hipótese é que haja uma elevada frequência de cepas 
resistentes, o que justificaria a mudança do teste diagnóstico para streptococcus do grupo A, para outro mais 
sensível do que a bacitracina, que é o teste clássico. Este projeto pretende ainda, contribuir com a informação 
relativa à frequência de resistência de cepas de streptococcus pyogenes a antimicrobianos do grupo dos 
macrolídeos. É comum o relato de resistência em vários países incluindo o Brasil, entretanto, não há relatos 
em Salvador.

Palavras-chave: streptococcus pyogenes. resistência microbiana. escolares.

AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE MICROCIRURGIA PERIODONTAL PARA TRATAMENTO DE RECESSÕES 
GENGIVAIS EM FUMANTES

Pauline Magalhães Cardoso; Renata de Araújo Barbosa; Érica Del Peloso Ribeiro; Sandro  Bittencourt

Estudos clínicos vêm demonstrando que o hábito de fumar influencia negativamente o tratamento de 
recessões gengivais. Por outro lado, estudos em pacientes não fumantes vem confirmando que o uso da 
magnificação cirúrgica poderia facilitar a confecção do retalho cirúrgico, além de melhorar o suprimento 
sanguíneo e resultado estético. O objetivo deste estudo será avaliar a técnica de microcirurgia periodontal 
para tratamento de recessões gengivais em pacientes fumantes. Serão selecionados 15 pacientes não 
fumantes e 15 pacientes que fumam mais de 10 cigarros por dia e que apresentam recessões gengivais > 2,0 
mm, localizadas em caninos e pré-molares superiores. Para ambos os grupos de pacientes, será utilizado o 
enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, com o auxílio do microscópio operatório. Os parâmetros clínicos a 
serem avaliados incluem a largura e altura da recessão gengival, altura e espessura de mucosa queratinizada, 
profundidade de sondagem e nível de inserção clínica. A morbidade pós-operatória será medida através da 
escala visual analógica. Ao final do período experimental, a satisfação estética, morbidade pós-operatória 
e hipersensibilidade dentinária dos pacientes serão avaliadas através da aplicação de um questionário. A 
cicatrização e a estética das áreas operadas serão avaliadas por periodontistas independentes através de 
fotografias obtidas semanalmente, no primeiro mês pós-cirúrgico e, mensalmente, até o sexto mês. Os dados 
clínicos serão coletados no pré-operatório e com seis meses após as cirurgias. Após a obtenção das médias, 
estas serão submetidas a um teste estatístico (ANOVA de Medidas Repetidas) para comparação entre os 
grupos e entre o período inicial e final do experimento. A avaliação dos dados obtidos com a escala visual 
analógica será submetida ao teste Wilcoxon. Os dados obtidos com o questionário aplicado aos pacientes 
serão avaliados com o teste Qui-Quadrado.

Palavras-chave: recessão gengival. cirurgia periodontal. fumantes.
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EFEITO POLAR DA ESTIMULAÇÃO COM CORRENTE DIRETA TRANSCRANIANA EM PACIENTES 
COM FIBROMIALGIA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO, TRIPLO-CEGO

Amanda de Souza Araújo; Thiara Reis de Oliveira; Cintia Pinheiro Silveira Araújo

Introdução: A Fibromialgia define-se como uma síndrome reumática crônica associada a diversos sintomas, 
sendo as dores musculoesqueléticas generalizadas e difusas os mais frequentemente relatados pelos 
portadores dessa síndrome. Uma forma de tratamento que tem sido considerada eficaz para tratar dores 
crônicas de difícil controle é a eletroestimulação transcraniana. O presente estudo tem o objetivo de avaliar 
o efeito polar da estimulação com corrente direta transcraniana (tDCS) sobre a dor de pacientes com 
fibromialgia. Metodologia: Foram inclusos 30 indivíduos diagnosticados com fibromialgia, randomizados em 
cinco grupos. Os grupos foram dispostos com um eletrodo periférico e outro transcraniano, da seguinte forma: 
Grupo CM1 (tDCS catodal/M1 esquerdo), Grupo CSO (tDCS catodal/região supra orbital direita), Grupo AM1 
(tDCS anodal/M1 esquerdo), Grupo ASO (tDCS anodal/região supra-orbital direita) e Grupo PLC (estimulação 
placebo). O tratamento consistiu de cinco dias consecutivos de tDCS a uma intensidade de 2mA durante 20 
minutos. Um examinador cego realizou avaliação com a Escala Visual Numérica (EVN), algômetro de pressão 
para avaliar o limiar de dor a pressão (LDP), e a parte III do questionário de dor McGill, avaliando o número 
de palavras escolhidas (NPE) e as dimensões da dor. Resultados: A análise do LDP, do escore geral do 
NPE, assim como do representativo do aspecto afetivo-motivacional da dor, demonstrou melhora significativa 
dos valores apenas para o grupo CSO. Entretanto, durante análise da intensidade da dor não foi observada 
diferença significante em nenhum grupo estimulado. Conclusão: Neste estudo, os indivíduos estimulados na 
região supra-orbital com o pólo catodal apresentaram melhora do quadro álgico. Porém, novos estudos sobre 
neuromodulação para alívio da dor precisam ser realizados. 

Palavras-chave: fibromialgia. dor. estimulação transcraniana de corrente direta.

AVALIAÇÃO DO FENÓTIPO DOS LINFÓCITOS T CD4 E SUBPOPULAÇÃO T REGULATÓRIA DE 
INDIVÍDUOS INFECTADOS PELO HTLV-1 EM DIFERENTES ESTÁGIOS DA HAM/TSP

Maria Fernanda Rios Grassi; Raimundo Coutinho Junior; Joana Barreto Bittencourt

O HTLV-1 é o agente etiológico da Leucemia e Linfoma de células T do adulto (ATL), Paraparesia Espástica 
Tropical/Mielopatia Associada ao HTLV-1 (HAM/TSP), Uveite, bem como da outras doenças inflamatórias. O 
HTLV-1 promove uma infecção persistente. A infecção pelo HTLV-1 é uma endemia negligenciada. Estima-
se em 10-20 milhões o número de infectados no mundo, principalmente em países em desenvolvimento, 
atingindo todos os continentes. O Brasil é o país com o maior número absoluto de indivíduos infectados pelo 
HTLV-1 no mundo, e Salvador-Bahia é a cidade brasileira com a maior prevalência no país, cerca de 2%. 
A infecção pelo HTLV promove uma ativação celular crônica a qual pode influenciar no desenvolvimento 
de doenças inflamatórias, como HAM/TSP, que ocorre em 2 a 5% dos infectados. No entanto, um número 
crescente de patologias inflamatórias têm sido descritas, bem como uma maior morbi-mortalidade de doenças 
infecciosas em indivíduos coinfectados. Este estudo propõe avaliar o fenótipo e o perfil de ativação celular 
em indivíduos infectados pelo HTLV-1 com diagnóstico de HAM/TSP em diferentes fases da evolução da 
mielopatia, Ps- possível, PB-provável, e definido, bem como em indivíduos assintomáticos. Propõe ainda 
verificar a função dos linfócitos T regulatórios os quais poderão influenciar o desenvolvimento de ativação 
e inflamação crônica em linfócitos T CD4+ e T CD8+. As marcações membranares e as intracelulares e a 
carga proviral dos linfócitos T CD4+ serão realizados. Este estudo poderá elucidar marcadores que auxiliem 
medidas terapêuticas que visem interromper o processo de dano tecidual na mielopatia associada ao HTLV-1.

Palavras-chave: 1.HAM/TSP.2. linfócitos T CD4.3. Treg.
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NORMOCOLESTEROLÊMICOS

Cristiane Pinheiro Lázaro; Gustavo Barreto da Cunha; Ana Marice Teixeira Ladeia; Macelly Amorim Castro; 
Sérgio Barreto de Oliveira Filho; Armênio Costa Guimarães

Introdução: Numerosos estudos têm sido conduzidos, considerando os efeitos dos níveis lipídicos na dieta 
de pacientes que sofrem de doenças crônicas. O leite de coco é comumente usado na culinária brasileira, 
principalmente no Norte e Nordeste, e é rico em ácidos graxos de cadeia curta conhecidamente aterogênicos. 
Objetivo: Avaliar o efeito do uso do leite de coco sobre os níveis séricos de lípides em indivíduos normolipidêmicose 
aparentemente saudáveis. Métodos: Neste estudo de intervenção, longitudinal e controlado foi avaliado o perfil 
lipídico de 32 indivíduos jovens normocolesterolêmicos. Durante duas semanas, foram observados os hábitos 
alimentares dos voluntários e foi fornecido um almoço pelo estudo aos mesmos. Logo após, foi iniciada a 
intervenção, que consistiu na ingestão de 50mL de leite de coco na sua forma comercial, fervido por 20 
minutos, durante o almoço oferecido pelo estudo, durante 2 semanas. Na quinta e sexta semanas, foram 
realizadas as observações finais após o “washout”. Resultados: A média do colesterol total basal que era de 
163,5 passou para 186,5 após a intervenção e 195,5 após o washout. A média do LDL de 98,3 para 119,5 e 
121,4. A média do HDL de 51,0 para 46,0 e 48,0. A média do VLDL de 12,6 para 19,8 e 21,2. E a média do 
triglicérides de 66,0 para 99,0 e 106,0. Conclusão: O consumo de leite de coco nas condições do preparo 
alimentar alterou desfavoravelmente o perfil lipídico em indivíduos saudáveis. Em mulheres, as alterações nos 
níveis de colesterol total e HDL não foram significantes, o que pode ter sido reflexo da menor amostra.

Palavras-chave: perfil lipídico. leite de coco. jovens. normocolesterolêmicos.

USO DE RECURSOS TERAPÊUTICOS ALTERNATIVOS FINANCIADOS PELO SUS NO BRASIL

Lorena Schindler Coutinho Ribeiro; Marlene Silva

O Ministério da Saúde incluiu, desde 1999, os recursos terapêuticos alternativos como procedimentos 
disponíveis no Sistema Único de Saúde, permitindo à população brasileira o direito de escolha entre a medicina 
tradicional e a medicina alternativa, tais como acupuntura, fitoterapia, homeopatia e termalismo. O presente 
trabalho objetiva determinar a região e o estado do Brasil que utiliza o maior uso destes recursos e o tipo 
de prestador com maior índice de atendimentos financiados pelo sistema público de saúde brasileiro. Trata-
se de um corte transversal, com dados secundários do SUS, utilizando-se os registros de procedimentos 
ambulatoriais do SIA/SUS e dados populacionais do IBGE, de acordo com as regiões. As medidas utilizadas 
foram proporções de procedimentos para avaliar a demanda de recursos terapêuticos alternativos e, 
posteriormente, razões para as comparações realizadas, através de planilha eletrônica, do Microsoft Office 
2007. Verificou-se que a distribuição dos recursos terapêuticos alternativos no Brasil não é igualitária. Em 
2002, percebeu-se que a região Centro-Oeste utilizava em maior número estes recursos, seguido do Sudeste 
e, por último, a região Sul. Em 2007, embora a demanda destes recursos tenha aumentado em todas as 
regiões, a ordem de magnitude permaneceu a mesma de 2002. O Distrito Federal, Maranhão e Goiás foram 
os que mais utilizaram os recursos em 2002 e, em 2007, o Distrito Federal continuou liderando a presença 
destes, seguido do estado de São Paulo. Em relação ao tipo de prestador, os estabelecimentos municipais 
tiveram maior índice de atendimentos dos recursos terapêuticos financiados pelo SUS no Brasil, tanto no ano 
de 2002 como em 2007. Diante do exposto, ressalta-se que o crescimento do uso de recursos terapêuticos 
alternativos financiados pelo SUS ainda é tímido, porém significativo. Com isso, cabe aos profissionais da 
área de saúde, sensibilizar os gestores e demonstrar a necessidade da inserção mais profundamente das 
práticas no sistema público para melhor atender aos usuários brasileiros.

Palavras-chave: práticas integrativas e complementares. recursos terapêuticos. SUS. saúde pública.
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ESTUDO LONGITUDINAL DA FUNÇÃO CARDÍACA DO MODELO EXPERIMENTAL DA DISTROFIA 
MUSCULAR DE DUCHENNE

ROSADO,I.T.; MENDEZ, L.C.; VIDAL, D.T.A.; VASCONCELOS, J.F.;  MACAMBIRA, S.G.; SOARES, M.B.P.

A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é a distrofia muscular mais comum e letal do mundo, acometendo 
um indivíduo em cada 3500 nascimentos vivos. É uma doença congênita, recessiva, ligada ao X, que acomete 
apenas meninos, e caracteriza-se pela ausência ou formação inadequada da distrofina, proteína que causa 
ruptura do sarcolema de músculos esqueléticos e cardíacos, levando à fraqueza muscular progressiva. 
A doença tem um padrão progressivo de desenvolvimento e encurta consideravelmente a sobrevida dos 
acometidos, sendo a cardiomiopatia dilatada o principal fator limitante no tratamento destes pacientes. O 
modelo experimental mais utilizado na DMD é o camundongo mdx, murino portador de uma mutação genética 
que leva a uma redução na expressão da distrofina. O principal objetivo deste estudo é caracterizar a função 
cardíaca do modelo experimental de DMD para investigar o desenvolvimento da cardiomiopatia associada a 
esta síndrome através de um estudo longitudinal. Vinte e oito camundongos machos mdx e 10 camundongos 
machos da linhagem C57Bl/10 (grupo controle), todos com 8 semanas, foram submetidos a avaliações 
funcionais, bioquímicas e morfométricas para a realização deste estudo. A análise das funções cardíacas e 
do músculo esquelético foi realizada em cada camundongo aos 3 meses de idade e repetido aos 17 meses 
de idade através do estudo de traçados eletrocardiográficos e teste ergométrico. Exames ecocardiográficos 
também foram realizados, porém apenas nos animais velhos. Em seguida, os animais foram sacrificados 
e realizou-se o estudo post mortem do coração e músculo gastrocnêmio, que foram cortados e pesados 
separadamente. Nestes tecidos, bem como no soro dos animais, também foi feita a dosagem de IL-6. À 
eletrocardiografia, os camundongos controles apresentaram um aumento no tempo de condução elétrica 
átrio-ventricular compatível com o processo fisiológico de envelhecimento. A comparação entre os mdx 
jovens e velhos apresentou alterações em quase todos os índices analisados, o que comprova a hipótese 
de que a doença progride com a idade. Comparados aos controles jovens, os mdx jovens apresentaram 
um menor tempo de ativação ventricular, redução da duração de QRS e repolarização ventricular mais 
precoce, sugerindo uma tendência ao desenvolvimento de taquicardia ventricular. Já os achados do estudo 
comparativo entre os mdx e controles velhos, sugerem comprometimento da propagação do impulso cardíaco 
nos mdx. A análise ecocardiográfica entre os camundongos controles e mdx velhos revelou uma diminuição 
significativa na fração de encurtamento do coração do mdx, sugerindo comprometimento da função sistólica. 
A massa cardíaca dos camundongos mdx apresentou-se maior do que a dos controles no estudo post morten. 
Em relação ao músculo gastrocnêmio, houve redução da massa nos mdx. O aumento dos níveis de IL-6 
observados no soro, coração e músculo gastrocnêmio dos camundongos mdx é compatível com um quadro 
de processo inflamatório e regeneração muscular. O camundongo mdx figura-se, portanto, como um modelo 
experimental adequado para o estudo fisiopatológico da DMD e para a busca de novas terapias.

Palavras-chave: distrofia muscular de duchenne. mdx. cardiomiopatia.

FREQUÊNCIA DE TROMBOCITOPENIA E DO USO DE HEPARINA EM PACIENTES COM DOENÇA 
ARTERIAL CORONARIANA

Gabriela Gomes, Marta Menezes, Tiago Farias, Zilma Barreto, Gabriele Gramacho, Gabriela Alban, Karilena

O uso de antitrombínicos no tratamento do DAC, embora contribuam para a redução da mortalidade, 
também podem determinar efeitos adversos. O uso de heparina pode determinar desde formas brandas 
de trombocitopenia (30%), até formas graves (5%), associada com fenômenos embólicos e com uma taxa 
de mortalidade estimada em 8 a 20% (Fernanda Longhi, 2002). O objetivo deste trabalho é determinar a 
frequência de trombocitopenia e do uso heparina, correlacionando estes dados, em pacientes com DAC 
em hospital do SUS, referência em cardiologia. Trata-se de um estudo observacional de corte transversal, 
realizado em duas etapas, retrospectiva e prospectiva, na enfermaria de cardiologia do Hospital Ana Neri 
na cidade do Salvador, Bahia. Os dados foram colhidos com ficha padronizada através dos prontuários de 
pacientes com DAC e que tiveram registro da contagem de plaquetas de dezembro de 2007 a abril de 2008 
(retrospectiva), julho a setembro de 2009 e abril a junho de 2010 (prospectiva). Foram incluídos no estudo 



22

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC103 pacientes admitidos com diagnóstico de DAC, 66 (64,0%) do sexo masculino e 37 (35,9%) do sexo 

feminino. O estudo avaliou dois grupos diferentes de pacientes, um com trombocitopenia (Grupo I) e outro 
sem trombocitopenia (Grupo II). A idade média dos pacientes do grupo I foi de 60,3 anos (dp = 9,6), enquanto 
que a média de idade do grupo II foi de 58,1 anos (dp = 9,6). Os homens apresentaram mais trombocitopenia 
do que as mulheres (51,5 versus 32,3, p =0,039). Do total de pacientes, 36 (32,0%) foram expostos à heparina 
de baixo peso molecular (HBPM), 24 (23,3%) à heparina não fracionada (HNF) e 37 (35,9%) aos dois tipos 
de heparina. A frequência de trombocitopenia deste estudo foi de 45,4%. Dos pacientes que utilizaram a HNF 
no período do internamento, 58,3% apresentaram trombocitopenia, comparado a 54,1% naqueles expostos 
a ambos os tipos de heparina (p= 0.94). Aqueles que usaram HBPM isoladamente tiveram uma frequência 
de trombocitopenia de 27,8%, sendo esta menor do que a frequência nos expostos isoladamente à HNF 
(p=0,036) e do que nos pacientes que usaram ambos os tipos de heparina (p=0,044). Quanto ao tratamento 
empregado para DAC, a trombocitopenia ocorreu em: 25% dos pacientes tratados de forma clínica, 28,9% dos 
tratados com angioplastia e 86,2% dos submetidos a cirurgia. A freqüência de trombocitopenia no presente 
estudo foi elevada. Houve uma freqüência significativamente maior de trombocitopenia naqueles pacientes 
expostos a HNF, isoladamente ou HNF em associação com HBPM, em comparação com aqueles expostos 
apenas a HBPM.

Palavras-chave: medicina. cardiologia. doença coronariana.

MICOBACTÉRIAS NÃO TUBERCULOSAS EM UM HOSPITAL DE
REFERÊNCIA NA BAHIA: ANÁLISE DE 64 CASOS

Eliana Dias Matos; Larissa Nunes Pereira; Francianne Marinho Amorim; Lorena Maria Alves Souza; 
Antônio Carlos Moreira Lemos

Introdução: Nos últimos anos, as doenças causadas por micobactérias não tuberculosas (MNT) têm assumido 
importância crescente, especialmente devido à associação com HIV, fibrose cística e broquiectasias, aliado 
a um melhor reconhecimento clínico e no isolamento de micobactérias. Na Bahia, das 231 culturas para 
micobactérias de pacientes encaminhados com suspeita de TB multirresistente (TBMR), 8,2% foram isolados 
MNT, com predominância de MNT de crescimento rápido (64,4%), especialmente do grupo M.abscessus/
chelonae (57,9%). Objetivos: Descrever aspectos clínicos, distribuição de frequência de espécies e desfechos 
dos casos de MNT acompanhados em um ambulatório de hospital de referência terciária na Bahia; Métodos: 
Foram avaliados, em coorte retrospectiva, 64 pacientes acompanhados no ambulatório de TBMR do Hospital 
Especializado Octávio Mangabeira (Bahia), de janeiro/2003 a janeiro/2010. Foram realizados baciloscopia, 
cultura para micobactéria em meio de Lövenstein-Jensen, tipificação da micobactéria isolada na cultura 
(métodos bioquímicos), sorologia para HIV e radiografia de tórax. As variáveis de maior interesse foram: 
idade, sexo, sintomas clínicos, doença pulmonar pré-existente, tratamento prévio para TB, sorologia para 
HIV, espécie de MNT e desfecho de tratamento. Resultados: A média de idade foi de 47,8 14,9 anos, sendo 
57,8% (37/64) do sexo masculino. O isolamento de MNT foi possível em 62 dos 64 pacientes (96,8%), com 
a seguinte distribuição de espécies: 27,4% (17/62) M. abscessus/chelonae; 14,5% (9/62) M. kansasii; 14,5% 
(9/62) M. gordonae; 12,9% (7/62) M.fortuitum/peregrinum; 8,1% (7/62) complexo M. avium-intracellulare e 
em 22,6% (12/62) foram isolados Mycobacterium sp. Em dois pacientes o diagnóstico de infecção por MNT 
em pele e tecido subcutâneo foi realizado com base em quadro clínicoepidemiológico e presença de lesão 
granulomatosa. Tosse produtiva foi o sintoma mais frequente (81,3%; 52/64), seguida de febre (21,9%; 14/64) 
e dispnéia (20,3%; 13/64). Tratamento prévio para TB foi relatado em 75% (48/64). Coinfecção MNT/HIV foi 
observada em 7,8% (5/64). Os critérios definidores de doença por MNT (ATS/IDSA, 2007) foram preenchidos 
em 90,6% (58/64). Os desfechos dos 58 pacientes tratados foram: cura 56,9% (33/58); 19,0% (11/58) em 
tratamento favorável; 13,8% (8/58) falência; 8,6% (5/58) óbito; e 1,6% (1/58) abandono. Conclusões: (1) 
Os resultados sinalizam a importância da investigação sistemática de doença por MNT em pacientes com 
suspeita de TB, considerando que a maioria são tratados previamente para TB; (2) Houve predominância de 
MNT de crescimento rápido nessa população, na Bahia.

Palavras-chave: micobactérias não tuberculosas. Brasil. Bahia.
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AVALIAÇÃO MORFOFUNCIONAL ECOCARDIOGRÁFICA EM IDOSOS
COMPARADOS A NÃO IDOSOS

Kyra Nhayanna Coutinho Machado; Lívia Cisneiros Goes; Larissa Andrade da Costa; Camila Medrado 
Pereira Barbosa; Carolina Santana dos Reis Santos e Lucíola Maria Lopes Crisostomo

Introdução: Dimensões, funções e alterações cardíacas típicas do coração de idosos não estão claramente 
demonstrados. Objetivos: Identificar perfil ecodopplercardiográfico de idosos comparados aos não idosos 
na rotina ambulatorial e em relação ao sexo e estratos etários. Métodos: Estudo Transversal. População 
constituída por pacientes que compareceram a uma instituição privada em Salvador-BA, para realização 
de ED de março/2009 a março/2010, sendo formada por 273 idosos (>65 anos) e 273 não idosos (20 – 40 
anos), pareados por sexo.O projeto foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. 
Resultados: Foram avaliados 546 ecodopplercardiogramas. A idade média dos idosos foi de 77,5±6,3 anos 
(65 – 102) e nos não idosos 34,5±3,72 anos (25 – 40), e nos dois grupos houve maior proporção de mulheres 
(66%). Diâmetros idosos e não idosos: VD=17,5±2,8mm (10,0–32,0) vs. 17,5±2,9mm (10,0 - 37,0) (p=0,834); 
VEd.=51,3±6,2mm (37,0–76,0) vs. 48,2±4,3mm (37,0 – 63,0); VEs.=31,7±6,6mm (18,0–62,0) vs. 28,5±3,8mm 
(19,0–51,0); AE=39,4±6,4mm(27,0–66,0)vs.35,2±4,5mm(25,0–63,0); aorta=32,8±4,7mm(20,0–60,0) 
vs.29,8±3,5mm(22,0–40,0) (p<0,0001); massa do VE=223,9±77,6g(101,0–593,0)vs.167,7±49,8g(89,0–367,0); 
FE do VE idosos e não idosos:63,0±8,7%(30,0–88,0)vs.65,8±5,5% (35,0–81,0),p<0,0001. Alteração de 
relaxamento em 201 ED (73,6%)em idosos e 6(2,2%)nos não idosos. FD alterada em 73,6%(201) dos idosos 
e em 2,2%(6) não idosos(p< 0,0001).Valva mitral alterada em 48,9%(134)dos idosos e Valva aórtica alterada 
em 191 idosos (69,7%) (p<0,0001).Ecodopplercardiograma alterado em 100% dos idosos acima de 80 anos 
(65 – 79 anos=92%;  80anos=100%, p<0,0001). Conclusão: Ecodopplercardiograma dos idosos apresentou 
diferenças significativas em relação aos não idosos quanto aos diâmetros, espessura, função cardíaca e 
acometimento valvar. A função diastólica do VE foi pior nos idosos, e a alteração do tipo I foi o padrão mais 
frequentemente encontrado; As valvas mais frequentes alteradas foram as valvas aórtica e mitral; Achados 
sugerem possível associação entre a idade no grupo de idosos e entre os sexos no grupo de não idosos.

Palavras-chave: idosos. ecodopplercardiograma. morfofuncional. rotina ambulatorial.

E AGORA O QUE VAMOS FAZER? TEMOS QUE IMPLANTAR A SISTEMATIZAÇÃO
 DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM!

Simone Passos Cardoso; Christyanne Guimarães Pinheiro

Em 2002 tornou-se obrigatório a utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em todas 
as instituições hospitalares, porém poucas conseguiram implantar a SAE obedecendo à lei. Este projeto tem 
por finalidade analisar as estratégias utilizadas pelas instituições de saúde para implantar a SAE em Salvador, 
Bahia, assim como, identificar o impacto deste processo na prática da assistência da enfermagem. Será uma 
pesquisa exploratória e descritiva com abordagem qualitativa. Os participantes serão enfermeiras gerentes, 
responsáveis pela implantação da sistematização e as enfermeiras assistentes da mesma instituição. Os 
locais da pesquisa serão as instituições de saúde da cidade de Salvador que possuem todas as fases (são 
cinco) da Sistematização implantadas. A coleta de dados será feita através de entrevista semi-estruturada 
e, para nortear a entrevista será elaborado um instrumento que irá abordar as estratégias utilizadas pela 
instituição para implantação da SAE e o impacto desta implantação na prática assistência da enfermagem. 
O instrumento será aplicado para os dois grupos de enfermeiras, assistências e gerentes. Este trabalho se 
justifica pela importância que a Sistematização da Assistência de Enfermagem tem como ferramenta estrutural 
na construção de uma metodologia de prestação de cuidados de enfermagem individualizada e baseada nas 
necessidades humanas básicas afetadas, visto que, ela é composta por cinco fases que são: Histórico de 
enfermagem (levantamento de dados), Identificação de problemas de enfermagem, Realizar o diagnóstico 
de enfermagem (baseado nos problemas levantados), Prescrição de plano de cuidados de enfermagem 
(baseado nos diagnóstico estabelecido), e Reavaliação para avaliar evolução da prescrição instituída.

Palavras-chave: sistematização. assistência. enfermagem. hospitais. Salvador.
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 EM ROTINA AMBULATORIAL

Camila Medrado Pereira Barbosa; Carolina Santana dos Reis Santos; Lucíola Maria Lopes Crisostomo

Introdução: O teste ergométrico (TE) mede o trabalho cardíaco máximo através do esforço e assim avalia 
sua resposta clínica,hemodinâmica,eletrocardiográfica e metabólica.Ele possui uma boa relação custo-risco-
benefício,especialmente nos idosos e, apesar do crescimento desta população e sua alta demanda por serviços 
de saúde,o perfil do seu TE ainda é pouco conhecido.Objetivo:Avaliar o perfil do TE dos idosos comparando-
os a não idosos,em rotina ambulatorial.Método:Estudo transversal.Foram analisados 304 testes realizados 
em uma instituição privada na cidade de Salvador-BA,em janeiro de 2008 a junho de 2009,sendo 152 TEs 
do grupo idoso(GI) e 152 do não idoso(GII) pareados quanto a sexo.Utilizou-se estatística descritiva,teste 
paramétricos e não paramétricos,p<0,05 foi estatisticamente significante.Resultados:GI:86 mulheres(57%) 
e 66 homens(43%),média de idade 70,4±4,1anos (65–85).141 indivíduos(93%) tinham os principais fatores 
de risco cardiovasculares.FCrepouso-73,9±12,7bpm (49-122) e FCmáxima-130±16,8bpm (77 – 174).
PAS pré,PAS máxima,PAD pré e PAD máxima-131,3±17,2mmHg (105-220), 184,8±30,5mmHg (105-250), 
80,8±11mmHg (60-190) e 81 ±8mmHg (60-115),respectivamente.Valor do DP-240077,9 ±5588,43.Duração e 
distância percorrida-6,1±2,1min e 0,26±0,13km, respectivamente.Conclusão alterada em 33%, inconclusiva 
em 3% e normal em 64%.GII: 86 mulheres(57%) e 66 homens(43%), média de idade 29,9±5,5anos (20–40).118 
indivíduos (78%) possuíam os principais fatores de risco cardiovasculares.FC repouso-83±12,5bpm (54-117) 
e FC máxima -167,6±17,2bpm (94-204).PAS pré,PAS máxima,PAD pré e PAD máxima-121,3±13,8mmHg (95-
160), 171,5±29,9mmHg (110-260), 77,6±9,7mmHg (60-100), 79±8,8mmHg (60-100),respectivamente.Média 
do DP- 28946,4 ±6185,4.Duração e distância percorrida-8,4 ±2,2 min e 0,47 ±0,2km.Principais indicações 
para realização do TE: avaliação funcional(GI-58% vs GII-82%) e avaliação de pressão(GII-31% vs GII-8,6%). 
Protocolos mais aplicados:Ellestad(GI-51% vs GII-74%),Rampa(GI-36% vs GII-15%) e Bruce(GI-12% vs GII-
8%).Laudos normais do ECG de repouso,esforço e recuperação foram mais frequente em GII(75%,94%,93%, 
respectivamente) do que em GI(42%,69%,81%, respectivamente).Conclusão:Os idosos apresentaram mais 
fatores de risco,mais TEs alterados;duplo produto menor;percorreram menor distância e toleraram menos 
o esforço que os não idosos,diferenças estatisticamente significantes.O protocolo mais utilizado foi o de 
Ellestad seguido pelo de Rampa,em ambos os grupos.Não houve complicações,sugerindo que o teste é 
seguro para indivíduos com perfil semelhante ao estudado.

Palavras-chave: teste ergométrico. idosos. doença cardiovascular. rotina ambulatorial.

EXERCÍCIOS RESISTIDOS EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA

Gabriel Oliveira Tudella; Patrícia Alcântara

Introdução: As doenças cardiovasculares continuam preocupando muitas pessoas e há uma perspectiva 
negativa sobre o aumento dos casos dessas doenças. Mesmo com os avanços nos procedimentos utilizados 
em cirurgia cardíaca, a funcionalidade do paciente ainda é bastante prejudicada. Após o procedimento 
cirúrgico, os pacientes estão mais propensos a desenvolverem medo e dificuldade em realizar as atividades 
de vida diária. Uma das modalidades terapêuticas que tem sido utilizada nesses pacientes é o exercício 
resistido. Face ao exposto, é importante determinar se há efeito do exercício resistido sobre o grau de força 
muscular de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Objetivos: Observar as respostas musculares após 
exercícios resistidos em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Metodologia: Participarão do estudo 80 
indivíduos de ambos os sexos,  18 anos submetidos à cirurgia cardíaca, que serão divididos em 2 grupos; 
controle e experimental, o controle continuará realizando a fisioterapia convencional do Hospital Santa Izabel 
e o grupo experimental será submetido a um programa de treinamento resistido com 50% de uma repetição 
máxima, uma série de 12 repetições durante o internamento hospitalar além da fisioterapia convencional do 
hospital. Resultados: Possibilitar maior elucidação sobre a aplicação do exercício resistido sobre o grau de 
força muscular e de ampliar sua possibilidade para auxílio aos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca.

Palavras-chave: medicina. cardiologia. exercícios.



25

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

AVALIAÇÃO MORFOFUNCIONAL ECOCARDIOGRÁFICA DA VALVA AÓRTICA 
DE IDOSOS E NÃO IDOSOS

Larissa Andrade da Costa; Lívia Cisneiros Góes; Kyra Nhayanna Coutinho Machado; Carolina Santana dos 
Reis Santos; Camila Medrado Pereira Barbosa; Lucíola Maria Lopes Crisóstomo

Introdução: O envelhecimento populacional é uma tendência mundial. A estenose aórtica é a valvopatia mais 
frequente no senil e sua prevalência aumenta com a idade. No idoso, a estenose degenerativa com fibrose e
calcificação da valva aórtica merece maior destaque. Objetivos: Determinar o perfil morfofuncional da valva 
aórtica detectados ao ecodopplercardiograma (ED) de idosos e não idosos; descrever a frequência de 
alterações morfofuncionais da valva aórtica; avaliar a associação entre o diagnóstico de estenose aórtica 
com sexo e estratos etários nos idosos estudados; e descrever a frequência de outras alterações cardíacas 
nos idosos com e sem alterações da valva aórtica. Métodos: Estudo transversal. A população em estudo foi 
constituída por pacientes que compareceram a uma instituição privada em Salvador-BA, para realização 
de ED no período de março de 2009 a março de 2010, dos quais 273 indivíduos idosos (> 65 anos) e 
273 indivíduos não idosos (20 – 40 anos), pareados por sexo. Resultados: A idade média dos idosos foi de 
77,5±6,26 (65 – 102) anos e nos não idosos 34,5±3,72 (25 – 40) anos. A valva aórtica esteve alterada em 76 
idosos (28%) e em 6 não idosos (2%), p < 0,0001. A frequência de esclerose da valva aórtica entre os idosos 
foi de 173 (63%) e nos não idosos foi de 6 (1,5%). Dentre os idosos, 159 (58%) apresentaram calcificação 
da valva aórtica, enquanto que nenhum caso foi observado nos não idosos. O refluxo aórtico foi mais comum 
entre os idosos (36%), em comparação com os não idosos (2%). A prevalência de estenose aórtica entre 
os idosos estudados foi de 4%; apenas 1 caso de estenose foi relatado entre os não idosos. Conclusão: Os 
idosos apresentaram elevada proporção de alterações da valva aórtica em relação aos não idosos; os mais 
idosos apresentaram maior proporção de estenose aórtica; e os achados sugerem provável associação entre 
a idade e a presença de lesão aórtica nos idosos estudados.

Palavras-chave: valva aórtica. ecodopplercardiograma. idoso. morfofuncional.

AVALIAÇÃO DOS ACHADOS DO ELETROCARDIOGRAMA E ECODOPPLERCARDIOGRAMA DE 
IDOSOS ATENDIDOS AMBULATORIALMENTE

Lívia Cisneiros Goes; Kyra Nhayanna Coutinho Machado; Larissa Andrade da Costa; Camila Medrado 
Pereira Barbosa; Carolina Santana dos Reis Santos;Lucíola Maria Lopes Crisostomo

Introdução: Eletrocardiograma (ECG) e Ecodopplercardiograma (ED) têm papel fundamental na população 
idosa. Objetivos: Determinar a concordância entre os achados do ECG e ED em idosos; determinar sensibilidade, 
especificidade e valores preditivos do ECG, tendo como padrão o ED. Métodos: Estudo descritivo, constituído 
por idosos (65 anos) que realizaram ECG e ED numa instituição privada de Salvador-BA de Janeiro/2008 
a Junho/2009. A amostra foi de 74 registros de ECGs que também tiveram EDs arquivados. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. Resultados: Foram avaliados 74 ECGs e 74 
EDs dos mesmos pacientes idosos, 53 (72%) de mulheres e 21 (28%) de homens. A idade média foi de 79,5±6,9 
anos e 51,0 % tinham idade >80 anos. A conclusão diagnóstica foi alterada em 55 (74%) ECGs, normal em 
13 (18%); nos EDs, alterada em 71 (96%) e normal em 3 (4%). Fibrilação atrial apareceu em 1 ECG (1,4%) e 
teve correspondente ao ED diâmetro de átrio esquerdo aumentado (p=0,268). Bloqueios de ramo apareceram 
em 24 (32,4%) ECGs, alteração da repolarização ventricular em 17 (23%), extrassístoles supraventriculares 
em 5 (6,8%), todos esses com correspondente diagnóstico de ED alterado. Zona inativa ocorreu em 4 ECGs 
(5,4%) e não em 65 (88%); ao ED, acinesia esteve presente em 8 (10,8%) e ausente em 66 (89%) (p=0,410). 
Sobrecarga de ventrículo esquerdo foi vista em 1 (1,4%) ECG e não em 68 (91,9%); ao ED, hipertrofia de VE 
foi vista em 10 (13,5%), p=0,021. Houve concordância entre os diagnósticos dos ECGs e dos ED em 79% dos 
idosos. O ED diagnosticou mais alterações que o ECG em 15% dos idosos, e menos em <2%. Sensibilidade 
do ECG=96%, especificidade=67%, valor preditivo positivo= 98%, valor preditivo negativo=17%. Conclusão: 
foi alta a concordância entre os diagnósticos ao ECG e ao ED; diagnóstico alterado foi o mais frequente no 
ECG e no ED; o ECG deixou de diagnosticar uma proporção maior de alterações comparada ao ED.

Palavras-chave: eletrocardiograma. ecodopplercardiograma. idosos.
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REFLEXÕES SOBRE PAPEL SOCIAL

Jheylane Arruda; Letícia Rocha Corrêa

Este projeto pretende analisar as percepções de idosos negros sobre seu papel social, a partir dos relatos de 
suas trajetórias de vida. Pretende também identificar experiências relacionadas à discriminação racial em suas 
histórias de vida e como a mesma influencia o papel social do idoso negro em Salvador-Ba. Fundamenta-se 
no princípio da importância de se pensar uma terceira idade ativa e participante no meio social que envolve 
um processo de construção coletiva de representações sobre o idoso negro e sua autoimagem. A pesquisa 
consistirá no levantamento de fontes documentais e orais, na interpretação de depoimentos e história de 
vida de idosos autodeclarados negros e vinculados a uma associação em Salvador. Durante o ano de 2010, 
a pesquisa de campo estará orientada para o levantamento bibliográfico, realização de entrevistas e análise 
de dados. Serão adotados os procedimentos da história oral, para o registro das entrevistas, transcrição e 
conferências. Será adotada a perspectiva sociohistórica na análise de conteúdo. Como resultado espera-se: 
contribuir para uma nova versão do conceito e da representação que o idoso negro exerce socialmente. O 
material coletado será disponibilizado para futuras pesquisas que se proponham a ampliar e desenvolver o 
campo profissional, possibilitando reflexões conceituais associadas à prática e, consequentemente, à sua 
responsabilidade social frente à população idosa negra. 

Palavras-chave: memória social. história de vida. psicologia. direitos humanos. relações raciais.

COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO POR JOVENS DO SEXO 
MASCULINO DE 15 A 29 ANOS NA BAHIA - 2003 A 2007

Flávia Medrado Ferreira Silveira; Tássia Teles Santana Macedo; Lilian Marinho; Márcia Alfano

Este trabalho apresenta um estudo epidemiológico sobre mortalidade por acidente de trânsito por jovens 
do sexo masculino de 15 a 29 anos na Bahia, 2003 – 2007. Realizado pela matéria de Epidemiologia I, do 
curso de enfermagem, da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Publica (EBMSP). Esta é uma pesquisa 
transversal descritiva – estudo epidemiológico no qual o fator e efeito são observados no mesmo momento 
histórico referente à mortalidade por acidente de trânsito na Unidade Federativa da Bahia, da população do 
sexo masculino, na faixa etária dos 15 aos 29 anos no período de 2003 a 2007. A mortalidade no trânsito 
vem se destacando como uma das maiores causas de morte no país. Através de estudos pudemos observar 
que o sexo masculino está mais exposto a morrer por acidente de trânsito A análise foi feita em termos de 
valores absolutos e relativos (coeficiente ou taxa). Foi calculado o coeficiente de mortalidade por acidente de 
trânsito na Bahia aplicando as variáveis: faixa etária, estado civil e raça/cor. Estes foram considerados como 
numeradores. Como denominadores, utilizou-se a população do sexo masculino, da faixa etária de 15 a 29 
anos que sofreram acidente de trânsito na Bahia nos referidos anos. Foram calculados coeficientes por cem 
mil habitantes. A análise dos resultados possibilitou suscitar hipóteses sobre a eficácia do Código Brasileiro de 
Trânsito. Kilsztajn (2001) mostrou que é necessário, tanto o aprimoramento do processo educativo de jovens 
do sexo masculino quanto a fiscalização relativa à habilitação dos condutores e ao uso do álcool.

Palavras-chave: epidemiologia. mortalidade. fatores de risco.
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PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA E PSICOLOGIA

Fabiana Oliveira da Silva; Ângela do Nascimento Araújo; Mônica Ramos Daltro

Introdução: O discente, ao ingressar na universidade, passa por situações de crise acidentais, uma vez que 
sai do seu ambiente familiar e se depara com um mundo desconhecido, podendo viver diversos conflitos 
e inseguranças, resultando em desequilíbrio emocional. A não superação desta crise, decorrente da não-
adaptação às novas vivências, poderá se constituir para o aluno em um fator causador de estresse, gerando 
problemas orgânicos, dificuldades de relacionamento, baixa produtividade escolar, angústias, estados de 
ansiedade e depressão. Os profissionais da saúde, em especial os da Psicologia e Medicina, durante o curso 
de graduação, são preparados para cuidar, proporcionar bem-estar, salvar vidas. Diante destas exigências, os
desafios e frustrações são inevitáveis, o que provavelmente torna estes grupos mais propensos a desenvolver 
transtornos como ansiedade e depressão. Objetivo: Avaliar a prevalência de depressão e ansiedade em 
estudantes dos cursos de Medicina e de Psicologia de uma instituição privada de ensino superior em Salvador, 
Bahia. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, que será realizado entre 
agosto e outubro de 2010 com estudantes de Medicina e Psicologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública. O tamanho amostral necessário foi calculado através do programa EpiInfo versão 3.5.1, resultando 
num total de 294 e 132 estudantes de Medicina e Psicologia respectivamente, sendo definido randomicamente 
por conglomerados. Para a pesquisa, serão aplicados um questionário com perfil sociodemográfico e clínico 
dos participantes e a Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS, traduzida para o português e validada 
para uso ambulatorial. Os dados serão analisados no programa SPSS. O projeto foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências, sob o protocolo 030/2010. 
Resultados: Acredita-se que os sintomas depressivos e ansiosos sejam mais prevalentes em estudantes de 
Medicina e Psicologia quando comparado à população em geral.

Palavras-chave: psicologia. depressão. ansiedade.

MOLÉCULAS ENVOLVIDAS NA INTERAÇÃO LEISHMANIA-MACRÓFAGO

Eduardo Carvalho Marques; Carolina Leite Versoza, Laís Teixeira da Silva; 
Larissa dos Santos Almeida Abreu; Juliana Meneses Gomes; Patrícia Sampaio Tavares Veras

A leishmaniose, em suas apresentações tegumentar e visceral, é endêmica em regiões tropicais e subtropicais 
do mundo. Protozoários do gênero Leishmania podem se comportar como parasitos intracelulares obrigatórios 
em células do sistema fagocítico mononuclear. Em seu ciclo de vida, Leishmania apresenta-se em duas 
formas principais: promastigotas e amastigotas. A promastigota na forma metacíclica é reconhecida e 
fagocitada por macrófagos, que são as principais células hospedeiras para Leishmania spp. Após a fagocitose, 
Leishmania é internalizada em compartimentos fagolisossomais, onde as amastigotas se multiplicam. Os 
macrófagos são ativados por um processo que envolve o reconhecimento de pathogen-associated molecular 
patterns (PAMPs) na superfície do parasito, por pattern-recognition receptors(PRRs) e outros receptores 
na superfície do macrofago. Lipofosfoglicanos (LPG) e a glicoproteína de 63kDa (gp63) são algumas das 
moléculas do parasito presentes na forma promastigota, conhecidas por estarem envolvidas nessa interação. 
Essas moléculas apresentam PAMPs em sua estrutura e podem ser reconhecidas por diferentes receptores 
presentes na superfície do macrófago como: receptores para fração 3 do complemento (C3b e C3bi), receptor 
para fibronectina, além dos PRRs  como receptores do tipo toll (TLRs), receptores scavenger (SRs), CD14 e o 
receptor manose. Após o reconhecimento e a interação entre receptores e ligantes, segue-se a internalização 
do parasito e seu estabelecimento intracelular. Esta revisão propõe-se a descrever a participação de moléculas 
envolvidas nessa interação macrófago-Leishmania e evidenciar as relações dessas moléculas com a ativação 
de vias de sinalização, bem como as modificações na resposta dos macrófagos, determinando o destino 
intracelular do parasito, e em consequência, o curso da infecção.

Palavras-chave: leishmania. macrófago. fagocitose. vias de sinalização. 
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Rosane Borges Dias; Mário Osvaldo Santana de Almeida; Érica Del Peloso Ribeiro;
Roberta Catapano Naves

A prevalência da obesidade vem aumentando nas últimas décadas, representando uma preocupação para a 
saúde pública, pois é um importante fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças como o diabetes
mellitus tipo II, hiperlipidemia, hipertensão, doenças cardiovasculares e colelitíase. Estudos epidemiológicos 
recentes demonstraram uma possível relação entre a obesidade e a doença periodontal. A associação entre 
doença periodontal e obesidade está diretamente relacionada ao processo inflamatório, pois mediadores 
como o fator de necrose tumoral (TNF-a), interleucina-6 e interleucina-8 são secretados pelo tecido adiposo, 
o que faz com que estejam presentes em maior quantidade em pacientes obesos, podendo, por conseguinte, 
levar a um estado hiperinflamatório, aumentando o risco e/ou progressão da doença periodontal. A partir 
disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar, por meio de um estudo transversal, a associação entre a doença 
periodontal e a obesidade. A amostra consistiu de 70 pacientes não fumantes, sistemicamente saudáveis, que 
não tenham recebido tratamento periodontal nos últimos seis meses ou usado antibiótico e/ou antiinflamatório 
nos últimos três meses. Estes pacientes foram avaliados quanto ao grau de severidade da doença periodontal 
através do índice de placa, índice gengival, sangramento à sondagem, profundidade de sondagem e nível de 
inserção clínica. E o índice de massa corporal (IMC) e a medida da circunferência abdominal foram realizados 
para avaliar o grau de obesidade. A periodontite foi encontrada em 80% dos indivíduos avaliados, o sobrepeso 
em 38,57% e a obesidade em 20% dos casos. Já a circunferência abdominal foi encontrada maior ou igual a 
88 cm em 58% das mulheres avaliadas e maior ou igual a 102 cm em 25% dos homens. Conclui-se que existe 
uma possível relação entre a periodontite e a obesidade, mas estudos longitudinais são necessários para uma 
melhor avaliação dessa associação.

Palavras-chave: periodontite. obesidade. epidemiologia.

ANÁLISE DO COLÁGENO PRODUZIDO EM MUCOSA ORAL SUBMETIDO À RADIOTERAPIA

Camila Queiroz de Santana; Gabriela Botelho Martins; Lara Correia Pereira

Introdução: A radioterapia é um tratamento para neoplasias malignas amplamente utilizado. As células 
radiossensíveis são aquelas que apresentam alto grau de atividade mitótica, sendo elas células normais ou 
neoplásicas. Por esse motivo radioterapia é um tratamento não específico que pode causar efeitos colaterais 
nos tecidos adjacentes à lesão maligna, como, osteorradionecrose, fibrose de tecido mole, candidíase, 
mucosite, etc. A mucosite é uma inflamação de mucosa oral induzida por radioterapia e/ou quimioterapia, que 
pode ter seu processo de reparação tecidual alterado, podendo desencadear um desequilíbrio no processo 
inflamatório, gerando um acúmulo de colágeno e caracterizando uma fibrose induzida por radiação. Objetivo: 
Este estudo tem com finalidade analisar qualitativa e quantitativamente a produção de colágeno no processo 
de reparo tecidual em mucosa oral de ratos submetida à radioterapia. Materiais e Métodos: A análise qualitativa 
foi realizada através da contagem da área da expressão de colágeno em fotomicrografias de lâminas de 
língua de ratos divididos em quatro grupos: 01: não submetido à radioterapia e sem lesão ulcerada; 02: não 
submetida à radioterapia com lesão ulcerada na língua; 03: submetido à radioterapia sem lesão ulcerada na 
língua e 04: submetido à radioterapia com lesão ulcerada na língua. Já análise qualitativa foi feita através da 
descrição das lâminas citadas a cima, em microscopia à luz nas objetivas de 04X, 10X e 40X. Resultados: 
A expressão do colágeno foi diferenciada em todos os grupos, sendo que o grupo 04 apresentou as fibras 
mais delgadas e desorganizadas. A análise estatística está em fase de conclusão. Conclusão: A expressão da 
proteína colágeno foi diferente nos grupos estudados observando- se modificações em relação à organização 
tecidual, espessura das fibras e a quantidade de colágeno produzido.

Palavras-chave: radioterapia. reparo tecidual. mucosite. colágeno.
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CARACTERIZAÇÃO LOCOMOTORA NA PATOLOGIA CHAGÁSICA  EM MODELO MURINO

Diego Ribeiro Rabelo; Vitor Guida de Souza; Bruno Teixeira Goes; Marcos André Vannier dos Santos; 
Diego Silva Menezes; Abrahão Fontes Baptista

Introdução: A patologia chagásica é uma doença negligenciada causada pelo parasito intracelular trypanosoma 
cruzi e foi descoberta há mais de 100 anos por Carlos Chagas. Existem várias cepas de trypanosoma cruzi 
e elas representam subespécies com base em características intrínsecas como composição antigênica, 
morfologia, suscetibilidade à quimioterapia, padrões isoenzimáticos e perfis genômicos do DNA do cinetoplasto 
bem como na relação parasito-hospedeiro. Estima-se que a doença de Chagas seja responsável por afetar 
aproximadamente 18-24 milhões de pessoas, levando ao óbito cerca de 50.000 indivíduos por ano. A lesão 
tecidual causada pelo trypanosoma cruzi tem sido atribuída a processos como persistência parasitária e 
resposta inflamatória. O nível de acometimento de um determinado órgão depende de elementos e influência 
do parasito sobre virulência, quantidade de parasitos, tropismo, imunogenicidade das diferentes cepas e 
efetividade da resposta imune do hospedeiro. Em modelos animais a limitação da função locomotora de 
camundongos infectados por t. cruzi se torna visível após a fase aguda, apresentando perda de massa muscular 
e paralisia flácida principalmente nos membros posteriores. A combinação de inflamação e desnervação levam 
a uma complexa remodelação de unidades motoras com coexistência de um brotamento axonal e reinervação 
de fibras musculares desnervadas. Posteriormente, haveria alargamento do espaço entre unidades motoras, 
com redução do número de fibras musculares dentro de uma única unidade motora, limitando a ativação 
neuromuscular quando a inflamação está ativa. Objetivo: O projeto objetiva caracterizar o perfil locomotor de 
animais infectados experimentalmente com uma cepa miotrópica de trypanosoma cruzi e, posteriormente, 
correlacionar com os dados ultraestruturais e bioquímicos. Cabe salientar que os achados patológicos em 
modelos murinos são extrapoláveis aos seres humanos. Metodologia: Este trabalho trata-se de um estudo 
experimental de intervenção, controlado. Serão utilizados 60 camundongos suíços, fêmeas, pesando de 15 a 
20 gramas, provenientes do biotério do Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz/ FIOCRUZ, Bahia.

Palavras-chave: locomoção. doença de chagas. mus musculus.

OCORRÊNCIA DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR 
OBSTRUTIVA CRÔNICA

Eulália S.S. Pinheiro; Roberta Gonçalves Gonçalves; Guilhardo Fontes Ribeiro; Kátia Nunes Sá

Introdução: Estudos sugerem uma possível relação entre a incidência de patologias respiratórias e a 
ocorrência de Disfunção Temporomandibular (DTM), referindo a obstrução como motivo de alterações na 
postura craniocervical e mandibular para facilitar a respiração e vencer a maior resistência das vias aéreas. 
Objetivo: Verificar a ocorrência de DTM em pacientes portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC). Metodologia: Estudo observacional de corte transversal realizado em 30 indivíduos de ambos os 
sexos, com idade entre 40 e 65 anos, portadores de DPOC. A coleta de dados consistiu-se na aplicação 
dos questionários sociodemográfrico e Anamnésico de Fonseca, para avaliação e graduação da DTM e na 
avaliação da mobilidade torácica, através da cirtometria. Resultados/Conclusão: Há uma alta prevalência de 
DTM em portadores de DPOC (90%) e o grau moderado desta disfunção foi o de maior prevalência. O grau 
de sinais e sintomas de DTM está associado com a gravidade da DPOC.

Palavras-chave: DTM. postura. DPOC.
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Guida V.S.; Rabelo D.R.; Goes B.T.; Baptista A.F.; Menezes D.

Introdução: A doença de Chagas afeta mais de 20 milhões de pessoas no mundo, matando cerca de 50.000 
pessoas por ano. A patogênese da lesão tecidual decorrente da ação do trypanosoma, cruzi é atribuída a 
diversos processos que atingem músculos, sistema nervoso e órgãos. Independente da origem, o processo 
inflamatório crônico nos órgãos aparenta ser o mecanismo basal de lesão. O sistema neuro-motor, tanto na fase 
aguda quanto na fase crônica, sofre diversas alterações, como por exemplo, disautonomia, diversos sinais de 
degeneração nervosa periférica, paralisia flácida de membros posteriores e perda de massa muscular. Dessa 
forma, estas alterações influenciam diretamente na condução nervosa e, consequentemente, na efetivação das 
funções locomotoras, seja em humanos ou em animais. O fármaco usado para o controle da doença no Brasil 
é o benzonidazol, porém, sua eficiência é limitada e possui muitos efeitos colaterais. Faz-se necessário, então, 
um melhor entendimento da patologia chagásica, para que assim, possam ser desenvolvidas novas estratégias 
terapêuticas. Atualmente, pouca atenção é direcionada para o comprometimento do sistema neuromuscular 
em indivíduos infectados pelo t. cruzi na fase aguda e principalmente na fase crônica da infecção. O presente 
estudo, contará com o apoio de uma equipe formada por profissionais com ampla experiência em bioquímica, 
parasitologia, microscopia eletrônica, regeneração nervosa periférica e testes funcionais para camundongos. 
Metodologia: Serão realizadas as avaliações: funcional, ultraestrutural e bioquímica, objetivando obter dados 
fiéis sobre a patologia, seus acometimentos e as respectivas influências no perfil locomotor dos camundongos. 
Objetivos: O objetivo final do trabalho é avaliar a funcionalidade de animais infectados experimentalmente com 
a cepa reticulotrópica y de trypanosoma cruzi e, posteriormente, correlacionar com os danos ultraestruturais e 
bioquímicos, traçando assim seu perfil locomotor. Cabe salientar que os achados patológicos chagásicos em 
modelo murino são similares aos seres humanos, sendo assim, passíveis de extrapolamento.

Palavras-chave: doença de chagas. perfil locomotor. biomarcadores.

MUTAÇÕES NO PROMOTOR DO GENE DA LANGERINA AFETAM A INFECÇÃO PELO HIV-1?

Jaqueline Goes de Jesus; Giselle Calasanas de Souza Costa; Edgar Souza Santos; 
Bernardo Galvão Castro Filho; Luiz Carlos Júnior Alcântara.

Introdução: A entrada do HIV-1 na célula hospedeira depende da interação de suas glicoproteínas do envelope 
com moléculas receptoras e coreceptoras da célula. A langerina, uma lecitina do tipo C, presente nas células 
de Langherans (LCs), constitui uma das vias de entrada do HIV-1 nestas células. Estudos evidenciam que 
a langerina impede a infecção pelo HIV-1, atuando na remoção deste vírus dos tecidos e destruindo-o no 
interior das LCs através da formação dos grânulos de Birbeck. Alterações na região promotora do gene da 
Langerina podem influenciar a infecção pelo HIV-1 e modificar o curso da progressão para AIDS. Objetivos: 
Analisar variações na região promotora do gene da Langerina e associá-las à infecção pelo HIV-1. Métodos: 
A região promotora do gene da Langerina foi analisada, em 55 amostras de indivíduos infectados pelo HIV-
1 provenientes de Feira de Santana, Bahia, Brasil e em 44 indivíduos não-infectados de Salvador, Bahia, 
Brasil através de sequenciamento. Sítios de ligação de fatores de transcrição foram analisados, utilizando 
MatInspector, no software Genomatix. Resultados: Os estudos na região promotora do gene da Langerina 
revelaram a existência da mutação - 223T>C, no sítio de ligação do fator de transcrição da família V$FKHD, 
que apresentou a uma frequência de 2,7% do alelo C nos indivíduos infectados pelo HIV-1, e da mutação 
-297T>C, no sítio de ligação do fator de transcrição da família V$AIRE, que apresentou frequências do alelo C 
de 7,2% e 25% em indivíduos infectados e não infectados pelo HIV-1, respectivamente. As frequências alélicas 
das duas mutações observadas apresentaram uma diferença estatisticamente significante na comparação dos 
grupos de indivíduos infectados e não-infectados (p<0,05). Conclusão: Estes dados sugerem que as mutações 
podem apresentar papel importante no mecanismo de infecção pelo vírus por, possivelmente, alterar a ligação 
de fatores de transcrição na região promotora do gene da Langerina, afetando a regulação gênica.

Palavras-chave: HIV-1. langerina. mutações.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A TRAGETÓRIA DO ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA I

Kelly Dourado; Larissa Silveira; Luana Menezes, Mirla Anunciação; Tássia Teles Macedo; Robélia Dorea

Este trabalho apresenta o relato de experiência, realizado pela matéria de saúde coletiva I, do curso de 
enfermagem, da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP). A matéria de saúde coletiva I possui 
suma importância para a sociedade. Esta matéria é, na pratica, a associação do conhecimento técnico-
cinetifico na aplicação de organizar os sistemas de saúde para oferecer um melhor atendimento à população. 
Os encontros aconteceram no Complexo Comunitário Vida Plena (CCVP) localizado em Pau da Lima; Feira 
da Paróquia de Brotas e Hospital Especializado Dom Rodrigo de Menezes (HEDRM). A prática teve como 
objetivo mostrar como funciona uma unidade de saúde de atenção básica; realizar visitas domiciliares; fazer
planejamentos, execução e avaliação das visitas realizadas para se obter pontos positivos e negativos; 
mostrar como funciona um hospital de referência para a hanseníase e, dessa forma, aproximar os alunos 
com a realidade vivenciada pelos profissionais de saúde que trabalham na Estratégia de Saúde da Família 
(ESF). O estágio foi realizado entre o período de 10/05/2010 a 07/06/2010, organizado em cinco encontros 
e dividido em três intervenções no CCVP, um na Paróquia de Brotas e o outro no HEDRM. Os estudantes 
foram distribuídos em grupos de cinco a seis alunos e foram envolvidos em atividades de saúde pública 
voltadas aos grupos prioritários e atendendo de acordo com os princípios e doutrinas do SUS. Com o estágio 
aperfeiçoamos mais nossos conhecimentos nesta área, conhecendo os níveis de complexidade da população, 
para implementar estratégias com o objetivo de melhorar a atenção primária à saúde.

Palavras-chave: saúde coletiva. saúde da família. sistema único de saúde.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E ESTUDO URODINÂMICO EM PORTADORES DE HTLV COM 
DISTÚRBIOS MICCIONAIS

Breno Laert Mendes Fernandes de Araújo; Carolina Cardoso Carneiro de Campos; Marcelo Tomás 
Carvalho; Hugo Fabiano Fernandes de Novaes; Ana Karina Galvão Barroso; Bernardo Galvão Castro Filho

A infecção por HTLV-1 desencadeia desmielinizarão das fibras laterais da medula e, entre outras condições 
clínicas, ocasiona sintomas urinários: presentes em torno de 90% dos casos de HAM/TSP. Esses sintomas 
costumam interferir de maneira contundente na vida cotidiana dos portadores de tais distúrbios, que precisam 
lidar com o inconveniente de, muitas vezes, não ter o controle sobre o ato miccional, utilizando-se de fraldas 
ou outras formas paliativas na tentativa de levar uma vida normal. O presente estudo tem como objetivo geral 
descrever o perfil clínico, urológico e urodinâmico dos pacientes que apresentam distúrbios miccionais, através 
do estudo urodinâmico e avaliar a qualidade de vida dos pacientes com distúrbios urinários. Metodologia: 
Será realizado um levantamento de dados de prontuários para análise dos estudos urodinâmicos e aplicado 
o King’s Health Questionnaire (KHQ) para avaliar a qualidade de vida de todos os pacientes oriundos do 
Centro Integrado Multidisciplinar de HTLV da Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências (Centro 
de HTLV) que apresentem distúrbios miccionais e que já tenham sido atendidos pelo médico urologista do 
Centro de HTLV. Todos os pacientes participantes do estudo assinarão um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Todos os exames de estudos urodinâmicos serão realizados por um médico urologista, com a 
presença do estudante. Resultados esperados: Espera-se desenvolver um banco de dados com as variáveis 
pertinentes à alteração miccional e composto dos critérios de avaliação da qualidade de vida do KHQ; espera-
se também que todos os pacientes com distúrbios miccionais matriculados no Centro de HTLV tenham sua 
qualidade de vida avaliada e que tenham realizado o estudo urodinâmico.

Palavras-chave: qualidade de vida. urologia. HTLV.
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FALCIFORME NA CIDADE DE SALVADOR-BA

Elise Schaer Carvalho dos Santos; Livia Dantas Muniz; Thais Siqueira

A doença falciforme é uma hemoglobinopatia de grande prevalência na cidade de Salvador- BA. Dessa forma 
deve-se realizar mais estudos sobre o tema a fim de se conhecer melhor o perfil da doença e prestar uma 
assistência adequada aos pacientes. Sabe-se que alterações renais glomerulares e tubulares são frequentes nas 
pessoas portadoras dessa patologia. Destaca-se a hiperfiltração, que se inicia desde a infância, e a proteinúria, 
manifestação clínica mais comum do dano glomerular em que dois terços dos acometidos desenvolvem 
Insuficiência Renal Crônica, com idade média de início de 23 anos (HbSS) e um mau prognóstico. Assim, através 
do conhecimento de como essa doença interfere nesse mecanismo, a realização de medidas preventivas e o 
diagnostico precoce são de grande valia para uma melhor qualidade de vida dessa população. Serão estudados 
pacientes portadores de anemia falciforme, acompanhados no centro de referencia estadual para hematologia 
( HEMOBA), que foram referenciados para o Ambulatório de Nefropatia e Doença Falciforme, com a finalidade 
de avaliar a função renal. Serão utilizadas nesse projeto a medida da taxa de filtração glomerular e a pesquisa 
de microalbuminúria, um ótimo marcador para avaliar a progressão de lesão glomerular que precede o achado 
de proteinúria. Essa avaliação será realizada com dados coletados desses pacientes, no ambulatório, após 2 a 
5 anos de seguimento (2005 a 2010). Não há dados locais publicados sobre esse tema e, dessa forma, trata-se 
de um estudo relevante, na identificação precoce desses pacientes em risco para progressão da doença renal 
para a Insuficiência Renal Crônica, sendo fundamental para iniciar medidas de prevenção. O grupo de risco 
para o desenvolvimento de insuficiência renal crônica,será acompanhado no ambulatório de nefrologia para a 
assistência aos portadores de doença falciforme, já existente no ADAB- FBDC-EBMSP.

Palavras-chave: progressão da função renal. doença falciforme. microalbuminúria.

DEBRIDAMENTO PERIODONTAL NO TRATAMENTO DA PERIODONTITE CRÔNICA
 AVANÇADA EM DIABÉTICOS

Antônio José Mascarenhas da Costa Neto Guttemberg; Maisa Nascimento Cardoso; Ana Luiza Meira; 
Sandro Sousa Bittencourt; Erica Ribeiro Del Peloso

A presença do diabetes mellitus em pacientes dependentes ou não de insulina exógena, é considerada fator 
de risco, levando à maior prevalência e severidade da doença periodontal, de forma que o controle dos níveis
glicêmicos, a duração da doença e a idade do paciente são fatores de grande relevância no tratamento e 
acompanhamento desses pacientes. A possibilidade de utilização do debridamento periodontal para tratamento 
da periodontite crônica foi confirmada por outros estudos, que mostram similaridade nos resultados obtidos 
com raspagem e alisamento radicular, em esquema convencional e o debridamento periodontal.Entretanto, 
ainda não foram relatados estudos sobre o efeito do debridamento em indivíduos diabéticos. Para a realização 
deste estudo, serão selecionados 40 pacientes cujo controle glicêmico esteja insatisfatório (HbAc> 8%) e 
que tenham pelo menos oito dentes com profundidade de sondagem 5mm e sangramento à sondagem. Os 
pacientes deverão ter um mínimo de 20 dentes. Serão excluídos pacientes fumantes e que tenham recebido 
tratamento periodontal ou utilizado antibioticoterapia nos 6 meses anteriores ao estudo. Serão avaliados 
os seguintes parâmetros clínicos: índicie de placa visível, índicie de sangramento gengival, profundidade 
de sondagem e Nível de Inserção Clínica Relativa. Os parâmetros descritos acima serão avaliados antes 
do tratamento, 3 e 6 meses após. Através desse estudo espera-se que o debridamento periodontal seja 
também uma alternativa viável para o tratamento da periodontite crônica avançada em indivíduos diabéticos. 
Essa viabilidade seria observada com resultados clínicos do debridamento semelhantes aos da raspagem e 
alisamento radicular. Uma das vantagens da nova abordagem seria a redução do tempo de tratamento e, por 
conseguinte, a redução do risco de intercorrências (exemplo: crises de hipoglicemia) durante o tratamento 
periodontal. Sendo assim, o objetivo do presente estudo será avaliar o efeito do debridamento periodontal no 
tratamento de diabéticos com periodontite crônica severa e no controle glicêmico desses pacientes.

Palavras-chave: diabetes mellitus. periodontite. raspagem dentária.
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TRATAMENTO PERIODONTAL EM PACIENTES DIABÉTICOS PORTADORES 
DE PERIODONTITE CRÔNICA

Camila Neves Nobre; Maisa Nascimento Cardoso; Ana Luiza Meira; Sandro Sousa Bittencourt; 
Erica Ribeiro Del Peloso

O Papel do biofilme como fator etiológico da doença periodontal já está bem estabelecido na literatura. 
No entanto, evidências sugerem que a gravidade e progressão da doença podem estar relacionadas a 
fatores ambientais e modificadores sistêmicos, tais como o fumo e o diabetes melitus. Esta última alteração 
metabólica tem sido frequentemente associada à doença periodontal, sendo a terapia periodontal mecânica, 
associada ou não à antibioticoterapia, a resolução da inflamação gengival. Entretanto, pela persistência ou 
recolonização de microorganismos, em alguns casos parece não ser capaz de devolver ou manter a saúde 
periodontal. Estudos sugerem que o debridamento em sessão única podem eliminar os periodontopatógenos 
e assim evitar reinfecções. Tratando-se de um grupo mais susceptível a infecção, como os portadores de 
diabetes mellitus, esta nova abordagem de tratamento não cirúrgico pode apresentar algumas vantagens 
sobre o tratamento convencional em 4 sessões, tais como uma diminuição do número de visitas ao dentista e 
uma redução abrupta nas bactérias causadoras da infecção. Dessa forma, o debridamento periodontal parece 
melhorar os resultados do tratamento periodontal não-cirúrgico e controle glicêmico. Este estudo terá amostra 
de 40 pacientes diabéticos portadores de periodontite crônica. Os pacientes selecionados serão divididos 
em 2 grupos e receberão tratamentos distintos, aleatoriamente distribuídos, com duração de 6 meses. O 
presente estudo justifica-se pela necessidade de novas investigações sobre a relação entre diabetes e 
doença periodontal, com o intuito de avaliar as alterações nos níveis séricos de HbA após terapia periodontal 
não-cirúrgica em sessão única e o efeito do debridamento periodontal no tratamento de pacientes portadores 
de periodontite crônica avançada.

Palavras-chaves: debridamento. diabetes. periodontite.

ÍNDICE DE RESULTADOS DA DESCONTINUAÇÃO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA EM UMA 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Gláucia da Silva Santos; Caroline Kellen Eloy de Santana Rocha

Introdução: De acordo com Multisociety Consensus Conference on Wearing, o desmame ventilatório pode 
ser caracterizado como um processo contínuo que se inicia na admissão até a alta hospitalar do paciente; e 
definido pelo III Consenso Brasileiro de Terapia Intensiva como um processo de transição da ventilação artificial 
para a espontânea nos pacientes que permanecem em ventilação mecânica invasiva por tempo superior a 24 
horas. O procedimento de interrupção da ventilação mecânica passa por três processos distintos. Para que 
se permita a realização de todos esses processos, diversas estratégias de desmame podem ser empregadas, 
que são os protocolos. Estes são utilizados para estabelecer estratégias sistemáticas, mas dependem 
dos julgamentos clínicos e estilos individualizados de cada paciente. Objetivo: Determinar o resultado da 
aplicabilidade de um protocolo simples e preciso, associado a um modo ventilatório de descontinuação 
da ventilação mecânica invasiva, na unidade de terapia intensiva de um hospital oncológico na cidade de 
Salvador. Problema de pesquisa: “Qual a aplicabilidade de um protocolo simples e preciso, associado a um 
modo ventilatório de descontinuação da ventilação mecânica invasiva, na unidade de terapia intensiva de um 
hospital oncológico na cidade de Salvador?” Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo Cohorte prospectivo 
com análise de dados do tipo analítico. A população acessível é de pacientes oncológicos, internados na UTI 
do Hospital Aristides Maltez, submetidos à VMI que estejam preparados para realização da descontinuação 
da VMI. Como perspectiva de resultados espera-se obter marcadores mais precisos para indicar o sucesso 
da descontinuação da VMI para que não haja necessidade da reintubação. Para análise estatística dos dados 
obtidos com esta pesquisa será utilizado o banco de dados e a análise analítica, utilizando o software SPSS, 
versão 14.0 para Windows. O teste estatístico ANOVA será utilizado para distribuição normal das variáveis e 
os testes Kruskal-Wallis e Friedman para variáveis assimétricas.

Palavras-chave: descontinuação da ventilação mecânica. unidade de terapia intensiva. fisioterapia.
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CIENTÍFICA-PIBICPERFIL DA PESQUISA CLÍNICA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NA ÁREA DE SAÚDE - 

DADOS DA ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA

Carolina Santana dos Reis Santos; Camila Medrado Pereira Barbosa; Kyra Nhayanna Coutinho Machado; 
Larissa Andrade da Costa; Lívia Cisneiros Goes; Lucíola Maria Lopes Crisostomo

Introdução: Pesquisa consiste em classe de atividades cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para o conhecimento 
generalizável. Assim, o desenvolvimento de um país está intimamente relacionado à sua produção científica, e o 
ambiente acadêmico representa o local de construção do conhecimento. Objetivos: Avaliar o perfil da pesquisa 
clínica em uma instituição na área de saúde e seus meios de divulgação-dados da Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública (EBMSP). Métodos: Estudo descritivo. Dados de protocolos de pesquisas encaminhados ao Comitê 
de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da EBMSPFBDC (CEP) desde sua instalação; projetos de pesquisa, 
dissertações e teses da pós-graduação em Medicina e Saúde Humana da EBMSP; e proporção de trabalhos 
de conclusão de curso. Software EPI INFO utilizado para banco de dados e análises. Resultados:coletados até 
o presente dados do CEP, referentes aos anos de 2003 a 2009. Houve um crescimento de 58% no número de 
protocolos de pesquisas submetidos à avaliação pelo CEP em 2008 e 2009, quando comparados aos cinco anos 
anteriores.Em avaliação parcial de 331 protocolos, 148 foram da área de medicina(44,7%), 78 de fisioterapia(23,5%), 
66 de odontologia(19,9%), 10 de psicologia(3,0%), 9 de terapia ocupacional(2,7%), 4 de enfermagem(1,2%), 4 
de biomedicina(1,2%) e além de 12 externos ou indeterminados(3,8%). Quanto ao desenho de estudo, 225(68%) 
foram observacionais descritivos, seguido de intervencional(16%), observacional analítico(10,3%), prospectivos 
ou retrospectivos(11,4%), e não determinados(0,6%).Conclusões:Houve crescimento significativo do número de 
protocolos de pesquisas da EBMSP submetidos ao CEP; a área de maior produção foi medicina, justificada por 
ser o curso da instituição com maior tempo e maior número de alunos e professores, seguido de fisioterapia; 
a metodologia mais frequente foi observacional descritiva, justificada pelo elevado número de trabalhos de 
conclusão de curso e iniciação científica. Os dados referentes à pós-graduação e aos TCC, encontram-se em 
fase final de coleta para posterior análises e as análises do dados do CEP em fase final. 

Palavras-chave: pesquisa clínica. ensino superior. escola bahiana de medicina. saúde pública.

EFEITOS DA MANOBRA DE PEEP-ZEEP E MANOBRA DE BAG SQUEEZING 
NO  SISTEMA RESPIRATÓRIO

Gláucia da Silva Santos; Caroline Kellen Eloy de Santana Rocha

Introdução: A grande maioria dos pacientes criticamente enfermos, internados em unidade de terapia 
intensiva necessitam de ventilação mecânica, a qual consiste em um método de tratamento para pacientes 
com insuficiência respiratória em processo agudo, permitindo a possibilidade de aplicação de terapêuticas 
específicas. Dentro destas terapêuticas está incluída a manobra de Bag Squeezing que é amplamente utilizada 
pela fisioterapia nos cuidados intensivos e possui uma especial referência na depuração das vias aéreas através 
da alteração de fluxo. Uma outra manobra consiste na PEEP-ZEEP que também tem o objetivo de depuração 
das vias aéreas através de alterações no fluxo e pressões. Objetivo: Neste estudo objetiva-se analisar o 
efeito da aplicação da manobra de PEEP-ZEEP e da manobra de Bag Squeezing no sistema respiratório em 
pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva. Problema de Pesquisa: “Quais os efeitos da manobra de 
PEEP-ZEEP e da manobra de Bag Squeezing no sistema respiratório e oxigenação de pacientes submetidos 
à ventilação mecânica invasiva?” Metodologia: Trata-se de um ensaio clinico randomizado prospectivo cego 
e cruzado do tipo analítico. A população acessível é de pacientes secretivos internados na UTI submetidos à 
ventilação mecânica invasiva e pós-operatório de cirurgia abdominal. Espera-se como resultados preliminares 
que, com relatos presentes na literatura, o uso da PZ e do BS, tem um bom desenvolvimento na higiene 
brônquica, levando a uma melhor oxigenação e, por isso, a melhora da funcionalidade do paciente submetido 
à ventilação mecânica invasiva. Para análise estatística dos dados que serão obtidos com esta pesquisa 
será utilizado o banco de dados e a análise analítica, será utilizado o software Statistical Package for Social 
Sciences, versão 14.0 para Windows. O teste estatístico Kruskal-Wallis será utilizado para análise intergrupos 
e intragrupos e o teste Mann Whitney utilizado para comparar as duas técnicas. Sendo considerado um p<0,05. 

Palavras–chave: PEEP-ZEEP. bag squeezing. fisioterapia.
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FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA PREVENÇÃO À SAÚDE: ETNOBOTÂNICA EM UM 
REMANESCENTE DE COMUNIDADE QUILOMBOLA NO MUNICÍPIO DE 

SÃO FRANCISCO DO CONDE, SALVADOR-BAHIA

Léa Maria dos Santos Lopes Ferreira; Ana Cecília Cerqueira de Mello; Jéssica Fernandes dos Santos

Popularizar ciência e saúde é também retratar a etnobotânica que estende o campo para o estudo das populações 
tradicionais na interrelação das populações humanas e o uso de plantas medicinais e alimentícias, cujos elementos 
essenciais, tais como sais minerais e vitaminas são fundamentais para a saúde. O Ministério da Saúde, recentemente, 
divulgou uma lista com 71 plantas de interesse do SUS. Fitoterápicos, de acordo com a legislação sanitária brasileira, 
é o medicamento obtido exclusivamente a partir de matérias-primas ativas vegetais. Muito se tem a descobrir em 
comunidades remanescentes quilombolas acerca do uso de plantas para fins medicinais, principalmente por meio 
das pessoas mais anciãs na comunidade. Tais conhecimentos etnobotânicos, conforme preconiza a literatura, estão 
se perdendo nessas comunidades. Resgatar essa utilização é curiosidade nessa temática, ou seja, etnobotânica 
aplicada à saúde, pode, inclusive, culminar em investigações biotecnológicas e surgimento de novos fármacos com 
utilização de plantas medicinais. Este projeto tem o objetivo exercer tarefas destinadas ao manejo do ambiente, 
visando criar ferramentas para formação de multiplicadores na comunidade para atuarem na melhoria da qualidade 
de vida, dentro do ramo da etnobotânica. O estudo iniciou os trabalhos em janeiro de 2010 em uma Comunidade 
Quilombola Monte Recôncavo, no município de São Francisco do Conde, composta por 800 famílias quilombolas. 
O trabalho está sendo desenvolvido com dez alunos de ensino médio selecionados em escolas públicas. A segunda 
etapa será realizada em setembro de 2010 no Campus Cabula III da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 
na observação em lupas e microscópios das estruturas de reservas de princípios ativos estocados nas plantas 
como medicinais e alimentícias. Para a conclusão do trabalho, os alunos capacitados apresentarão um catálogo 
de plantas medicinais utilizadas pela comunidade remanescente de quilombola, acompanhados por um ciclo de 
palestras para difusão de conhecimentos sobre etnobotânica plantas medicinais.

Palavras-chave: plantas medicinais. quilombola. etnobotânica.

FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA PREVENÇÃO À SAÚDE: ETNOPARASITOLOGIA
 EM UM REMANESCENTE DE COMUNIDADE QUILOMBOLA NO MUNICÍPIO DE 

SÃO FRANCISCO DO CONDE, SALVADOR-BAHIA

Artur Gomes Dias Lima; Hilca Rocha Lopes Sorais; Sidney Carlos de Jesus Santana

Atualmente, milhões de brasileiros sobrevivem em regiões com altas taxas de mortalidade infantil e inúmeras 
doenças e deficiências nutricionais, que se agravam principalmente na zona rural. Ainda, a falta de investimentos em 
infraestrutura, a ausência de políticas básicas de saúde, de educação e de assistência social, e a própria carência 
de água para consumo, agravam a vida desses indivíduos. Aproveitam-se desse contexto as enteroparasitoses, 
consideradas um dos principais problemas de saúde publica no Brasil. Existe entre as parasitoses intestinais 
uma intima relação quanto às fontes de infecção, associadas ao solo; o consumo de vegetais crus ou mal 
lavados e a água contaminada. O solo e a água, utilizados na agricultura e na comunidade como um todo, são 
elementos expositores a doenças parasitárias. A desnutrição e a falta de conhecimentos profiláticos que expõem 
os indivíduos, principalmente crianças, a aquisição de doenças parasitárias, frequentes na região, em especial 
a esquistossomose. Este projeto tem o objetivo de exercer tarefas destinadas ao manejo do ambiente, visando 
criar ferramentas para formação de multiplicadores na comunidade para atuarem na melhoria da qualidade de 
vida e saúde, dentro do ramo da etnoparasitologia. O estudo iniciou os trabalhos em janeiro de 2010 em uma 
Comunidade Quilombola Monte Recôncavo, no município de São Francisco do Conde, composta por 800 famílias 
quilombolas. O trabalho está sendo desenvolvido com dez alunos de ensino médio selecionados em escolas 
públicas. A segunda etapa será realizada em setembro de 2010 no Campus Cabula III da Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública na observação em microscópios bacteriológicos e estereocópicos, coleções de lâminas 
definitivas de parasitas e vetores. Para a conclusão do trabalho os alunos capacitados iniciarão o processo de 
difusão de conhecimentos por meio de palestras, de controle das doenças parasitárias relacionadas com a 
comunidade.
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Carolina Conceição de Oliveira Santos; Marilda Castelar

Ver-se e aceitar-se negro toca em questões identitárias complexas. Falar sobre a identidade étnica afro-
descendente demanda reflexões profundas, devido à fugacidade da sua apreensão enquanto objeto de 
estudo. Implica, sobretudo, a ressignificação de um pertencimento étnico-racial no plano individual e coletivo.
Na perspectiva sociohistórica, o indivíduo é constituído a partir das relações que estabelece, conforme os 
pressupostos do materialismo dialético e histórico. Com vínculo a esta ideia, este trabalho traz como objetivo 
geral descrever a trajetória da construção afro-identitária de profissionais de Psicologia em Salvador-Ba, 
levando em conta não apenas o âmbito pessoal desta construção, mas também o profissional, ao lidar 
com o sofrimento psíquico, originado pelo racismo, pelas categorizações e exclusões vivenciadas pelo 
afro-descendente. Para tanto, serão realizados os procedimentos da história oral para a coleta de dados, 
visando obter durante a narração da história de vida dos profissionais os sentidos e significados presentes 
nesse processo de construção identitária e a relação com o seu fazer. Serão feitas entrevistas com roteiro 
semiestruturado, registro em áudio, posteriormente, transcrições, conferências e análise do conteúdo, esta 
será realizada dentro de uma perspectiva sociohistórica. A pesquisa contará também com o levantamento 
bibliográfico focado em temáticas que abarquem as relações raciais e o fazer da(o) profissional de psicologia. 
Pretende-se dessa forma contribuir para o desenvolvimento da profissão, disponibilizando o referencial teórico 
associado à prática, o que possibilitará ampliar os campos de atuação da psicologia, a reflexão conceitual e 
consequentemente a sua responsabilidade social frente à população afro-descendente.

Palavras-chave: relações raciais. psicologia social. práticas psicológicas. identidades.

CÉLULAS-TRONCO: UMA REVISÃO SOBRE O PROCESSO DE DIFERENCIAÇÃO CELULAR NO 
TRATAMENTO DA INFERTILIDADE MASCULINA

CHUNG, Y.B.; MENEZES, D.

Células tronco são células indiferenciadas, encontradas em todos os organismos multicelulares. Possuem 
grande capacidade de proliferação, de autorenovação, de responder a estímulos externos e dar origem 
a diferentes linhagens celulares especializadas. Estas células podem ser de origem mesenquimal ou 
embrionária. As de origem mesenquimal mais conhecidas são oriundas da medula óssea e possuem a 
capacidade de diferenciação limitada. As células são retiradas da medula óssea, separadas pela técnica de 
centrifugação em gradientes de Ficol e/ou Percol e, posteriormente, injetadas no órgão ou tecido leso. As de 
origem embrionária podem se transformar em qualquer tipo celular. À medida que o embrião se desenvolve, 
suas células iniciam um processo de diferenciação, produzindo tipos específicos de tecido do indivíduo adulto. 
A primeira etapa de diferenciação visível no embrião se dá quando este atinge o estágio de blastocisto. Neste 
estágio, se observa dois tipos distintos de células: as que irão dar origem aos tecidos extraembrionários e as 
que darão origem a todos os tecidos do embrião, chamados de massa celular interna (MCI). Apesar destas 
células terem potencial amplo, ainda não foi determinado em que tecido cada uma se transformará, ou seja, 
elas são células indiferenciadas. As células do MCI podem ser colocadas em placas de cultura e serem 
induzidas in vitro a se transformar em qualquer tipo de célula. No tratamento da infertilidade masculina, a 
aplicação das células tronco é diretamente nos testículos, para, desta forma, sofrerem estimulação e se 
transformarem em espermatozóides. Atualmente, pesquisas experimentais têm diferenciado in vitro células 
tronco em espermatozóides e, posteriormente, realizando a inseminação artificial. Contudo, essa abordagem 
imbrica limitações éticas na utilização em seres humanos, alta incidência de formação de tumor e rejeição do 
corpo. As pesquisas avançam para que em um futuro próximo, esta técnica possa ser aplicada no tratamento 
da infertilidade masculina e outras patologias com maior segurança.

Palavras-chave: células tronco. espermatozóide. infertilidade masculina.
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ESTRUTURA GENÉTICA DE POPULAÇÃO DE GYMNOTUS (PISCES: GYMNOTIFORMES)
NA REGIÃO DE POCONÉ/MT E SUA RELAÇÃO COM O IMPACTO DA PESCA

Andrade, AC; Fernandes, FMC

Introdução: Gymnotus (Pisces: Gymnotiformes) conhecido popularmente na região pantaneira como tuvira, 
caracteriza-se por ser um gênero fracamente elétrico, de água doce neotropical e notoriamente utilizado 
como isca para pesca esportiva na localidade em estudo. Atualmente existem cerca de 34 espécies e 
ainda outras a serem descritas, sendo o gênero Gymnotus o grupo mais diverso entre os Gymnotiformes. 
Frequentemente, as técnicas da biologia molecular podem ser empregadas como ferramentas para obtenção 
de informações no campo da ecologia. De modo geral, são utilizados marcadores moleculares para acessar 
o genoma de uma ou mais espécies, e quantificar a variabilidade e determinar a estrutura genética das 
populações. O objetivo do presente trabalho foi analisar a estrutura genética das populações naturais e 
cultivadas deste gênero no intuito de avaliar o impacto da pesca nessas populações. Métodos: 19 exemplares 
de uma população selvagem de Cuiabá, MT e 32 exemplares de uma população de criadouro de Poconé, 
MT, foram analisados empregando-se a técnica molecular SPAR (Single Primer Amplification Reaction), a 
qual se baseia na amplificação de fragmentos de DNA flanqueados por microssatélites palidrômicos. Para tal, 
após a extração do DNA total, foi levada a efeito a amplificação empregando-se primers micro11 (GGAC)4. 
Resultados: Os dados até agora obtidos, em ambas as amostras, apresentaram haplótipos similares com os 
Gymnotus pantanal. Com relação à população de Cuiabá, também foram verificados espécimes com padrões 
polimórficos, diferentemente dos indivíduos analisados do criadouro, que se apresentaram monomórficas. 
Conclusão: Os resultados preliminares permitem sugerir que provavelmente esta última população esteja 
sob forte pressão endogâmica. Novos marcadores RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) serão 
empregados no intuito de testar a hipótese de pressão endogâmica.

Palavras-chave: gymnotus. SPAR. pantanal. marcador molecular. genética de populações.

PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Juliana Figueiredo; Thaís Calasans

Segundo o Ministério da Saúde, a violência intrafamiliar é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, 
a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de algum membro da 
família. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por alguma pessoa da família, incluindo os que passam 
a assumir função parental. Atualmente, a violência contra a criança e o adolescente representa um grave e 
lamentável problema de saúde pública no mundo. Sempre esteve presente nas sociedades, no entanto, no 
Brasil, passou a ser dada a devida importância quando foi instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
na década de 1980. Os tipos mais frequentes de violência são: a negligência/abandono, violência física, sexual 
e psicológica. A atuação dos profissionais de saúde é fundamental no processo de identificação dos casos, 
de conscientização do agressor, notificação e, principalmente, na educação em saúde. O presente trabalho 
visa compreender a percepção dos graduandos dos cursos de psicologia, enfermagem e medicina sobre a 
atuação na assistência às vítimas de violência e a importância da discussão do tema ainda na academia. 
O estudo é do tipo qualitativo e exploratório, fundamentado em pesquisas bibliográficas. O problema da 
violência contra crianças e adolescentes chega aos serviços de saúde em diferentes situações e momentos, 
principalmente quando o evento de agressão atinge repercussões graves, sendo preciso que a equipe tenha
posturas profissionais que proporcionem à família confiança e segurança na assistência. Os graduandos 
dos cursos de saúde devem ter, na sua formação acadêmica, a abordagem dos aspectos sociais, físicos e 
psicológicos que envolvem a violência contra crianças e adolescentes, além de apreender conhecimentos 
que permitam a reflexão crítica sobre o tema.

Palavras-chave: violência. criança. adolescente.
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VESICAL EM CRIANÇAS

Patrícia Virgínia Silva Lordêlo Garboggini; Paulo Vitor Lima Soares; Iza de Andrade Maciel; 
Alcina de Oliveira Teles; Maria Luiza Veiga.; Ubirajara Barroso Junior

Introdução: Distúrbio do trato urinário inferior (DTUI) é um problema comum em crianças. Ele está presente em 
aproximadamente, 6% das meninas e 3.8% dos meninos. Tradicionalmente, hiperatividade vesical (HV), tipo 
de DTUI, tem sido tratado com anticolinergicos. Entretanto, esta conduta está associada a longa administração, 
baixa aderência e efeitos colaterais. Eletroterapia (EETCP) surgiu como alternativa para tratamento de 
pacientes com HV. Porém, a maioria dos trabalhos publicados, usou eletroterapia em locais desconfortáveis 
para a criança. Objetivos: Avaliar o sucesso a longo prazo da EETCP no tratamento da HV em crianças. 
Material e métodos: Foram avaliados prospectivamente crianças com sintomas de HV, que foram submetidas 
EETCP. EETCP foi administrada no consultório, realizada 3 vezes por semana, com sessões de 20 minutos, 
com um máximo de 20 sessões. Sucesso inicial e de longo prazo foram avaliados. Resultados: EETCP foi 
realizada em 49 crianças, com uma média de idade de 10.2 anos. O tempo médio de seguimento foi de 35.3 
meses. Antes do tratamento, urgência, incontinência diurna e ITU foram notados em 100%, 88% e 71% dos 
casos, respectivamente. Initial success- 79% reportaram full response para urgência, 76% reportaram full 
response para incontinência e 77% para os sintomas em conjunto. Long  term success- Continued success 
foi demonstrado em 84% para urgência, 74% para incontinência diurna e 78% para sintomas em conjunto. 
Quando se considerou apenas os pacientes com 2 anos de seguimento ou mais, observamos cura em 73% 
dos pacientes considerados. Recorrência dos sintomas, após full response esteve presente em 10% dos 
casos. Dois pacientes, de 33 com ITU prévia, apresentaram ITU após o tratamento. Conclusões: EETCP é 
um método bem tolerado e efetivo para tratamento de HV em crianças, tanto em curto como em longo prazo. 
Esperamos que sintomas eventuais reapareçam em 10% dos pacientes.

Palavras-chave: electric stimulation. urinary incontinence. urinary bladder.

PREVALÊNCIA DE LARVA MIGRANS VISCERAL EM CRIANÇAS DE DOIS A SETE ANOS ATENDIDAS 
NO AMBULATÓRIO DOSCENTE-ASSISTENCIAL DE BROTAS – SALVADOR/BA.

Moacir Silva Paranhos; Eduardo Carvalho Marques; Gabriel Peixoto Mendes; Ronald da Silva Rocha 

A Síndrome da Larva Migrans Visceral (LMV) é uma parasitose acidental causada pela migração de larvas 
nematóides no corpo humano. A contaminação acidental por tais parasitas, destacadamente o toxocara canis, 
ocorre pela ingestão de ovos viáveis. Estes ovos chegam ao solo através de fezes de cães contaminados, 
e podem permanecer infectantes por vários anos, representando assim, grande risco para a população 
de crianças. Quando não tratada, a LMV pode trazer consequências graves para o paciente, a exemplo 
de miocardite, convulsões e falência respiratória. Para evitar tais complicações, o diagnóstico precoce é 
imprescindível. Destarte, o médico deve valer-se do método diagnóstico da medicina moderna, que é composto 
pela clínica, exame laboratorial e epidemiologia da doença. Porém, por não ser uma doença de notificação 
compulsória, não há dados epidemiológicos relacionados à síndrome de LMV na cidade de Salvador/BA. 
Diante desta situação, este projeto de corte transversal tem por objetivo avaliar a soro-prevalência de 
LMV em uma amostra de conveniência de 200 pacientes do Ambulatório Docente-Assistencial de Brotas - 
ADAB (Salvador/BA), na faixa etária de dois a sete anos. Os responsáveis pelos pacientes que aceitarem 
participar da pesquisa deverão preencher um questionário sobre habitação e hábitos de vida. As amostras 
de sangue serão colhidas pelos próprios profissionais do ADAB e serão submetidas a exame sorológico de 
imunofluorescência (ELISA) no Laboratório Central de Saúde Pública/BA (LACEN/BA). Os pacientes que 
forem diagnosticados serão encaminhados para tratamento. Desta forma, espera-se que os dados obtidos 
neste estudo possam colaborar para a compreensão da epidemiologia local da síndrome, e suscitar novos 
estudos epidemiológicos locais.

Palavras-chave: parasitologia. larva migrans. imunofluorescência. ADAB.
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DOENÇAS MUSCULOESQUELÉTICAS EM PACIENTES OBESOS

Daniela Del Nero Coelho de Araújo; Ítala Mota Di Girolamo; Juliana Gomes Cavalcante de Medina;
 Laísa dos Santos Santana; Murillo Gehan de Carvalho Xavier

Introdução: A obesidade é um dos maiores problemas de saúde na sociedade atual. Segundo a OMS, 
é uma epidemia mundial, pois atinge diversas classes sociais. A associação entre obesidade e doenças 
musculoesqueléticas compõem o segundo montante de gastos totais nos serviços de saúde com pacientes 
obesos e suas comorbidades, superadas apenas pelas complicações cardiovasculares.Objetivo: Identificar a 
frequência de obesidade, presença de doenças osteomioarticulares e nível de atividade física em pacientes 
atendidos na Clínica Avançada de Fisioterapia em Salvador Bahia. Metodologia: O estudo investigativo foi do 
tipo transversal, realizado em 2010, na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública na Clínica Avançada 
de Fisioterapia, através de aplicação de questionário IPAQ, versão curta e mensuração do IMC, de acordo 
com a III Diretriz Brasileira de Obesidade. Foi estimada frequência do perfil nutricional e avaliado entre os 
obesos a ocorrência de comorbidades de acordo com o nível de atividade física. Resultados: A amostra foi 
composta por 21 indivíduos, caracterizada pelo sexo feminino 19 (90,47%), raça parda (47,61%); casados 
8 (38%), não fumantes 18 (85,71%); na faixa etária entre 50 – 65 anos (61,90%); que praticava atividades 
leves 10 (47,61%); aposentados 10 (47,62%); donas de casa 8 (38,09%). Observou-se que os indivíduos 
avaliados eram obesos 47,61 % (obeso I - 3 (14,28%); obeso II – 7 (33,33 %) e 11 (52,38%) apresentaram 
co-morbidades osteomioarticulares. Não foram encontrados indivíduos na classificação obeso III. Entre os 
obesos, 9 (90,00%) eram mulheres. As doenças osteomioarticulares nestes foram distribuídas em 4 (40,00%) 
de artrose, 2 (20,00 %) de hérnia de disco, sendo que, 4 (40,00%) não apresentaram nenhuma comorbidade. 
Não houve diferença na distribuição do nível de atividade física entre os obesos. Conclusão: Esse estudo 
mostra que a obesidade deve ser vista com maior atenção, especialmente entre profissionais que abordam o 
sistema músculoesquelético, devido à associação direta com estas complicações.

Palavras-chave: obesidade. atividade física. doenças musculoesqueléticas.

PERFIL GENÉTICO DE POPULAÇÕES DE GYMNOTIFORMES NA REGIÃO
DO LITORAL NORTE – BA

Flora Maria de Campos Fernandes; Carlos Henrique Vaccari da Gama

Os peixes de água doce possuem sua distribuição fragmentada de acordo com a hidrografia. Portanto, o fluxo 
gênico entre as populações de diferentes áreas torna-se limitado, ocasionando um isolamento populacional 
entre essas espécies. Outro fator agravante para a dificuldade do fluxo gênico é a urbanização, que cada 
vez mais devasta os hábitats naturais. A ordem Gymnotiformes é grande, possuindo mais de 100 espécies 
válidas. Do ano de 1995 para o ano de 2008 foram identificadas mais de três dezenas de espécies novas. 
Esse fato deve-se não só aos novos métodos de amostragem, identificação e coleta de peixes elétricos, mas 
também ao uso de novas técnicas para caracterização morfológica e genética. Acredita-se que o número de 
espécies ainda seja maior, uma vez que nem todos os hábitats naturais dessas espécies foram explorados. 
Todas as espécies dessa ordem possuem órgãos especializados na produção e recepção de campo elétrico 
fraco. Possuem nadadeiras dorsal, adiposa, pélvica, e a caudal pode ser ausente ou reduzida de tamanho. 
Esses peixes possuem uma ampla distribuição na região neotropical, sendo um importante componente da 
ictiofauna noturna da América Central e Sul. O objetivo do presente trabalho é analisar o perfil genético das 
populações naturais de Gymnotiformes. Serão coletados exemplares de populações selvagens de rios do 
Litoral Norte, BA. Estes serão analisados empregando-se o marcador molecular SPAR, o qual baseia-se em
fragmentos de DNA flanqueados por microssatélites polidrômicos. Para tal, após a extração do DNA total, será 
levada a efeito a amplificação empregandose primers micro11 (GGAC)4. A análise da composição genético-
populacional permitirá a inferência da qualidade da saúde ambiental das localidades estudadas, além de 
proporcionar subsídios para programas de conservação biológica e orientação das populações humanas 
ribeirinhas no sentido de melhoria das condições de vida.

Palavras-chave: gymnotus. marcadores moleculares. genética de população.
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PACIENTES COM ESTEATO-HEPATITE NÃO ALCOÓLICA

Christiana de Freitas Vinhas; Juliana Ribeiro de Freitas; Luiz Antonio Rodrigues de Freitas; 
Patrícia Sampaio Tavares Veras

A doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD, “nonalcoholic fatty liver disease”) consiste em acúmulo de 
gordura no fígado sem associação com uso de álcool. A esteato-hepatite não alcoólica (NASH, “nonalcoholic 
steatohepatitis”) é uma NAFLD na qual observa-se além de esteatose, inflamação, balonização hepatocelular 
e/ou fibrose. NASH pode evoluir para cirrose e tem correlação positiva com obesidade e resistência 
periférica à insulina. A autofagia é essencial para regulação e manutenção da homeostase em organismos 
multicelulares. A gordura no fígado pode ser armazenada em vesículas de gordura (“lipid droplets” – LDs). 
Estudos mostraram que em fígados de camundongos com NASH, observa-se presença de LC3, proteína da 
via autofágica, em membranas de LDs. Estes dados sugerem que a autofagia contribui na fisiopatologia da 
NASH. Até o momento, não existem evidências da participação da autofagia no desenvolvimento das lesões 
hepáticas de seres humanos com NASH. O presente projeto visa avaliar a associação entre gravidade da 
esteato-hepatite e presença de marcadores de autofagia em fígados de pacientes com NASH. Para isso, 
biópsias hepáticas de 40 pacientes com obesidade mórbida foram avaliadas. Dos 40 pacientes biopsiados, 
39 (97.5%) preenchiam critérios para NASH e apenas 1 (2.5%) não apresentava alterações histopatológicas 
no fígado. Dentre os portadores de NASH, todos mostraram esteatose de discreta a intensa. As 39 biópsias 
apresentaram balonização de discreta a moderada e todas mostraram inflamação. Cinquenta por cento dos 
casos mostraram fibrose peri-sinusoidal e um dos casos apresentou fibrose com septos, delimitando porções 
de parênquima hepático. Estes dados mostram que em indivíduos obesos sem sintomas de doença hepática 
prévia observa-se altíssima prevalência de NASH. Além disso, apontam para a importância em compreender 
os mecanismos fisiopatológicos dessa doença. Para avaliar a associação de NASH com autofagia, será 
realizada imunomarcação com anticorpos antiperlipina, constituinte de vesículas de gordura, e anti-LC3.

Palavras-chave: esteato-hepatite. autofagia. fígado.

ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM FRENTE A PACIENTES COM DOR

Roberta Carneiro; Renata Costa; Polyana Eloy; Radmila Pedreira; Bianca Pinheiro; Ana Márcia Castillo

A dor é considerada uma experiência subjetiva, um fenômeno universal, vivenciado em todas as faixas etárias, 
níveis socioeconômicos e em todas as situações e ambientes. A dor é freqUente, cotidiana e seu controle 
deve ser uma preocupação do enfermeiro. A atuação do profissional, de modo independente e colaborativo, 
compreende a identificação de queixa álgica e a seleção de estratégias para seu controle. Baseado nestas 
considerações se faz necessário conhecer pontos importantes na avaliação do paciente com dor, assim como as 
condutas de enfermagem necessárias para suprir ou amenizar tal problemática, pois se essa conseguir perceber 
seu papel de cuidador poderá intervir de maneira positiva, respeitando o ser e contribuindo para a realização 
de um cuidado humanizado. O objetivo desse trabalho foi descrever, a partir da literatura especializada, sob 
diversos campos e sob diversas perspectivas, a identificação do conhecimento da equipe de enfermagem em 
relação à avaliação da dor e se as ações desenvolvidas na assistência a pacientes com dor são eficazes. Para 
este estudo foram utilizadas as bases de dados LILACS e SCIELO, durante limites temporais de 2001 a 2010. 
Mediante análise dos textos selecionados, encontramos que a sensação álgica é um fenômeno subjetivo, que 
varia de um indivíduo para o outro, sendo a falta de compreensão do que é a dor um dos motivos que contribui 
para o controle inadequado da mesma, e a equipe de enfermagem tem a principal responsabilidade de avaliar 
a dor, planejar, intervir, além de assumir um papel preponderante na promoção, manutenção e restauração 
do conforto frente à vivência da dor e suas consequências. Concluímos que o bem-estar físico e emocional, 
proporcionado pelo alívio da dor e do sofrimento, exige cada vez mais dos enfermeiros competência técnica e 
científica, além de crença na assistência prestada sem perder de vista os direitos dos pacientes. 

Palavras-chave: dor. enfermagem. sinal vital. analgesia. avaliação da dor. assistência.



41

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

PRÁTICA DE EPISIOTOMIA NAS PRINCIPAIS MATERNIDADES PÚBLICAS DE SALVADOR-BA

Fernanda da Rocha Medeiros; Dalila Rossi Maia; Mariana Gouveia Bastos;
 Rone Peterson Cerqueira Oliveira

Objetivo: Avaliar se os médicos obstetras, plantonistas das principais maternidades públicas de Salvador – BA 
realizam a episiotomia de forma rotineira ou seletiva. Metodologia: Estudo do tipo seccional, descritivo, com
componente analítico, realizado através da aplicação de um questionário aos plantonistas das principais 
maternidades públicas de Salvador-BA, avaliando a frequência de realização de episiotomia (rotineira ou 
seletiva), suas principais justificativas e complicações. Resultados: Foram entrevistados 135 plantonistas 
de 5 maternidades públicas de Salvador-BA. Desses, 77,8% afirmam realizar a episiotomia de forma 
seletiva, atribuindo à macrossomia (63,8%) e ao volume cefálico grande (59%) as principais justificativas 
para tal. Dos 22,2% que afirmaram realizar episiotomia rotineira, 90% atribuíram à prevenção de lacerações, 
46,7% à proteção da musculatura pélvica e 10% à sobrecarga de trabalho. Edema (37%) e infecção de 
ferida cirúrgica (23%) foram as principais complicações citadas. Comparando os grupos de profissionais 
que praticam episiotomia de forma seletiva com aqueles que a praticam de forma rotineira, observamos que 
o primeiro grupo utiliza mais a leitura de revistas ou artigos científicos para atualizar-se (96,2% vs 83,3%, 
p=0,026), acreditando na necessidade de humanização do parto (61,4% vs 26,7%, p = 0,002) e aceitando 
que a episiotomia aumenta a chance de hemorragia pós-parto (71,4% vs 33,3%, p = 0,000). Conclusões: 
O presente estudo mostrou que a maioria dos obstetras atuantes na rede pública de Salvador-BA realiza a 
episiotomia de forma seletiva, contrastando com resultados de estudos prévios no país. Uma parcela dos 
entrevistados ainda emprega essa prática de forma rotineira, não creditando à mesma a contribuição na 
ocorrência de lacerações e hemorragias, além de atribuir-lhe um grande papel preventivo. Modificações na 
formação médica, bem como a efetivação de novos estudos, se fazem continuamente necessários para uma 
prática profissional humanizada e baseada em evidências.

Palavras-chave: ginecologia. obstetricia. medicina.

AVALIAÇÃO DO PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS DO LEITE DE COCO, AZEITE DE DENDÊ E AZEITE
DE OLIVA APÓS COCÇÃO

Sérgio Barreto de Oliveira Filho; Gustavo Barreto da Cunha; Macelly Amorim Castro; Cristiane; Ana
Marice Ladeia; Armênio Guimarães

Introdução: Atualmente, sabe-se que os fatores de risco para doenças cardiovasculares incluem hipertensão 
arterial, diabetes, dislipidemia, obesidade e alguns hábitos relacionados ao estilo de vida, como dieta rica 
em calorias, gorduras saturadas, colesterol e sal, bem como consumo de bebida alcoólica, tabagismo 
e sedentarismo. A nutrição adequada pode alterar a incidência e a gravidade das coronariopatias, já que 
populações com diferentes dietas apresentam variações na mortalidade cardiovascular. É conhecido que a 
ingestão em excesso de ácidos graxos saturados pode aumentar os níveis de triglicérides e LDL-c e que 
o aumento do consumo de gordura associa-se à elevação do colesterol plasmático e à maior incidência 
de aterosclerose coronária, como também a obesidade. O Brasil se caracteriza por diferenças regionais 
importantes em relação aos hábitos alimentares, mas, na maioria das regiões, a dieta do brasileiro, é rica em 
calorias e gorduras e insuficiente em vegetais, folhas e frutas. Objetivo: O presente estudo pretende analisar o 
perfil de ácidos graxos do leite de coco, azeite de dendê e azeite de oliva submetidos a diferentes tempos de 
aquecimento. Métodos: Trata-se de um estudo experimental de intervenção, onde foram analisados um total de 
18 amostras de leite de coco, azeite de oliva e azeite de dendê, puros e misturados entre si, na forma in natura e 
aquecidos pelos tempos de 5 e 20 minutos. Resultados: Foram encontradas diferenças significativas (p<0,05) 
em todas as amostras analisadas, com exceção da amostra de azeite de oliva. A maioria das alterações estão 
relacionados aos ácidos graxos insaturados, que diminuíram de quantidade; e aos ácidos graxos saturados 
de cadeia longa, que aumentaram em quantidade. Conclusão: O curto período de aquecimento não provoca 
alterações no perfil de ácidos graxos do ponto de vista nutricional das amostras analisadas.

Palavras-chave: doenças cardiovasculares. leite de coco. azeite de oliva. azeite de dendê.
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George Santos dos Passos; Simone Garcia Macambira

Por suas propriedades terapêuticas, facilidade de obtenção e baixo custo, as plantas adquiriram fundamental 
importância na medicina popular. Nos EUA, o investimento em pesquisa e desenvolvimento pela indústria 
farmacêutica é superior a 20% do faturamento, o que representa muitos bilhões de dólares/ano. Seguindo 
essa tendência, a indústria brasileira tem investido cada vez mais em pesquisa visando ao desenvolvimento de 
medicamentos.Nas últimas décadas observa-se um grande interesse do mercado pelo potencial terapêutico 
das plantas medicinais. Tal fato é comprovado pela evidência de que hoje cerca de 25% das drogas prescritas 
no mundo são obtidas direta ou indiretamente de plantas. Além disso, cerca de 49% das drogas desenvolvidas 
entre 1981 a 2002 foram obtidas a partir de produtos naturais, ou análogos semissintéticos ou ainda 
compostos sintéticos baseados em produtos naturais. O semiárido baiano é uma região privilegiada por sua 
biodiversidade, apresentando um importante diferencial para o desenvolvimento de medicamentos. Contudo, 
nossas espécies nativas têm sido pouco estudadas quanto ao potencial farmacológico. A caracterização 
farmacológica de substâncias bioativas extraídas do semiárido baiano, pode ressaltar o potencial regional 
para o desenvolvimento de medicamentos, representando um atrativo para o investimento da indústria 
farmacêutica na região. No presente projeto, animais de laboratório, usados como modelos experimentais de 
inflamação e também da dor do processo inflamatório, serão avaliados após a administração de substâncias 
puras isoladas de vegetais do semiárido, permitindo a determinação de possíveis atividades farmacológicas. 
As substâncias que demonstrarem atividade serão investigadas quanto à toxicidade, mecanismo de ação e 
efeitos indesejados, como comprometimento motor, sedação e lesão da mucosa gástrica. A alta incidência de 
efeitos indesejados dos analgésicos e antiinflamatórios disponíveis, e, sobretudo, a necessidade de explorar 
o potencial farmacológico do semiárido, justificam a relevância deste projeto.

Palavras-chave: citocinas. inflamação. antiinflamatório. prostaglandinas.

A ESCOLA DENTRO DA UNIVERSIDADE

Bruno Bernardo Pereira Santos; Gabriela Amado Frutuoso; Luana Sales dos Santos; 
Mariana Nascimento Valverde Alonso; Liliane Lins Kusterer

O projeto “Escola Dentro da Universidade” coloca em prática o processo de extensão universitária que 
articula ensino e pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação transformadora entre universidade 
e sociedade, promovendo a elevação cultural daqueles  que não participam da vida universitária e 
proporcionando ao discente do ensino médio, ampliação do conhecimento científico e da consciência social. 
O trabalho possibilita a ação dos estudantes de iniciação científica júnior como agentes multiplicadores do 
saber em seu entorno. São desenvolvidas oficinas sobre temas de prevenção e promoção à saúde na Escola 
Bahiana de Medicina e Saúde Pública, em  Nazaré. Cada estudante de iniciação científica júnior auxiliado 
por estudantes de iniciação científica da EBMSP e, sob a supervisão de um professor orientador, faz o papel 
de facilitador da informação. Cada um é responsável por um tema: doenças sexualmente transmissíveis, 
teratogênese, primeiros socorros e métodos contraceptivos. Antes das atividades, um questionário é 
respondido pelos alunos do ensino médio para avaliar seus conhecimentos prévios sobre os temas e, após 
as oficinas, um questionário subjetivo é aplicado no intuito de avaliar a importância dessa intervenção na 
aquisição de conhecimentos. Isso proporcionará dados importantes sobre o ensino público e o impacto do 
fluxo de informações entre universitários e estudantes de ensino médio. Um dos objetivos da extensão é 
instigar, no estudante da escola pública, a busca pelo conhecimento científico e proporcionar conhecimentos 
sobre primeiros socorros, educação sexual e desenvolvimento humano, fazendo deles multiplicadores do 
saber. Essas ações podem minimizar a discrepância entre estudantes de escola pública e privada. No que diz 
respeito à participação dos estudantes de iniciação científica júnior, o projeto tem a finalidade de proporcionar 
conhecimentos de bioestatística e metodologia científica, além de desenvolver a capacidade crítica, retórica 
e a conscientização de ações impactantes para transformação da sociedade.

Palavras-chave: educação. educação e saúde. pesquisa.
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A AUTOPERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES ASMÁTICOS E SUA 
CORRELAÇÃO COM O CONTROLE DA DOENÇA

Tatiane Costa Camurugy; Iêda Maria Barbosa Aleluia

Introdução: A asma tem uma elevada prevalência mundial, afetando 7-15% dos indivíduos. No Brasil, o número 
de asmáticos é estimado em mais de 10 milhões, o que traduz um elevado índice de morbimortalidades no 
país. Observam ainda altos índices de ansiedade e depressão. Além do impacto do prejuízo nas atividades 
diárias e domésticas, estudos sugerem que mudanças no humor, resultantes da autopercepção negativa e do 
prejuízo funcional em asmáticos, se relacionam diretamente com a diminuição da capacidade física. Assim, a 
avaliação da qualidade de vida representa uma ferramenta importante de avaliação, tratamento e investigação 
dos doentes com asma. Objetivo: Avaliação da autopercepção da qualidade de vida em pacientes asmáticos 
e sua correlação com projeção de distúrbios de humor. Metodologia: Em uma avaliação qualitativa foram 
entrevistados pacientes com asma grave que concordaram em participar e assinar o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Pretendeu-se perceber a associação da depressão através do questionário de Beck e 
avaliar a qualidade de vida através do discurso direto livre. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da FBDC. Resultados: A autopercepção e impressão sobre a doença foi fator influenciador em 
projeção de transtornos como a depressão. Conclusão: A asma no Brasil e suas morbidades associadas 
trazem para o sistema de saúde um elevado custo, tanto direto como indireto, como aumento da procura 
em pronto-socorros, hospitalizações, consultas médicas, absenteísmo escolar e do trabalho. Além do custo 
social, tem-se o custo psíquico pela qualidade de vida prejudicada. Diante dessa perspectiva, esperamos 
observar quais itens fariam melhorar a qualidade de vida desse paciente, melhorando, por extensão sua 
patologia base.

Palavras-chave: qualidade de vida. pneumologia. asma.

EFEITO ADITIVO DA TERAPIA FOTODINÂMICA AO DEBRIDAMENTO PERIODONTAL EM PACIENTES 
FUMANTES PORTADORES DE PERIODONTITE CRÔNICA

David Barros Nunes Santos; Maybel Lages Balata; Sandro Bittencourt Souza; Érica Ribeiro Del Peloso; 
Urbino da Rocha Tunes

A raspagem e alisamento radicular é eficaz no tratamento da doença periodontal, entretanto, em alguns 
casos parece não ser capaz de devolver ou manter a saúde periodontal. A terapia fotodinâmica (TFD) é uma 
técnica que pode potencialmente atingir periodontopatógenos sem afetar os tecidos do hospedeiro. Diante 
disso, o objetivo do presente estudo é avaliar o efeito da instrumentação mecânica subgengival associada à 
TFD em pacientes fumantes com periodontite crônica severa. Será feito então um estudo clínico controlado, 
randomizado e cego com 20 pacientes. Os critérios de inclusão serão: presença de pelo menos dois dentes 
com sangramento à sondagem (SS) e profundidade de sondagem (PS)> 5 mm e dois dentes com SS e PS 
> 7 mm em lados opostos da boca; hábito de fumar mais de 10 cigarros por dia. Serão excluídos pacientes 
com doenças sistêmicas relevantes e que tenham recebido tratamento periodontal ou antibioticoterapia nos 
6 meses anteriores ao estudo. Os pacientes serão submetidos à instrumentação mecânica subgengival em 
todos os sextantes, e a TFD será realizada apenas em um dos lados da boca (modelo de boca dividida). 
Serão avaliados por examinador calibrado: índice de placa, índice gengival, SS, recessão gengival, PS e 
nível de inserção clínica (NIC). Os parâmetros descritos acima serão avaliados antes do tratamento e 1, 3 e 
6 meses depois. Os resultados obtidos serão comparados estatisticamente através da análise de variância 
com medidas repetidas.

Palavras-chave: odontologia. tabagismo. periodontia.
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Camilla Leite Alves

Este artigo caracteriza-se como estudo bibliográfico e objetiva investigar, na literatura científica do período 
de janeiro de 2000 a dezembro de 2009, artigos que abordam as relações entre a Psicologia e o Sistema 
Único de Saúde. A coleta de dados foi realizada através da busca eletrônica de artigos anexados nas bases 
de dados Lilacs, Scielo, Pepsica, partir das palavras: “Psicologia e Sistema Único de Saúde”. As publicações 
selecionadas foram analisadas a partir de três categorias, a seguir: 1) o psicólogo e o SUS; 2) as áreas de 
atuação no SUS que o psicólogo está inserido; e 3)a formação do Profissional de Psicologia para atuar em 
Saúde Pública. Os artigos estudados visam discutir as contribuições da prática do psicólogo no Sistema 
Único de Saúde e suas articulações com os princípios do sistema. Os autores pesquisados também trazem 
a reflexão sobre a formação e o compromisso com a sociedade do profissional de Psicologia, assim como as 
limitações e desafios da profissão, tendo em vista que esse é um campo de atuação relativamente novo para 
a categoria.

Palavras-chave: psicologia. saúde pública. sistema único de saúde.

PREVALÊNCIA DE DOR NEUROPÁTICA EM PORTADORES DE HTLV-I

Alice Caroline Santos Dias; Patricia Helou Garcia; Cintia Pinheiro Silveira Araújo; Selena Márcia Dubois 
Mendes; Abrahão Fontes Baptista; Bernardo Galvão-Castro Filho

O vírus linfotrópico de células T humana tipo I (HTLV-I) é um retrovírus humano e tem sido associado a 
importantes patologias como leucemia/linfoma de células T do adulto (ATL); paraparesia espástica tropical/
mielopatia associada ao HTLV-I (HAM/TSP) e manifestações oculares, dentre outras. Estima-se que 5% 
dos pacientes portadores de HTLV-I podem desenvolver a HAM/TSP, doença desmielinizante, crônica 
e progressiva, caracterizada por fraqueza muscular nos membros inferiores e espasticidade, associada a 
distúrbios esfincterianos e sensitivos em variados graus, perda da libido, disfunção erétil e dor. O portador 
do HTLV-I pode apresentar diferentes tipos de dor (nocipeptiva/neuropática). Este artigo busca estabelecer a
prevalência de dor neuropática em portadores de HTLV-I do Centro de Referência para o Atendimento 
Integrado e Multidisciplinar de Indivíduos Infectados pelo HTLV e Hepatites Virais (CHTLV) da Escola Bahiana 
de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), assim como diferenciar a dor neuropática da nociceptiva. Trata-se de 
um estudo de corte transversal e a população selecionada foi constituída por portadores de HTLV-I do CHTLV/
EBMSP. Os instrumentos utilizados foram a ficha de dados sociodemográficos, os questionários Douleur 
Neurophatique4/DN4, Mapa Corporal, Escala Visual Analógica de Dor/EVA. Este artigo é parte integrante de 
um trabalho maior “Prevalência de Dor em Portadores de HTLV-I” que é a dissertação de mestrado de Selena 
Dubois, aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa da FBDC, protocolo nº 24/2008 em 05/06/2008. Foram 
excluidos aqueles com deficit cognitivo que impediam a compreensão dos questionários. Como resultados 
preliminares observou-se que, dos 193 participantes, houve uma prevalência do sexo feminino e 84,5% da 
mostra em geral referiram dor, sendo a dor mista mais prevalente.

Palavras-chave: HTLV-I. HAM/TSP. dor neuropática. dor nociceptiva.
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INVESTIGAÇÃO DE CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS EM EXCRETAS DE POMBOS (COLUMBA IÍVIA) 
NA CIDADE DE SALVADOR, BAHIA.

João Antônio Miranda de Oliveira Souza; Edson Ruy da Silva Félix

A criptococose é uma micose fúngica, cosmopolita e potencialmente fatal. Atualmente, considerada a doença 
oportunista com maior morbi-mortalidade entre os pacientes portadores da síndrome da imunodeficiência 
adquirida (SIDA). Possui como agente etiológico o cryptococcus sp, levedura com tropismo pelo sistema 
nervoso central, normalmente manifestando-se como meningite criptococócica em humanos, cuja principal 
fonte ambiental desse fungo são as excretas de aves, principalmente de pombos (columba livia). O principal 
problema é que o fungo em estudo permanece viável nas fezes secas dessas aves por até dois anos, tornando-
se um reservatório de partículas infectantes passíveis de serem inaladas. Diante da escassez de informações
sobre os reservatórios de cryptococcus sp em Salvador, investigações da ocorrência destes em locais públicos 
são de extrema importância para a identificação dessas possíveis fontes de disseminação. Para a execução 
do presente projeto, 120 amostras de excrementos secos de pombos (c. livia) estão sendo coletadas a partir 
de março até setembro do corrente ano, em praças públicas e centros de comércio e distribuição de alimentos 
de Salvador- BA. Posteriormente, o material coletado está sendo semeado em meio Ágar Sabouraud Dextrose 
e incubado por sete dias a 30°C. Colônias sugestivas são repicadas em Ágar Niger (Guizotia abyssinica), 
objetivando o isolamento e realização de provas bioquímicas, além da microscopia óptica utilizando tinta da 
China como corante. Pretende-se observar comparativamente a ocorrência e características populacionais, 
através de índices de densidade ecológica e abundância de cryptococcus sp nas áreas estudas, posteriormente 
se atribuindo níveis de risco sanitário a essas áreas. 

Palavras-chave: cryptococcus sp. criptococose. pombo. densidade ecológica. risco sanitário.

PREVALÊNCIA DE ATIPIAS CITOLÓGICAS NA ADOLESCÊNCIA EM AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO

Tatiana Teixeira Ferreira; Fernanda Maria Silva Leoni; Márcia Cunha Machado

Introdução: As adolescentes constituem uma população de alta vulnerabilidade para o câncer de colo uterino 
na medida em que o início da vida sexual as aproxima de problemas de saúde da esfera reprodutiva e 
sexual. Nessa época da vida, o padrão histofisiológico do colo do útero é um fator relevante associado à 
carcinogênese cervical, tornando as adolescentes mais suscetíveis a infecções genitais. Objetivos: avaliar a
prevalência de atipias citológicas e infecções genitais em adolescentes. Metodologia: trata-se de estudo 
descritivo e transversal, cuja população é um grupo de adolescentes atendidas no Serviço de Ginecologia 
da Infância e Adolescência da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e a amostra composta por 
38 pacientes, atendidas no período de dez/2009 a jun/2010, que realizaram o exame de Papanicolaou. 
Resultados: a média de idade das adolescentes foi de 16,9 e a faixa etária compreendida entre 12 e 19 anos. 
A média de idade da menarca foi de 11,72, e da coitarca de 15,42. Das pacientes avaliadas 26,3% referiram 
uso regular de condom, 15,8 % uso irregular e 13,2% negaram uso de condom. Com relação ao motivo da 
consulta, 2,6% das pacientes tinham queixa de condilomatose, 2,6% queixavam-se de dor pélvica, 5,3% 
apresentavam prurido vulvar, 21,1% leucorréia , 10,5% leucorréia e dor pélvica associada, e a maioria, 57,9%, 
vem ao ambulatório para uma consulta ginecológica de rotina, sem queixas. Entre os laudos microbiológicos 
das adolescentes analisadas, foi observado que a maioria 78,9% (30) apresentou flora de Lactobacilos, 
seguida por Gardnerella vaginalis com 15,7% (6) e Candida sp. com 5,3% (2). Com relação aos laudos 
citopatológicos, do total de adolescentes, 7,9% (3) apresentaram atipia de células escamosas de significado 
indeterminado (ASC-US), 2,6% (1) lesão intraepitelial de alto grau (LIE) e 89,5% (34) resultado negativo para 
malignidade. Conclusões: de acordo com a literatura e resultados encontrados no estudo, portanto, fica clara 
importância de inserção das adolescentes nos programas de detecção precoce do câncer de colo de útero e 
de haver um maior investimento na educação sexual nessa faixa etária com enfoque adequado e linguagem 
apropriada.

Palavras-chave: adolescentes. infecções genitais. atipias citológicas.
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TRATAMENTO COM A FOTOBIOMODULAÇÃO LASER

Anuska Aparecida Marques Lima; Laís Gomes Spinola; Gyselle Chrystina Baccan; 
Sílvia Regina de Almeida Reis; Alena Peixoto Medrado

Dados atuais da literatura têm demonstrado que o laser de baixa potência acelera o reparo de feridas 
cutâneas, porém há uma escassez de estudos científicos caracterizando as possíveis interferências sistêmicas 
da fotobiomodulação. Esta pesquisa tem por objetivo avaliar quantitativamente os níveis sanguíneos de 
corticosterona em ratos tratados com laser de baixa potência e controles normais. O presente estudo intenciona 
avaliar a influência indireta da fotobiomodulação laser sobre a corticosterona, potente glicocorticóide secretado 
pelas glândulas adrenais em resposta ao estresse. Serão utilizados 40 ratos machos da linhagem Wistar, 
aleatoriamente divididos em dois grupos de 20 ratos cada. Será realizada uma ferida circular padronizada de 
6mm de diâmetro no dorso dos ratos e estes serão mortos 1 hora e 6/12 horas após a cirurgia cutânea. Após 
sedação profunda, os animais serão decapitados, será realizada coleta de sangue e remoção de uma porção 
de tecido cutâneo e muscular subcutâneo que será criopreservada. Os níveis sanguíneos de corticosterona 
serão mensurados através da técnica de radioimunoensaio. Após a coleta de dados e elaboração de planilha 
em Excel será realizada análise estatística. Espera-se verificar o efeito biomodulador do laser no que diz 
respeito a corticosterona presente no sangue, após a realização do ferimento cutâneo padronizado.

Palavras-chave: corticosterona. laserterapia. reparo.

CONTROLE MECÂNICO E QUÍMICO DO BIOFILME SOBRE IMPLANTES

Raphaela da Silva Rocha Cabral de Oliveira; Anuska Aparecida Marques Lima; Daniel Jorge da Silva 
Monteiro de Freitas; Danilo Ferraz Gavazza; Maria Cecília Fonseca Azoubel

Indubitavelmente, o advento dos implantes osseointegráveis trouxeram novas perspectivas no contexto da 
Odontologia, provendo condições para que pacientes edêntulos parciais ou totais possam ser efetivamente 
reabilitados. Muito embora essa modalidade terapêutica esteja relacionada a elevados índices de sucesso no 
que concerne à osseointegração, a sua longevidade vincula-se ao monitoramento e manutenção da saúde 
dos tecidos periimplantares, uma vez que tais estruturas são também susceptíveis aos microorganismos 
periodontopatogênicos. Desde que a causa primária da mucosite periimplantar e da periimplantite é o 
microorganismo, constata-se a relevância do controle do biofilme, que deve ser parte integrante das consultas
de monitoramento/manutenção (MOMBELLI, LANG, 2000). O objetivo deste trabalho é contextualizar o controle 
mecânico/químico do biofilme no programa de acompanhamento do paciente implantado, evidenciando os 
recursos e técnicas que podem ser implementadas visando manter a saúde periimplantar.

Palavras-chave: implantes osseointegráveis. patologias periimplantares. monitoramento periimplantar.

EROSÃO DENTÁRIA

Larissa Guedes; Lara Hymer; Ceres Mendonça Fontes; Andrea Nóbrega Cavalcanti

A erosão dental é definida como perda progressiva e irreversível de tecido dental duro por processo químico 
que não envolve ação bacteriana. Diversos fatores contribuem no processo da erosão do esmalte, sejam esses 
oriundos de fontes extrínsecas ou intrínsecas. Enquanto as fontes extrínsecas estão relacionadas a hábitos 
alimentares e estilo de vida, as causas intrínsecas podem ser provocadas por doenças sistêmicas, o que faz 
do cirurgião-dentista profissional decisivo no diagnóstico dessas alterações. Para que esse diagnóstico seja 
feito de forma segura, possibilitando a indicação de tratamento eficaz, o conhecimento de sinais, sintomas e 
forma de evolução é imprescindível, e acaba por diferenciar a atuação profissional.

Palavras-chave: Erosão dentária. esmalte. dentina.
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VERIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA GLICEMIA DURANTE O PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO

Daniel Jorge da Silva Monteiro de Freitas; Viviane Maia Barreto de Oliveira; Antonio Marcio Teixeira 
Marchionne; Elisangela Jesus Campos; Gabriela Botelho Martins; Roberta Santos Tunes

A diabetes mellitus (DM) é um distúrbio crônico do metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas, 
manifestando-se pela utilização inadequada dos carboidratos, com consequente hiperglicemia associada a 
complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração, cérebro 
e vasos sanguíneos. O objetivo desta pesquisa será avaliar alterações do nível da glicemia em pacientes 
portadores de diabetes mellitus de acordo com as oscilações da ansiedade provocada pelos procedimentos 
odontológicos. Para a realização desta pesquisa serão examinados 30pacientes diabéticos voluntários, nas 
disciplinas de Estomatologia II e III do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(EBMSP), desde que assinem o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Previamente ao 
atendimento odontológico será feito um questionário para avaliação do nível de ansiedade (questionário de 
ansiedade de Corah, 1969) e avaliação da glicemia com glicosímetro manual. Feito isso, o paciente será 
encaminhado para atendimento odontológico. Ao término desse atendimento, serão realizados novamente os 
procedimentos anteriores, com aplicação do questionário de ansiedade e medição da glicemia para posterior
correlação entre os parâmetros de ansiedade e variação glicêmica. Devido ao aumento do número de 
portadores de Diabetes Mellitus em nossa população, faz-se necessário avaliar fatores que possam exercer 
influência no nível glicêmico destes pacientes.O presente estudo pretende demonstrar a relação entre a 
ansiedade causada pelo antendimento odontológico e os níveis de glicemia desses pacientes. Com isso, 
espera-se obter informações consistentes que possibilitem ao cirurgião dentista aplicar alternativas visando a
minimização do estresse oferecido pelos procedimentos odontológicos a estes pacientes.

Palavras-chave: odontologia. diabetes mellitus. glicemia. ansiedade.

DETERMINANTES PROGNÓSTICOS EM PACIENTES COM ANGINA INSTÁVEL OU INFARTO 
AGUDO DO MIOCÁRDIO SEM ELEVAÇÃO DO SEGMENTO ST.

Mario de Seixas Rocha; Jessica Carolina Matos D’Almeida Santos

A angina instável e o infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST (AI/IAMSEST) constituem 
uma importante e comum causa de hospitalização. Muitos desses pacientes poderão evoluir com isquemia 
miocárdica recorrente e estarão vulneráveis ao desenvolvimento de complicações: infarto do miocárdio e morte, 
assim como uma maior necessidade de intervenções. Desde que os pacientes com síndrome coronariana 
aguda (SCA) constituem uma população heterogênea com vários graus de isquemia, o prognóstico a curto 
prazo é fundamental para que possamos estabelecer o risco de futuros eventos. O objetivo desse estudo 
é identificar características que possibilitem a estratificação prognóstica a curto prazo de pacientes com 
angina instável ou infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST. Essas características serão 
baseadas em informações da história clínica inicial, exames diagnósticos e dados evolutivos obtidos no 
período hospitalar. Eventos clínicos, como morte, infarto do miocárdio não fatal, angina instável recorrente 
e necessidade de procedimentos como cineangiocoronariografia, angioplastia coronária ou cirurgia de 
revascularização miocárdica, serão analisados durante o período hospitalar, para que seja possível definir as 
características que contribuíram significativamente para a ocorrência daqueles acontecimentos. As principais 
variáveis de predição serão: idade, sexo, duração da dor, fatores de risco para infarto agudo do miocárdio, 
antecedentes clínicos, utilização de medicação em âmbito cardiológico, e resultados de exames diagnósticos, 
como eletrocardiograma, biomarcadores cardíacos séricos e cineangiocoronariografia. Na comparação das 
variáveis categóricas entre os grupos, será utilizado o teste qui-quadrado, e os casos em que os critérios de 
sua utilização não forem preenchidos, será aplicado o teste exato de Fisher. As variáveis contínuas entre os 
dois grupos serão avaliadas pelo teste t de Student para observações independentes. Os valores com P ≤ 
0,05 serão considerados significativos.

Palavras-chave: angina instável. infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST. prognóstico.
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Souza, N.M.; Mascarenhas-Batista, A.V.; Sacramento, E.

Introdução: Nos últimos 20 anos, a incidência da infecção causada pelo cryptococcus neoformans cresceu 
significativamente. A despeito dos avanços no entendimento da doença criptocócica e no desenvolvimento de 
novas abordagens terapêuticas, a letalidade e a taxa de recidiva da doença ainda permanece elevada. Objetivo: 
Estudar os fatores demográficos, clínicos e liquóricos que interferem na evolução da neurocriptococose, 
identificando quais destes fatores estão mais envolvidos na letalidade da doença. Casuística, Material e 
Método: Estudo dos fatores prognósticos a partir de uma coorte retrospectiva de 75 pacientes admitidos 
no Hospital Couto Maia, Salvador, Bahia, Brasil, no período de 2000 a 2009, com diagnóstico de meningite 
criptocócica. Os dados obtidos através de prontuários foram armazenados e analisados no programa 
estatístico SPSS 14.0 para Windows. Resultado: 70,7% dos pacientes eram do sexo masculino, 89,3% tinha 
sorologia conhecida para HIV, sendo positiva em 53,3%. 53% apresentavam sintomas entre 14 e 30 dias. Foi 
encontrada menor celularidade no líquido cefalorraquidiano (média de 92 vs 342,2) e maior percentagem de 
líquor com citoquímica normal nos pacientes HIV positivos. A letalidade foi de 20,9%. Comprometimento do 
nível de consciência foi associado a maior letalidade. Maior frequência de óbito foi encontrada entre os HIV 
positivos e naqueles que não realizaram punção lombar sistemática como método terapêutico da hipertensão
intracraniana. Conclusões: Pacientes HIV positivos podem apresentar características clínicas e liquóricas 
não encontradas habitualmente na meningite criptocócica. Rebaixamento do nível de consciência foi o único 
preditor independente de letalidade na população estudada.

Palavras-chave: HIV. retrovírus. neurologia.

CRIANÇAS CARDIOPATAS: IMPACTOS PSICOLÓGICOS DO ADOECIMENTO

Juliana Bomfim Silva de Menezes; Lilian dos Santos Bastos

A criança portadora de cardiopatia congênita sofre um desgaste psicológico devido à necessidade de 
conviver com a doença desde o nascimento, necessitando de cuidados específicos. A hospitalização infantil 
desempenha um papel importante na manutenção da saúde de crianças enfermas, porém também é vista 
pela criança como ameaçadora e causadora de ansiedade. Quando esta decorre de doenças cardíacas, as 
reações podem ser intensificadas, pois o coração é definido como órgão vital, centro motor da circulação do 
sangue e suposta sede da sensibilidade moral, das paixões, sentimentos, amor e afeto. A presente pesquisa 
teve como objetivo geral compreender os impactos psicológicos no adoecimento de crianças portadoras 
de cardiopatias congênitas. As reações apresentadas pela criança frente à internação e a doença vão ser 
definidas pelo nível de desenvolvimento psíquico e cognitivo, do grau de apoio familiar, do tipo da doença 
e das atitudes da equipe de saúde. Assim, é fundamental que os profissionais de saúde desenvolvam uma 
visão mais integral do paciente, de modo a promover melhor qualidade de vida. O psicólogo tem como objetivo 
acompanhar o paciente cardíaco, a família e a equipe de saúde, conhecer e cuidar dos aspectos emocionais a
partir da escuta do paciente, e, desse modo, promover uma melhor qualidade de vida, para que, de forma mais 
integral possível, a criança possa entender a hospitalização e a doença. Pode-se perceber que a preparação 
psicológica torna-se eficaz, pois possibilita a continuidade do desenvolvimento infantil, minimizando os efeitos 
decorrentes do adoecimento, no que tange a simbolização do órgão coração.

Palavras-chave: criança cardiopata. papel do psicólogo. hospitalização.
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EFEITO DA EROSÃO ENDÓGENA SIMULADA SOBRE RESTAURAÇÕES ADESIVAS

Lara Hymer; Larissa Guedes; Ceres Mendonça Fontes; Andrea Nóbrega Cavalcanti

A erosão dental é definida como perda progressiva e irreversível de tecido dental duro por processo químico 
que não envolve ação bacteriana. O objetivo do presente estudo será avaliar in vitro o efeito da erosão 
dentária na resistência de união de 2 sistemas adesivos à dentina, simulando-se o efeito erosivo antes e 
após a confecção das restaurações adesivas. Sessenta incisivos bovinos terão a superfície vestibular 
planificada, a fim de expor a dentina superficial e serão aleatoriamente divididos em 6 grupos, de acordo 
com o momento de realização da erosão simulada [controle (não será feita a simulação); erosão prévia à 
restauração e erosão posterior à da restauração] e o tipo de agente de união utilizado [convencional (Single 
Bond 2/SB2) e autocondicionante (Adper SE/SE)] (n=10). A simulação de erosão causada pelo suco gástrico 
será feita através da imersão dos corpos de prova por 24h em 0,06 mol/L de HCl e 2,2 mol/L de CaHPO4. 
Em cada grupo experimental, os procedimentos restauradores seguirão as instruções dos fabricantes e os 
corpos de prova serão preparados para o teste de microtração para registro da resistência de união. Com 
os resultados do presente estudo, espera-se provar duas hipóteses experimentais: que a erosão da dentina 
pelo suco gástrico pode afetar a união de materiais restauradores a este substrato e que sistemas adesivos 
convencionais e autocondicionantes apresentam comportamento diferente quando expostos à erosão.

Palavras-chave: restaurações adesivas. erosão dental.

ATUAÇÃO DA LAIA NA FEIRA DE SAÚDE DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE BROTAS

Alinne Santos Teixeira; Bárbara Souza Melo; Bruna Bittencourt Aguiar Cunha; 
Larissa Nunes de Almeida Gouveia; Rafael da Motta Correa

A Liga Acadêmica de Infectologia Aplicada da Bahia - LAIA - composta por acadêmicos de medicina, que tem 
dentre suas finalidades, promover atividades comunitárias que ofereçam prevenção, educação e assistência à 
saúde. Em função disto, esta Liga fez-se presente na Feira de Saúde da Paróquia Nossa Senhora de Brotas, 
em maio de 2010, em Salvador-BA. Este trabalho visa relatar a experiência da atuação de membros da LAIA em 
uma Feira de Saúde, avaliando a importância da integração com a comunidade e da aproximação dos estudantes 
com população local como estratégia para a formação profissional. Na feira de saúde, ofertaram-se serviços, a 
exemplo de aferição de tensão arterial, glicemia capilar, prevenção de cárie, vacinação e ações de promoção 
à saúde. Os integrantes da LAIA atuaram com dois focos principais: Levantamento epidemiológico, com 
aplicação de questionário avaliativo do conhecimento e da exposição a fatores de risco para doenças infecciosas 
– tuberculose, hanseníase, dengue, leptospirose e DST’s; atividade informativa para o público, mediante 
abordagem dos temas supracitados, com auxílio de cartazes e panfletos. Esta experiência proporcionou à 
população maiores informações relacionadas às doenças abordadas. Aos acadêmicos participantes, foi possível 
realizar uma análise subjetiva dos questionários aplicados, para a compreensão da exposição da população 
frequentadora da feira a fatores de risco para doenças infecciosas. Avaliando-se a opinião dos membros da LAIA 
que participaram do projeto, percebeu-se importante impacto na formação acadêmica dos mesmos, destacando-
se o desenvolvimento da habilidade de comunicação e a compreensão da situação biopsicossocial em que cada 
indivíduo está inserido. A experiência permitiu a conclusão de que há necessidade de atividades como essa para 
qualificar as relações estudantepopulação. Assim, contribui-se na formação de médicos mais conscientes de seu 
papel social e transformação do conhecimento adquiridos na graduação em benefícios para a população.

Palavras-chave: LAIA. liga acadêmica. epidemiologia. comunidade.



50

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBICTERAPIA FOTODINÂMICA ASSOCIADA AO DEBRIDAMENTO  PERIODONTAL EM PACIENTES 

COM PERIODONTITE CRÔNICA SEVERA

Maybel Lages Balata; Érica Del Peloso Ribeiro; Sandro Bittencourt; Urbino da
Rocha Tunes; David Barros Nunes; Santos

A terapia fotodinâmica (TFD) é um método de redução microbiana que pode ser benéfica ao tratamento 
periodontal nos locais de difícil acesso, como bolsas profundas, bifurcações, depressões e concavidades. 
O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da TFD como adjuvante ao debridamento periodontal (DP) no 
tratamento de pacientes com periodontite crônica severa. Vinte e dois pacientes com, no mínimo, 1 bolsa 
com profundidade de sondagem (PS)  7 mm e 1 bolsa com PS  5 mm e sangramento à sondagem (SS) em 
cada lado da boca foram incluídos no estudo, caracterizando um modelo de boca dividida. O grupo controle 
foi submetido ao DP e o grupo teste recebeu DP associado à TFD. Os parâmetros clínicos avaliados foram: 
índice de placa, índice gengival, recessão gengival (RG), nível de inserção clínica (NIC), PS e SS foram 
coletados antes, 1, 3 e 6 meses após o tratamento. Houve diferenças estatisticamente significantes nos dois 
grupos entre antes do tratamento e 6 meses depois para todas as variáveis com exceção da RG. Aos 3 meses, 
a OS diminuiu de 5.11±0.56 mm para 2.96±0.53 mm no grupo teste e de 5.15±0.46 mm para 3.09±0.42 mm 
no grupo controle. Houve redução do NIC aos 3 meses de 5.49±0.76 mm para 3.59±0.91 mm no grupo teste 
e de 5.53±0.54 mm para 3.62±0.66 mm no grupo controle. Aos 6 meses, a PS diminuiu de 5.11±0.56 mm para 
2.83±0.47mm no grupo teste e de 5.15±0.46 mm para 2.83±0.40 mm no grupo controle. O NIC variou, aos 6 
meses, de 5.49±0.76 mm para 3.41±0.84 mm no grupo teste e de 5.53±0.54 mm para 3.39±0.51 mm no grupo
controle. Não houve diferenças significativas entre os tratamentos. A TFD não promoveu benefícios adicionais 
aos conseguidos com o DP utilizado isoladamente.

Palavras-chave: terapia fotodinâmica. raspagem subgengival. periodontite crônica.

INFECÇÃO PELO VÍRUS HTLV-1: MATERIAL INFORMATIVO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS

Andressa Silva Anjos Achy; Caroline Prado Salvatori; Márcia Tosta Xavier

O vírus HTLV-1 é um retrovírus de células T humanas e causa diversas patologias. A alta prevalência desse 
vírus na população de Salvador faz instituições de ensino, pesquisa e atendimento em saúde, investirem nos 
estudos desse agente etiológico para entender melhor as doenças associadas a ele, buscando a promoção de 
saúde. As consequências dessa infecção sobre a saúde oral devem ser de domínio dos cirurgiões dentistas. 
Conhecer o vírus, formas de transmissão, doenças associadas, formas de terapia e medicamentos utilizados 
no controle da doença, podem auxiliar na elaboração do plano de tratamento odontológico. O objetivo desse 
trabalho foi ampliar as fontes de informação sobre a infecção pelo vírus HTLV-1 e suas consequências sobre 
a cavidade oral. Foi elaborado um material didático, simples e claro dirigido aos cirurgiões dentistas. Foram 
reunidas informações básicas coletadas da literatura científica por pesquisa bibliográfica, utilizando os bancos 
LILACS, PUBMED e BIREME entre 1997 e 2010. A infecção pelo HTLV-1 parece estar relacionada à Síndrome 
de Sjögren, particularmente em pacientes com mielopatia. Alterações salivares e agravamento da doença 
periodontal também foram observadas nesses pacientes. O tratamento medicamentoso é multidisciplinar. 
Corticóides, interferon-α, plasmaferese, vitamina C, heparina, azatioprina e anticorpos anti IL-2 são opções 
terapêuticas. Os medicamentos utilizados no controle da doença podem apresentar efeitos colaterais sobre 
a cavidade oral, modificando a salivação e/ ou causando lesões na mucosa. O informativo elaborado nesse 
trabalho contribuirá para disseminar o conhecimento sobre o vírus, preparando os cirurgiões dentistas para 
um atendimento diferenciado a esses pacientes.

Palavras-chave: HTLV-1. saúde oral. saúde pública.
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PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO E DOENÇAS CARDIOVASCULARES
EM PORTADORAS DE CÂNCER DE MAMA

Marília Sampaio Lemos Costa; Lucíola Maria Lopes Crisostomo

Introdução: O câncer de mama corresponde à segunda neoplasia mais frequente no mundo. Presume-
se que a coexistência de outras doenças associadas ao câncer, possivelmente aumentem a morbidade e 
mortalidade. Entretanto, poucas são as pesquisas que avaliam a prevalência de doenças ou fatores de risco 
cardiovasculares (FR ou DCV) em portadoras de câncer de mama. Objetivo: Determinar a prevalência de FR 
e DCV em portadoras de câncer de mama em uma instituição de referência em Salvador-BA. Métodos: Estudo 
descritivo. Serão analisados prontuários de 101 mulheres com diagnóstico de câncer de mama atendidas 
no primeiro semestre de 2010, no Hospital Aristides Maltez. As variáveis de interesse serão: demográficas, 
biológicas e FR, relativas ao câncer de mama. Para a análise dos dados, será utilizada estatística descritiva. 
As variáveis contínuas serão comparadas utilizando o teste t de Student e as categóricas, utilizando o teste 
Qui Quadrado. Valores de p<0,05 serão considerados estatisticamente significantes. O software Epi-info será 
utilizado para banco de dados e análises. O projeto foi aprovado pelo CEP-EBMSP/FBDC e a autorização foi 
concedida pelo Hospital Aristides Maltez. Resultados Esperados: Espera-se encontrar uma maior prevalência 
de FR e DCV em mulheres com câncer de mama idosas em relação às não idosas. Também se espera 
piores indicadores clínicos nas mulheres com câncer de mama e que apresentem FR e, ou DCV. Os dados 
desta pesquisa poderão contribuir com estratégias de controle e adequação de condutas com implicação na 
prevenção de incapacidades e, melhora na evolução dessas pacientes.

Palavras-chave: câncer de mama. fatores de risco cardiovascular. doenças cardiovasculares.

AS REPERCUSSÕES DAS EXPERIÊNCIAS DOS ALUNOS DA ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E 
SAÚDE PÚBLICA (EBMSP) NO PROGRAMA CANDEAL

Maria Antonieta Araújo; Ludmile Deiró Pereira

As proposições das Diretrizes Curriculares Nacionais (1997) para os cursos de nível superior têm estimulado 
a criação de novas estratégias de ensino na formação profissional. Sob esse novo prisma da educação, certas
competências ganharam importância significativa e devem ser exercitadas no percurso da profissionalização. Na 
área da saúde isso significa profissionais agentes de responsabilidade social e comprometidos com a cidadania 
nos serviços de promoção à saúde, que desenvolvam o olhar clínico associado a uma escuta sensível para o 
outro, identificando no caso de pacientes, não só os fatores biológicos, como os determinantes psicossociais 
da sua doença. Devem, sobretudo, saber atuar em equipes multiprofissionais de forma interdisciplinar. Nesse 
sentido, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Publica (EBMSP) desenvolve uma atividade de extensão – o 
Programa Candeal – cujo foco é o trabalho interdisciplinar/intercursos de Educação em Saúde na comunidade, 
envolvendo estudantes de medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, odontologia, biomedicina 
e enfermagem. Estes, reunidos em equipes multidisciplinares e orientados por uma prática pedagógica 
estruturada, desenvolvem um trabalho comunitário educativo e sistemático. Nesse cenário, desenvolvemos 
uma pesquisa qualitativa cujo objetivo é avaliar o impacto dessa prática nos estudantes que dela participam, 
relacionando o mesmo com os objetivos propostos no projeto pedagógico do Programa Candeal. Para isso 
realizamos o levantamento do material avaliativo dos acadêmicos sobre a sua participação no Programa, 
em 2010.1 categorizando-o com base no projeto pedagógico da atividade de extensão e analisando seus 
resultados. A metodologia utilizada consta da aplicação de questionário com pergunta aberta a uma amostra de 
108 estudantes e a análise dos mesmos a partir da identificação das categorias neles encontradas, confrontando 
os achados com o projeto pedagógico proposto para a atividade de extensão. Para a organização dos dados 
será utilizado o softwear SSPS (1968). A investigação encontra-se em fase de categorização dos dados e 
esperamos com a sua conclusão, consolidar a metodologia implantada por aquela atividade.

Palavras-chave: promoção a saúde. interdisciplinaridade. educação em saúde. repercussões.
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Rita de Cássia Thomaz; Maiara Andrade da Silva; Milene Dias Ferreira; Talline Alves Souza; 
Daniela Alves de Oliveira Araújo; Flora Maria de Campos Fernandes

Geralmente, pensamos em evolução como algo que não vemos acontecer diante de nossos olhos ou no 
nosso cotidiano, por isso estuda-se fósseis com a finalidade de descobrir indícios de que essa evolução 
esteja acontecendo. Porém, a evolução sobre pressão antrópica pode acontecer de uma forma rápida a 
ponto de podermos testemunhá-las no período de uma vida humana. Alguns pesquisadores têm chamado 
atenção para um fenômeno curioso: existem cada vez mais elefantes que nascem sem as presas de 
marfim, característica dos machos da espécie. Alguns elefantes africanos têm um traço raro – eles jamais 
desenvolvem presas. O processo é desencadeado pela ação predadora dos caçadores, que, em busca do 
marfim só abatem os elefantes que têm as presas desenvolvidas. Isso faz com que cada vez mais elefantes 
sem presas se encarreguem da reprodução da espécie, transmitindo a seus filhotes o grupo específico de 
genes responsável pela ausência da presa. Este trabalho tem como objetivo mostrar de forma vivencial 
através de uma peça teatral como esse processo tem ocorrido, assim como, criar um ambiente de reflexão 
e conscientização sobre a influência que ações antrópicas exercem, inclusive, na evolução e seleção onde 
se questiona que tipo de seleção os casos como esse se enquadram, natural ou artificial. Foi realizada uma 
pesquisa para levantamento de dados sobre o caso do marfim e confecção de fantasias e cenário para a 
encenação. Durante a confecção e apresentação do trabalho, conceitos como o de valor adaptativo e seleção 
natural são abordados de forma didática e prática. O que tem espantado os cientistas é que essa evolução 
a jato, antes restrita a casos pontuais, está ocorrendo na natureza com uma frequência impressionante, em 
centenas de espécies – e quase sempre se enxerga nelas a mão do homem.

Palavras-chave: genética de populações. seleção natural. valor adaptativo. caso do marfim.

CARACTERIZAÇÃO DA GLIPOPROTEÍNA DE SUPERFÍCIE (GP46) DO HTLV-1 EM INDIVÍDUOS 
ASSINTOMÁTICOS E COM HAM/TSP

Fernanda Khouri Barreto; Aline Cristina Andrade Mota Miranda; Viviana Nilla Olavarria; Bernardo Galvão 
Castro Filho; Luiz Carlos Júnior Alcântara

O HTLV-1 pertence à família retroviridae, e gênero deltaretrovírus, sendo transmitido por via sexual, 
parenteral e vertical. Atinge 2,5 milhões de pessoas no Brasil, onde a cidade de Salvador apresenta a 
população geral com maior prevalência da infecção pelo vírus do país. O HTLV-1 apresenta um envelope, 
além de um capsídeo icosaédrico, o que determina que este penetre na célula hospedeira por fusão, e 
a principal glicoproteína responsável pela fusão do HTLV-1 nas células alvo é denominada gp46. Sendo 
a HAM/TSP, a principal manifestação clínica associada à infecção pelo HTLV-1, atualmente, os indivíduos 
infectados podem ser classificados, em assintomáticos ou indivíduos, possíveis, prováveis, e definidos HAM/
TSP. No entanto, poucos são os marcadores virais ou mesmo associados ao hospedeiro, que sejam úteis 
na avaliação prognóstica da manifestação de doença, ou no entendimento da patogênese. Portanto, esse 
estudo tem como objetivo caracterizar a gp46 nos diferentes grupos sintomatológicos para contribuir com o 
melhor entendimento da patogênese da HAM/TSP. Para tanto, foram selecionados 10 indivíduos infectados, 
atendidos pelo CHTLV, sendo cinco deles assintomáticos e cinco deles HAM/TSP definidos. Cada amostra 
foi submetida à PCR para a região gênica codificante da gp46, e em seguida, os produtos da PCR foram 
submetidas à clonagem, tendo sido selecionados 20 clones para cada amostra, totalizando um número de 200 
plasmídeos que foram sequenciados. A partir de resultados preliminares da análise de parte das sequências, 
através da submissão delas em ferramentas de edição como Genedoc e Bioedit, foi possível identificar que 
se trata de uma região muito rica em CG. Além disso, comparando-se as sequências geradas neste trabalho 
com sequências disponíveis no GenBank, foi possível identificar cepas circulantes diferentes no Brasil e na 
Argentina, por exemplo. Análises futuras e complementares se prestarão a caracterizar melhor os diferentes 
isolados, comparando com o status clínico.

Palavras-chave: mutações. gp46. HTLV-1. TSP/HAM.



53

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DA INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA
AGUDA (IRPA) NA UTI DE UM HOSPITAL PRIVADO DE SALVADOR

Camila Grossmann de Oliveira Porto; Camila Melo Coelho Loureiro; Gabriela Gomes da Silva; Cristina da 
Costa Peres; Maurício Antonio Leal Martini; Aquiles Assunção Camelier; Iêda Maria Barbosa Aleluia

Introdução: A IRpA é uma importante causa de internamento em UTI. Entretanto, estudos epidemiológicos 
sobre essa condição são escassos na literatura. Objetivos: Determinar a frequência da IRpA na UTI; a 
mortalidade associada; o perfil clínico desses pacientes; e a concordância entre o diagnóstico médico e 
de critérios propostos na literatura. Metodologia: Estudo descritivo realizado em uma UTI de um hospital 
privado de Salvador, durante três meses, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição nº 
31/08. Pacientes maiores de 18 anos e com permanência mínima de 24 horas foram incluídos no estudo. 
Os objetivos foram avaliados através da análise diária do prontuário dos pacientes admitidos. Os critérios 
diagnósticos utilizados para IRpA foram: ventilação mecânica, ventilação não invasiva e SpO2< 95% em 
uso de suplementação de O2. Foram excluídos do estudo os pacientes que não assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: 151 pacientes foram incluídos no estudo. À admissão, 31,1%
apresentavam IRpA segundo os critérios e 20% segundo o médico; durante o internamento 18,5% 
desenvolveram IRpA segundo os critérios e 14,6% segundo o médico. Dos portadores de IRpA, 48,2% eram 
homens; a média de idade foi 67,7+16,1 anos; o tempo de internação na UTI foi 7,8+7,2 dias e o APACHE II foi 
21,9+8,3 pontos; 81,9% dos pacientes eram clínicos e 18,1% eram cirúrgicos; 51,8% provinham da emergência, 
2,4% da unidade coronariana, 34,9% da enfermaria e 10,8% do centro cirúrgico; 13,3% apresentavam IRC, 
22,9% DM, 30,1% neoplasia, 24,1% insuficiência circulatória e 6% ICC. A mortalidade associada à IRpA foi 
20,5%. A concordância entre os diagnósticos na admissão foi de 0,54 (p<0,05) e durante a internação de 
0,33 (p<0,05). Conclusão: Apesar da frequência e mortalidadeda IRpA encontradas serem compatíveis com a 
literatura, a taxa de concordância entre o diagnóstico médico e segundo critérios, à admissão, foi moderado, 
e considerável durante o internamento.

Palavras-chave: insuficiência respiratória. UTI. epidemiologia.

UMA ABORDAGEM INFORMATIVA SOBRE A EPIDEMIOLOGIA DO VÍRUS INFLUENZA 
A (H1N1) NO BRASIL

Mariana Araújo; Felipe Pitangueira; Lisana Nunes; Marcelo Queiroz; Victória Terra; Diego Menezes

O vírus Influenza A (H1N1) foi detectado no mês de fevereiro de 2009, em território mexicano, na cidade de 
La Glória. Nessa ocasião, ficou conhecido mundialmente com um nome simbólico de gripe suína, devido à 
mutação desse vírus ter ocorrido majoritariamente nos suíno. O vírus é altamente mutável e para chegar à 
forma transmissiva A (H1N1), passou por 20 anos de mutações entre os suínos, humanos e aves. O Brasil foi 
um dos países mais atingidos por esse vírus, assim, o presente trabalho objetiva apresentar uma abordagem 
informativa da incidência epidemiológica do vírus Influenza A (H1N1) no território brasileiro. Os primeiros casos 
confirmados laboratorialmente, da pandemia influenza A (H1N1), no país, ocorreram no dia 7 de maio de 2009. 
Após a comprovação dos primeiros casos, o Ministério da Saúde, juntamente com as secretarias de saúde 
dos estados e municípios, realizou a vigilância epidemiológica de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), 
estado patológico de maior gravidade do vírus. Sendo que para pacientes com comorbidade, principalmente 
respiratórias, o agravamento da SRAG era de fato relevante, cujos riscos se agravavam para maiores complicações 
sintomáticas podendo evoluir a óbito. No comparativo com os 15 países com maior número absoluto de mortes, o 
Brasil assumiu a 5ª taxa de mortalidade, que representa o número de casos em cada 100 mil habitantes. Sabe-se 
que o registro oficial dessa pandemia restringiu-se ao mês de setembro de 2009, com 10.401 casos graves com 
confirmação clínica-laboratórial de algum tipo de influenza, sendo destes, 9.249 (88,9%) positivos para o novo 
vírus A (H1N1). Atualmente, a incidência dessa patologia vem diminuindo significativamente, devido ao sucesso 
da campanha vacinal que foi alcançado pelo Brasil. Contudo, medidas profiláticas, bem como estratégias de 
vigilância pública devem ser adotadas para garantir a eliminação da circulação viral no Brasil.

Palavras-chave: influenza A (H1N1). epidemiologia. vigilância pública.
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Uma avaliação funcional dos linfócitos T citotóxicos  de indivíduos infectados pelo HTLV-1

Enzo Loandos Oliveira; Rita Elizabeth Moreira Mascarenhas

Introdução: O HTLV-1 é o agente etiológico da leucemia e linfoma de células T do adulto (ATL), Paraparesia 
Espástica Tropical/Mielopatia Associada ao HTLV-1 (HAM/TSP), uveíte, bem como de outras doenças 
inflamatórias. O HTLV-1 promove uma infecção persistente. Os linfócitos T citotóxicos (CTLs) apresentam um 
perfil de ativação crônica em resposta ao vírus, especialmente à proteína Tax. Alguns estudos desenvolvidos 
apontam para a contribuição da resposta citotóxica na patogênese da HAM/TSP. Entretanto, a eficiência da 
função CTL é sugerida por outros trabalhos como fundamental na supressão das células que expressam 
Tax, da carga proviral do HTLV-1, e do risco de desenvolvimento de doenças inflamatórias, como HAM/TSP. 
O Brasil é o país com maior número absoluto de indivíduos infectados pelo HTLV-1 no mundo, e Salvador-
Bahia é a cidade com a maior prevalência no país, cerca de 2%. Objetivos: Este estudo propõe realizar uma 
avaliação funcional dos linfócitos T CD8+ de indivíduos infectados pelo HTLV-1 com diagnóstico de HAM/
TSP em diferentes fases da evolução da mielopatia, Ps- possível, Pb-provável, e Ddefinido, bem como em 
assintomáticos. Metodologia: Marcações membranares e intracelulares, carga proviral e ensaio de eficiência 
lítica, os quais permitam reconhecer o perfil e a função destas células, serão realizados. Dentre os ensaios 
do estudo, os de cinética da mobilização de CD107a (cluster of differentiation 107a/LAMP-1; lysosomal-
associated membrane protein 1) e o de degranulação de granzima e perforina têm se mostrado úteis na 
literatura e exigem aperfeiçoamento. Resultados Esperados: Este estudo poderá elucidar marcadores que 
auxiliem medidas terapêuticas que visem interromper o processo de dano tecidual na mielopatia associada 
ao HTLV-1.

Palavras-chave: CTL. HAM/TSP. linfócitos.

PREVALÊNCIA DOS DIFERENTES PERFIS ANATOMOPATOLÓGICOS DA ESCLEROSE
GLOMERULAR FOCAL SEGMENTAR NA BAHIA

AZEVÊDO, L.G.; SANTOS, W.L.

Esclerose Glomerular Focal e Segmentar (GESF) é uma das principais enfermidades renais por apresentar 
uma alta prevalência em população adulta e em crianças e por evoluir progressivamente para o estágio 
final de doença renal, sendo necessária terapêutica substitutiva, com grande ônus para o paciente e para 
o SUS. Há evidências, de que uma melhor definição dos padrões morfológicos da lesão e do diagnóstico 
etiológico da GESF pode contribuir, de maneira significativa, para o desenvolvimento de abordagens 
terapêuticas mais adequadas para o paciente. Neste estudo definiremos a frequência dos diferentes padrões 
histológicos de Esclerose Glomerular Focal e Segmentar em biopsias renais realizadas em Salvador, BA. 
Para isso, pretendemos sistematizar dados anatomopatológicos de biópsias renais de pacientes com GESF 
atendidos em hospitais da rede pública de referência em nefrologia de Salvador. Será gerado um banco de 
dados para alimentação com dados clínicos e anatomopatológicos destes pacientes e será feita uma revisão 
histopatológica dos casos com classificação em subtipos histológicos de lesão conforme proposto por D’Agati 
et al. São critérios de inclusão no estudo a adequação do espécime encaminhado para exame (material fixado 
e processado adequadamente para exame histológico e biópsia com representação adequada do córtex 
renal), a disponibilidade de resultados de reação de imunofluorescência (com pelo menos sete glomérulos 
integralmente representados) e disponibilidade de dados sobre sexo e idade. Esperamos com isso contribuir 
para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais adequadas para os pacientes com a enfermidade 
resultando em prolongamento da sobrevida renal com menor ônus para os pacientes e para o estado.

Palavras-chave: prevalência. nefrologia. patologia.
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A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DO PSICÓLOGO HOSPITALAR DE UM HOSPITAL PÚBLICO

Laíssa Liguori; Renata Costa Correia; Eliana Edington

A presente pesquisa desenvolvida sobre “A Qualidade de Vida no Trabalho do Psicólogo Hospitalar de um 
Hospital Público” visa compreender como o trabalho realizado por esse profissional e o contexto em que 
este está inserido podem interferir na sua qualidade de vida no trabalho, visto que esse profissional lida, no 
seu cotidiano, com a relação saúde-doença. Para tanto, foram analisados aspectos ligados a sua saúde, 
suas relações, seu ambiente e seu trabalho a partir, tanto de uma revisão de literatura sobre a história e o 
significado do hospital, a prática da psicologia hospitalar no Brasil, fatores relacionados ao trabalho específico 
de profissionais de saúde, a importância de discutir qualidade de vida no geral, o conceito de qualidade de 
vida no trabalho, quanto de uma pesquisa de campo. A metodologia se caracteriza como descritiva, de corte 
transversal. No que se refere ao procedimento de coleta de dados, foi realizada uma entrevista semiestruturada, 
com 4 psicólogos hospitalares vinculados a um hospital estadual na cidade de Salvador, com foco na Qualidade 
de Vida no Trabalho, representada por 8 categorias conceituais propostas por Richard Walton. Os resultados 
obtidos indicaram que a Qualidade de Vida no Trabalho dos entrevistados é considerada boa pelos mesmos, 
porém com alguns aspectos a serem melhorados. Como recomendações têm-se: a ampliação das pesquisas 
com esta temática, bem como sua realização em outras instituições hospitalares, devido à importância do tema 
para a psicologia e ainda aos poucos estudos empíricos identificados, além da implantação de programas e 
ações voltados para a Qualidade de Vida no Trabalho dos psicólogos hospitalares.

Palavras-chave: psicólogo hospitalar. qualidade de vida no trabalho. qualidade de vida. ambiente de trabalho.

EFEITO IMEDIATO DA INTERVENÇÃO DA ATM NA BIOMECÂNICA DA POSTURA EM ESCOLARES

Tatiana Simões; Kátia Nunes Sá

Introdução: As disfunções temporomandibulares (DTM) podem repercutir em diversas partes do corpo, assim 
como posturas inadequadas podem levar ao desequilíbrio da mesma. A incidência da DTM vem aumentando
consideravelmente e pode ser atribuída ao uso frequente desta articulação. Tendo em vista que a infância 
é a fase de maior desenvolvimento, o corpo está susceptível a desvios posturais nesse período. Muitas 
crianças nesta fase são submetidas a intervenções ortodônticas que podem afetar o equilíbrio biomecânico 
postural. Objetivo: Verificar o efeito imediato da intervenção da ATM na biomecânica da postura em escolares. 
Metodologia: Estudo de intervenção em amostra probabilística formada por escolares de uma instituição 
privada sorteada do distrito sanitário de Brotas, no município de Salvador, estado da Bahia. Os escolares 
voluntários e autorizados previamente pelos responsáveis serão inclusos no estudo e submetidos a uma 
avaliação subjetiva, mediante a aplicação de um questionário para identificar a sintomatologia dolorosa e a 
uma avaliação objetiva, através da avaliação postural, utilizando fotos digitais que serão analisadas através 
do software SAPO seguindo o protocolo indicado pelo sistema. Os escolares serão fotografados antes e após 
a intervenção, utilizando um abaixador de língua descartável de cada lado e de ambos os lados, nas vistas 
anterior e lateral. Os dados serão comparados através do teste T de Student no software SPSS versão 14.0 
considerando-se um nível de significância de 5%. Resultados esperados: Ao final do trabalho, espera-se 
identificar as repercussões da intervenção na ATM sobre a biomecânica da postura em escolares que servirá
de base para a prevenção e acompanhamento fisioterapêutico postural de crianças submetidas a tratamento 
ortodôntico ou com disfunções de ATM.

Palavras-chaves: ATM. postura. biomecânica. escolares.
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EXERCÍCIOS DO MÉTODO PILATES

Nayara Souza; Jaqueline Borges; Abrahão Baptista; Bernardo Galvão; Katia Sá

Introdução: HTLV – 1 é um retrovírus que apenas em alguns portadores progridem para graves patologias, 
sendo a mais importante a paraparesia espástica tropical/mielopatia (TSP/HAM). Essa enfermidade tem caráter 
crônico-progressivo, onde os pacientes apresentam, além de disfunções autonômicas alterações motoras 
significativas que acometem os membros inferiores, dificultando a marcha e aumentando a dependência 
funcional. Esses e outros fatores associados à doença podem interferir na qualidade de vida, que engloba 
além de aspectos físicos, os psicossociais. Esta evidencia-se um importante avaliador do processo saúde-
doença, contribuindo com o norteamento das condutas a serem adotadas. Pilates é um método que inclui 
exercícios dinâmicos e estáticos, com foco na ativação de músculos estabilizadores, enfatizando a qualidade 
do movimento, englobando aspectos biológicos, educacionais e psicológicos, levando a uma interação corpo-
mente. No entanto, não há muitas evidências dos benefícios desta técnica em pacientes com doenças crônico-
degenerativas, especialmente das repercussões além das físicas. Objetivos: Verificar o impacto na qualidade 
de vida antes e após a intervenção do Pilates em pacientes com paraparesia tropical / Mielopatia associada ao 
HTLV-1 (HAM/TSP). Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico analítico cuja amostra não probabilística será 
formada por portadores do vírus com TSP/HAM do Centro Integrativo e Multidisciplinar de HTLV e Hepatites 
Virais da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Serão necessários 12 pacientes para cada grupo 
(teste e controle). Os indivíduos selecionados serão submetidos a um programa de exercícios baseados no 
método Pilates por 3 meses e será feita a aplicação do questionário SF - 36 para avaliação da qualidade de 
vida antes e após a intervenção. Os dados serão tabulados, sumarizados e analisados pelo software SSPS 
versão 14.0 for Windows, onde será considerado um nível de significância de 5%. Resultados esperados: 
Ao final do projeto espera-se contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos portadores de HAM/TSP 
associada ao HTLV.

Palavras-chaves: pilates. HTLV. qualidade de vida.

AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL CRÔNICA E SÍNDROME METABÓLICA

Carolina Drummond Ruas Gaspar; Roberta Santos Tunes; Roberta Catapano Naves

Introdução: A síndrome metabólica (SM) é o termo utilizado para definir um conjunto de alterações de 
ocorrência sistêmica, que são fatores de risco para a doença coronariana. As doenças periodontais influenciam 
as alterações sistêmicas através da alta produção de citocinas pró-inflamatórias, lançadas na corrente 
sanguínea, que, estariam implicadas no aparecimento ou agravamento de diversas condições metabólicas, 
tais como, obesidade, diabetes, dislipidemias e arteriosclerose. A condição inflamatória sistêmica subclínica 
característica da SM, por sua vez, pode perturbar o equilíbrio final das interações entre as citocinas no 
periodonto, levando a exacerbação das respostas imunes locais, aumentando a susceptibilidade às doenças
periodontais. A resistência insulínica (RI), presente em indivíduos com SM, parece ser um fator desencadeador 
comum das complicações associadas à SM. Porém, ainda não se sabe a real influência da RI na severidade 
da doença periodontal, bem como no desenvolvimento da SM. Objetivo: Avaliar a associação entre doença 
periodontal crônica e SM em pacientes com excesso de peso, verificando a influência da RI. Metodologia: 
Será um estudo casocontrole, onde será avaliada a condição periodontal de pacientes acompanhados no 
ambulatório de obesidade da EBMSP de Brotas, diagnosticados com SM, apresentando ou não alterações 
glicêmicas, bem como de pacientes saudáveis sistemicamente que são acompanhados no ambulatório de 
assistência odontológica da EBMSP do Cabula. Os pacientes do ambulatório de obesidade fazem parte de um 
projeto de pesquisa intitulado “Excesso de peso e doença cardiometabólica”. Os indivíduos serão avaliados
periodontalmente pelo PSR (Periodontal Screening and Recording), e aqueles que apresentarem códigos 3 
e/ou 4, serão submetidos a um exame periodontal completo. 

Palavras–chave: citocinas. inflamação. resistência insulínica doença periodontal. síndrome metabólica.



57

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

CÂNCER DE MAMA: VIVÊNCIA, SUPERAÇÃO E APRENDIZADOS

Priscila Silva Porto; Tatiana Góes Freitas

Este estudo propõe-se a investigar as consequências positivas do enfrentamento do câncer de mama para 
mulheres que conseguiram superá-lo. O objetivo é conhecer as diferentes experiências de aprendizagem 
decorrentes dessa vivência. Para a obtenção dos dados, será realizada uma pesquisa de campo, descritiva 
e exploratória, de abordagem qualitativa, com 6 mulheres que encontram-se curadas da doença. Como 
instrumento, se utilizará uma entrevista de natureza semiestruturada. Os dados coletados serão examinados 
segundo a técnica de análise de conteúdo. Espera-se encontrar referências positivas e negativas em relação 
à experiência de adoecimento e cura e, com isso, fornecer aos profissionais da saúde, conhecimento que os 
auxilie a prestar um suporte psicológico mais fundamentado e livre de estigmas às mulheres com câncer de 
mama, possibilitando, assim, uma superação mais tranquila da doença.

Palavras-chave: câncer de mama. aprendizagem. superação.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ACIDENTES OFÍDICOS NA BAHIA

Caroline da Silva Seidler; Catarina Betania Coelho Pena; Daniela Barros Nascimento

Os acidentes ofídicos são os mais frequentes e graves dentre os provocados por animais peçonhentos e, 
segundo dados do Ministério da Saúde, ocorre uma média de 20.000 acidentes deste tipo por ano no país, 
sendo a incidência maior no período das chuvas. Problemas de subnotificação ocorrem com frequência e as 
regiões Norte e Nordeste são as mais afetadas por tal fato. Mesmo assim, essas localidades apresentam um 
alto coeficiente de incidência, sendo a região Nordeste a detentora do maior índice de letalidade decorrente 
de tais acidentes. A Bahia está incluída nesse cenário e possui poucas pesquisas sobre a epidemiologia dos 
acidentes ofídicos. Logo, o presente projeto apresenta uma proposta de estudo mais aprofundada que terá 
como embasamento uma coleta de dados relativos ao período compreendido entre janeiro de 2005 e janeiro 
de 2010, junto ao Centro de Informações Antiveneno (CIAVE). A observação dos dados verificará a ocorrência 
de acidentes ofídicos de acordo com a faixa etária, gênero, local da picada, espécie da serpente, localidade 
e zona da ocorrência do acidente. Os elementos presentes nas fichas individuais de casos, padronizadas 
pelo Programa Nacional de Ofidismo e Animais Peçonhentos, serão recolhidos e analisados para que se 
estabeleça um perfil epidemiológico recente desse estado. Com os resultados obtidos nessa análise, espera-
se disponibilizar dados específicos sobre acidentes ofídicos na Bahia para que medidas de prevenção, 
educação em saúde e atuação em primeiros socorros possam ser planejadas, definidas e executadas.

Palavras-chaves: ofídico. acidente. epidemiologia. bahia.

AVALIAÇÃO TERAPÊUTICA OCUPACIONAL COM TRABALHADORES ATENDIDOS 
NO SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL

Aliandra Arruda; Aline Alencar; Angela Roberta Daltro; Ariane Ralin; Karla Ribeiro; Ana Marcia Duarte 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o processo de avaliação terapêutica ocupacional com trabalhadores atendidos 
no Serviço de Terapia Ocupacional (Serto) da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, assim como elaborar o 
diagnóstico terapêutico ocupacional e traçar o plano de intervenção. Para isso foram realizadas três entrevistas com 
trabalhadores, utilizando o instrumento semiestruturado, abordando as seguintes variáveis: dados sociodemográficos, 
histórico de trabalho, avaliação de funcionalidade, histórico clinico, avaliação da dor, avaliação de aspectos emocionais 
e físicos. Além desses instrumentos, foram aplicados o HAQ e Perfil de Saúde Nottingham (PSN). Os dados coletados 
foram analisados a partir de uma abordagem qualitativa. Essa discussão sobre metodologias de avaliação pode 
aprimorar os recursos técnicos de Terapia Ocupacional no campo da saúde do trabalhador. 

Palavras-chaves: terapia ocupacional. avaliação. saúde do trabalhador. 
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EM UMA CLÍNICA DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA EM SALVADOR-BA

Juliana de Oliveira; Junaura Rocha Barreto

Objetivo: Determinar a prevalência de doença celíaca em mulheres com infertilidade em uma clínica, 
referência em reprodução humana em Salvador, entre julho de 2009 a julho de 2010. Metodologia: Estudo 
de corte transversal com uma amostra de 200 mulheres com queixa de infertilidade, submetidas à triagem 
para doença celíaca através da dosagem sérica de IgA e dos anticorpos IgA antitransglutaminase e IgA 
antiendomísio, com realização de biópsia intestinal nas pacientes soropositivas e a identificação do HLA DQ2 
e do HLA DQ8. Resultados preliminares: Até o momento participam 190 pacientes e quatro apresentaram 
sorologia positiva para doença celíaca, num total de testes positivos de 7,6%. Sendo que destas, as quatro 
pacientes tiveram anticorpo anti- tTG IgA positivo e apenas uma até o momento apresentou anticorpo EMA 
IgA positivo. Entre os sintomas relacionados à doença celíaca citados pelas pacientes estão: constipação 
(três), perda de peso sem causa aparente (três), náuseas (três), distensão abdominal (duas), artralgia (duas), 
baixa estatura (uma), aftas recorrentes (uma), abortos espontâneos (uma). Conclusões: Apesar do estudo já 
estar em fase de conclusão, ainda esperamos obter uma população maior, porém já encontramos pacientes 
com sorologia sugestiva de doença celíaca.

Palavras-chave: ginecologia. fertilidade humana. reprodução assistida.

PARÂMETROS CLÍNICOS E ESTATURA FINAL EM MENINAS COM PUBERDADE PRECOCE CENTRAL 
IDIOPÁTICA ACOMPANHADAS EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM SALVADOR, BAHIA

Thomas Vieira Lobão; Ana Cláudia Couto Santos da Silva

Introdução: A Puberdade Precoce Central (PPC) ocorre devido à ativação precoce do eixo hipotalâmico-
hipofisário-gonadal e envolve não apenas mudanças físicas precoces da puberdade, como também acelera 
a maturação óssea e o crescimento linear, comprometendo a estatura final. No sexo feminino, ocorre quando 
há surgimento da telarca antes dos 8 anos ou o aparecimento da menarca antes dos 10 anos, sendo a 
causa idiopática (PPCI) responsável por 95% dos casos. O diagnóstico é clínico, seguindo-se os critérios 
de Marshall & Tanner, e para tratamento utiliza-se agonistas de liberação lenta do hormônio liberador de 
gonadotrofinas (GnRHa). Objetivos: Descrever as características clínicas das meninas com PPCI e identificar 
a estatura final no subgrupo de meninas que a alcançaram. Metodologia: Estudo descritivo, com coleta de 
dados retrospectiva, envolvendo meninas com diagnóstico de PPCI acompanhadas e tratadas com GnRHa 
no Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia, no período de dezembro de 1998 a junho de 2010. As 
seguintes variáveis serão consideradas: estadiamento puberal na primeira consulta; idades cronológicas do 
início da telarca, do momento da primeira consulta, do início e término do tratamento; presença ou não 
de pubarca e/ou menarca associada à telarca, bem como a idade cronológica do surgimento; idade óssea 
no início do tratamento; primeiras dosagens de LH, FSH e estradiol basal; estatura no início e término do 
tratamento; previsão da estatura final no início e término do tratamento; estaturas materna e paterna; idade 
da menarca materna; idade da menarca da paciente pós-tratamento com GnRHa; estatura final e idade 
cronológica no momento da estatura final. Resultados: Espera-se, com o tratamento com GnRHa, observar 
um ganho estatural significativo das meninas, atingindo, assim, uma estatura final maior do que a prevista 
pelo método de Bayley-Pinneau antes do início da terapia e/ou maior ou igual à estatura-alvo.

Palavras-chave: puberdade precoce central. estatura final. crescimento.
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ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO DA DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA EM MILITARES 
DAS FORÇAS ARMADAS DE SALVADOR-BA

Ana Emanoela Passos Magarão

Introdução: A doença arterial coronariana constitui um grave problema de saúde pública, tendo como 
prognóstico no Brasil a elevação do número de óbitos. Objetivo: Estratificar o risco da doença arterial 
coronariana em militares das Forças Armadas de Salvador-Ba. Metodologia: Estudo transversal retrospectivo 
de dados secundários realizado com amostra de todos os militares em atividade de ambos os sexos e todas 
as idades do quadro permanente das Forças Armadas de Salvador-Ba, que realizaram inspeção de saúde 
na temporada de janeiro de 2008 a dezembro de 2009. Realizada a coleta dos dados, estes, serão digitados, 
e tabulados para posterior análise, através da aplicação do escore de Fremingham, que avalia o grau de 
risco para a possibilidade de acontecer um evento cardiovascular, nos próximos dez anos e sua associação 
com as variáveis previstas no mesmo, que foram: sexo, idade, colesterol total, colesterol HDL, pressão 
arterial sistólica, pressão arterial diastóloca, presença de diabetes melitos e tabagismo. Resultado Esperado: 
Alertar a necessidade de controle dos fatores de risco para Doença Arterial Coronariana, contribuindo com 
a qualidade de vida dessa população através da prevenção e intervenção precoce no desenvolvimento dos 
fatores modificáveis. Com os resultados obtidos, pretende-se divulgar as informações obtidas ao Comando de 
cada uma das Forças Armadas. Conclusão: A população em estudo é vista como pouco pesquisada no âmbito
brasileiro. Tendo em vista os estudos internacionais, há um aumento de frequência de doenças incapacitantes 
entre os trabalhadores e, entre elas estão as doenças cardiovasculares. Este estudo representará uma 
oportunidade de se investigar sobre a ocorrência de fatores de riscos para Doença Arterial Coronariana entre 
os militares, que ainda é carente de informações de saúde, para oferecer meios de conhecimento completos 
de morbidade e seus fatores de risco em todos os setores ocupacionais e por Força.

Palavras-chaves: doença arterial coronariana. escore de framingham.

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DA UNIÃO ENTRE RESINA À PORCELANA

FRANÇA, DCO.; BASTOS, LGC.; OLIVEIRA, VMB.

As coroas metalocerâmicas são largamente utilizadas devido a sua qualidade estética e resistência, entretanto 
fraturas podem ocorrer na cerâmica devido a fatores externos causando desconforto estético e funcional ao 
paciente. O projeto visa testar a resistência ao cisalhamento da união de uma resina composta à porcelana 
utilizada como material de recobrimento em coroas metalocerâmicas. Serão confeccionados 30 corpos de 
prova, divididos em 3 grupos, nos quais uma pastilha de porcelana (porcelana feldspática Noritake EX3) será 
unida a uma porção de resina composta(Restaurador Z100, 3M) através de três tipos de condicionamento da 
superfícis de porcelana: condicionamento com ácido fluorídrico a 10% (Dentsply, Brasil) por 60s; asperização 
com ponta diamantada (n. 4137, KG Sorensen, Brasil); e jateamento com Al2O3 (50μm – Cobra, 99,5% 
Al2O3 e máximo de 0,06% SiO2, Renfert GmbH, Alemanha). Após o tratamento de cada grupo, as superfícies 
de porcelana serão limpas com Tergentol (Inodon, RS) e receberão o agente de ligação silano (Ceramic 
Primer, Rely X, 3M) e um sistema adesivo (Scotchbond Multi-Purpose, 3M). Após a união, os corpos de 
prova serão envelhecidos por meio de armazenagem em água destilada a 37ºC, e em estufa, associada à 
ciclagem térmica previamente ao teste de cisalhamento em uma máquina de ensaios universal. Os valores 
de cisalhamento serão submetidos a um teste estatístico com a finalidade de se observar diferença entre os 
resultados. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) será utilizada na observação das falhas.

Palavras-chave: odontologia. estética. biomecânica.
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Evangelista Santos de Souza; Gabriela Santos Lopes; Andrea Nóbrega Cavalcanti; Céres Mendonça Fontes

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma breve revisão de literatura a respeito da hipersensibilidade 
dentinária, sobre a percepção de diferentes autores. A hipersensibilidade dentinária foi definida como dor 
transitória, que provém da dentina exposta tipicamente em resposta a estímulos químicos, térmicos, tácteis 
ou osmóticos que pode não ser explicada como surgimento de qualquer outra forma de defeito ou patologia 
dental. De acordo com a literatura consultada, tem-se que as principais causas da hipersensibilidade 
dentinária são: escovação exagerada, uso de dentifrícios abrasivos, ingestão de alimentos e bebidas ácidas, 
regurgitação de conteúdos gástricos e tensão oclusal. A dentina apresenta túbulos em toda sua espessura, 
os quais são preenchidos pelos prolongamentos de células especializadas, os odontoblastos. O número 
de túbulos dentinários aumentam consideravelmente da parte média até próximo à polpa, o que pode ser 
explicado pela convergência dos mesmos à medida que se aproximam da cavidade pulpar. Os túbulos são 
separados por dentina intertubular composta por matriz de colágeno tipo I e hidroxiapatita, a qual varia com 
a localização. A maior parte dos tratamentos recomendados na literatura para a hipersensibilidade envolve 
a obliteração dos túbulos dentinários para diminuir a transmissão de estímulos nervosos e, entre os mais 
usados estão: gel fluoretado, vernizes cavitários e dentifrícios à base de cloreto de estrôncio e nitrato de 
potássio também será discutida. O tratamento deve agir rapidamente, ser efetivo por longos períodos, ser 
de fácil aplicação, não ser irritante à polpa, não causar dor, não manchar os dentes, e ser constantemente 
efetivo. No entanto, a eficácia desses tratamentos está diretamente relacionada a um correto diagnóstico e 
planejamento da atuação do cirurgião dentista em cada situação clínica.

Palavras-chave: hipersensibilidade. túbulos dentinários.

RACIOCÍNIO CLÍNICO NA INTERVENÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL NA 
ATENÇÃO BÁSICA: Estudo de Caso

Giovana Bonfim; Paula Almeida; Vanessa Fontanelli; Sueli Barreto 

Para se estudar o raciocínio clínico que norteia a intervenção terapêutica e distinguir os diferentes tipos de 
raciocínios que a compõe é necessário que haja, inicialmente, um embasamento teórico e, posteriormente, 
uma análise observacional da prática, a fim de estabelecer uma relação. A aplicação do raciocínio clínico é 
pertinente em qualquer ambiente de atuação dos profissionais da área de saúde. O Terapeuta Ocupacional lança 
mão desse raciocínio para agregar a sua habilidade de observar a funcionalidade de seus pacientes e traçar 
um plano de tratamento que atenda não só as necessidades reais do sujeito, mas principalmente proporcione 
uma maior autonomia e independência em suas atividades da vida diária, de lazer e trabalho. Hoje, um campo 
que vem abrindo portas para a atuação da terapia ocupacional como parte da Equipe de Saúde da Família é a 
atenção básica que se refere à primeira atenção dada aos indivíduos enquanto comunidade sob os aspectos 
do seu bem-estar biopsicossocial. Realizou-se, inicialmente, a busca por orientações bibliográficas acerca do 
raciocínio clínico que envolve o plano de tratamento em pacientes com paralisia cerebral. O estudo contou 
também com o acompanhamento de visitas in lócus na Comunidade de Cosme de Farias do distrito de Brotas 
em Salvador/Bahia, com o propósito de conhecer uma paciente adulta portadora de paralisia cerebral inserida 
no seu contexto familiar e social. O trabalho consistiu em acompanhar o atendimento da paciente, levantar os 
raciocínios clínicos que poderiam ser observados na visita, bem como traçar um plano de tratamento levando 
em consideração as dificuldades e limitações da mesma. Ao final foi possível identificar os raciocínios que 
embasam a estratégia da intervenção e a prática da Terapia Ocupacional na atenção básica.

Palavras-chave: terapia ocupacional. raciocínio clínico. atenção básica.
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JULIANO MOREIRA – UM BAIANO À FRENTE DE SEU TEMPO HERÓIS DA SAÚDE NA BAHIA: 
Evolução e Diversidade do Conhecimento sobre a Saúde Humana na Bahia

Eliezer F. Santana Junior; Luciana Casais-e-Silva; Tania K. Brazil

Soteropolitano, filho de uma doméstica e um inspetor de iluminação pública, negro e de classe social baixa, 
Juliano Moreira consegue aos 13 anos de idade uma matrícula na renomada Faculdade de Medicina da 
Bahia (FAMEB), devido ao seu padrinho, o Barão de Itapoã, que era um médico forte e influente. Nascido 
na Freguesia da Sé, hoje centro antigo da capital baiana, em 6 de janeiro de 1872, teve uma trajetória 
surpreendente, sendo considerado por muitos o pai da Psiquiatria no Brasil. Ao longo de sua carreira foi 
professor da UFBA e da UFRJ; diretor do Hospital dos Alienados, no Rio; redator principal na Gazeta Médica 
da Bahia, onde escreveu 18 artigos; autor da lei que dá assistência que o governo deveria estender aos 
pacientes com problemas mentais; e se mostrou defensor da questão racial, afirmando o fato de que a raça 
não era motivo de doenças. Sua vida foi marcada por cargos e participações importantes em congressos, 
conferências e sociedades em todo mundo, como Nova York, Berlim, Paris, Buenos Aires, entre outras. Ele 
aboliu o uso de coletes, grades e camisas de força e ainda mudou a visão da sociedade para os doentes com 
problemas psicológicos, transformando um doente mental em doente normal, preocupado desde a adequada 
formação dos enfermeiros a até terapêutica ocupacional exercida. Também, entre alguns de seus legados 
na área da saúde estão a fundação da Sociedade de Medicina e Cirurgia da Bahia (1894), da Sociedade de 
Medicina Legal (1894), e a criação de laboratórios nos hospitais, vindo a falecer em 2 de maio de 1933, devido 
a uma tuberculose. A situação dos manicômios no país mudou drasticamente, deixando de ser ambientes 
desumanos devido ao estado caótico e a imensidão de sujeira, para tornarem-se centros mais adequados. 
Porém, hoje, é explícito o enfraquecimento das ideias de Juliano.

Palavras-chave: educação. educação em saúde. medicina.

EFEITO DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCRANIANA POR CORRENTE DIRETA NA DOR E NAS 
HABILIDADES FUNCIONAIS DE PACIENTES COM ARTRITE REUMATÓIDE

Cintia Pinheiro Silveira Araujo; Gabriela Carneiro Costa; Maria Gabriela Silva Hage Carmo

A Artrite Reumatóide (AR) é uma doença autoimune de etiologia desconhecida, caracterizada por poliartrite 
periférica simétrica e destruição das articulações, sendo causa frequente de incapacidade funcional e dor. 
Uma forma de tratamento dos sintomas álgicos em doenças reumatológicas está relacionada às técnicas não 
invasivas de neuroestimulação, e, dentre estas, se destaca a Estimulação Elétrica Transcraniana por Corrente 
Direta (Transcranial Direct Current Stimulation, tDCS). A tDCS baseia-se em uma técnica não invasiva, onde é 
produzida a estimulação do córtex através de uma corrente elétrica direta de baixa intensidade por eletrodos 
de superfície. A modulação da dor através da tDCS pode ser uma boa alternativa para pacientes com AR,  
tanto pelos benefícios na redução álgica como na melhora das habilidades funcionais. O presente estudo 
pretende investigar o efeito da tDCS na dor e na capacidade funcional de indivíduos portadores de AR. Trata-
se de um ensaio clínico randomizado, onde 50 indivíduos diagnosticados com AR e que estejam recebendo 
atendimento no Ambulatório Docente Assistencial da Bahiana (ADAB) serão distribuídos em 2 grupos. O 
primeiro grupo (G1) receberá a Eletroestimulação Transcraniana a uma intensidade de 2mA durante 20 
minutos, por 5 dias consecutivos. O eletrodo positivo será posicionado no córtex motor e o negativo na região 
supraorbital contralateral. O segundo grupo (G2) será submetido à estimulação placebo, com os eletrodos 
posicionados exatamente iguais ao G1, porém, sem transmissão de corrente elétrica. Um examinador cego 
aplicará o questionário de habilidades funcionais GLDAM e a Escala Visual Numérica (EVN) de dor antes e 
imediatamente após cada sessão de tratamento. Durante a coleta dos dados, os achados serão armazenados 
no Excel 2000 e analisados no Bioestat 5.0. A comparação pareada dentro de cada grupo será feita pela 
ANOVA Repeated Measures e a não pareada, entre os grupos, através da ANOVA One Way.

Palavras-chave: tDCS. artrite reumatóide. dor.
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LINFEDEMA PÓS-CIRURGIA DE MASTECTOMIA

Deise Leite Campos; Lorena Schindler Coutinho Ribeiro; Elizabete Gonçalves Santos

Introdução: O câncer é uma das causas de maior mortalidade e morbidade no mundo, com mais de dez milhões 
de casos novos e mais de seis milhões de mortes por ano. De todos os tipos de neoplasias, o câncer de mama 
é a segunda mais frequente no mundo e a primeira entre as mulheres. Muitos são os tipos de mastectomia 
para retirada do câncer, os mas comuns são: quadractomia, radical, radical modificada, a depender de cada 
caso. O linfedema é o edema de parte do corpo, que ocorre como resultado de uma insuficiência no sistema 
linfático. Quando os vasos linfáticos são removidos ou danificados, o transporte linfático fica prejudicado e o 
fluído linfático se acumula nos espaços intersticiais dos tecidos ao redor do local acometido, estendendo-se ao 
membro superior do lado afetado. O mesmo causa para a paciente, não somente o dano estético, mas também 
o prejuízo funcional e sérias consequências mentais, levando, ocasionalmente, a condições, que ameaçam 
a vida. Objetivos: investigar os principais fatores de risco predisponentes ao diagnóstico de linfedema pós-
cirurgia de mastectomia em pacientes do Hospital Aristides Maltez, em Salvador – Bahia. Método: Este 
estudo observacional do tipo transversal, descrito com uma amostra de 43 mulheres voluntárias que forem 
diagnosticadas com linfedema no Hospital Aristides Maltez. Os dados sociodemográficos e os fatores de 
riscos serão coletados através de um questionário especificamente desenvolvido para esse fim. Resultados 
Estruturados: Espera se obter os principais fatores dentre os selecionados que interferem no aparecimento do 
linfedema, através da sua relevância, com o benefício direto para a prevenção do surgimento deste. 

Palavras-chave: câncer de mama. mastectomia. linfedema. fatores de risco. prevenção de linfedema.

CONTRIBUIÇAO DA PSICOLOGIA A PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE LER/DORT

Marina Gusmão Cardoso; Márcia Oliveira Staffa Tironi

O presente estudo teve como objetivo geral compreender a contribuição de participar do grupo de apoio 
psicológico a pacientes com diagnóstico de LER/DORT, para o aumento da funcionalidade destes pacientes. 
Teve como objetivos específicos analisar as possibilidades de ressignificação da LER/DORT e de construção 
de novas estratégias de enfrentamento, a partir das trocas de experiências proporcionadas pela vivência no 
grupo. O artigo discute aspectos sobre o mundo do trabalho na contemporaneidade e as repercussões na 
saúde do trabalhador, considerando serem estes importantes para a compreensão e reflexão sobre as doenças 
ocupacionais, dentre elas, a LER/DORT. Possibilita também uma análise sobre a contribuição da psicologia 
do trabalho nesse contexto. A amostra deste estudo é composta por 17 participantes, acometidos pela LER/
DORT, que participaram do grupo de apoio psicológico, no serviço escola do curso de Psicologia de uma 
Faculdade de Saúde Pública, no período de 2007 a 2009. A coleta de dados deste estudo foi desenvolvida em 
duas etapas: a realização de um grupo focal com todos os participantes e entrevistas semiestruturadas com 
3 participantes sorteados aleatoriamente. Observou-se que, a partir dos resultados obtidos neste estudo, é 
possível acreditar na contribuição que o grupo de apoio psicológico ofereceu aos pacientes LER/DORT. Com 
isso, os objetivos foram cumpridos, na medida em que os resultados apresentam contribuições importantes 
em relação à ressignificação da doença para os pacientes, possibilitando que estes lidem com a LER/DORT 
de forma mais funcional. Outra contribuição relevante foi a construção de novas estratégias de enfrentamento, 
constatada por 64,7% dos pacientes, como algo que ajudou a lidar com a LER/DORT, diminuindo o sofrimento 
existente. A troca de experiência entre os participantes também foi um dado significativo para a construção de 
novas estratégias, pois 41,2% citaram este aspecto como uma das contribuições do grupo.

Palavras-chave: pacientes com LER. grupo de apoio psicológico. saúde do trabalhador. psicologia do 
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AVALIAÇÃO DOS LINFÓCITOS T CITOTÓXICOS DE INDIVÍDUOS
INFECTADOS PELO HTLV-1 EM DIFERENTES ESTÁGIOS DA HAM/TSP

Enzo Loandos Oliveira; Rita Elizabeth Moreira Mascarenhas

Introdução: O HTLV-1 (vírus T-linfotrópico humano-1) é o agente etiológico da leucemia e linfoma de células 
T do adulto (ATL), Paraparesia Espástica Tropical/Mielopatia Associada ao HTLV-1 (HAM/TSP), uveíte, 
bem como de outras doenças inflamatórias. O HTLV-1 promove uma infecção persistente. Os linfócitos T 
citotóxicos (CTLs) apresentam um perfil de ativação crônica em resposta ao vírus, especialmente à proteína 
Tax. Alguns estudos desenvolvidos apontam para a contribuição da resposta citotóxica na patogênese da 
HAM/TSP. Entretanto, a eficiência da função dos CTLs é sugerida por outros trabalhos como fundamental 
na supressão das células que expressam Tax, da carga proviral do HTLV-1 e do risco de desenvolvimento 
de doenças inflamatórias, como a HAM/TSP. O Brasil é o país com maior número absoluto de indivíduos 
infectados pelo HTLV-1 no mundo, e Salvador-Bahia é a cidade brasileira com a maior prevalência no país, 
cerca de 2%. Objetivo: Este estudo propõe uma avaliação funcional dos linfócitos T CD8+ de indivíduos 
infectados pelo HTLV-1 com diagnóstico de HAM/TSP em diferentes fases da evolução da mielopatia: Ps- 
possível, Pb-provável, e D- definido, bem como em assintomáticos. Metodologia: Marcações membranares 
e intracelulares, carga proviral e ensaio de eficiência lítica, os quais permitam reconhecer que o perfil e a 
função destas células, serão realizados. Resultados: Projeto em andamento. Este estudo poderá identificar 
marcadores biológicos da evolução da doença que permitam reconhecer os estágios nos quais as intervenções 
médicas possibilitam o bloqueio ou a redução do dano medular. Assim, estes achados poderão contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida dos portadores da HAM/TSP.

Palavras-Chave: CTL. HAM/TSP. linfócitos.

DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL E SAÚDE REPRODUTIVA NA ADOLESCÊNCIA

Rita Elizabeth Moreira Mascarenhas; Igor Logetto Caetité Gomes

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) representam um importante problema de saúde pública. As 
adolescentes constituem o grupo etário de maior exposição ao risco para DST. Nesta faixa etária, as DSTs 
podem resultar na doença inflamatória pélvica e em problemas para a saúde reprodutiva. O Brasil carece de 
dados epidemiológicos que fundamentem inferências acerca da prevalência de DST na adolescência. Este 
estudo se propõe a fortalecer o atendimento especializado, multidisciplinar na adolescência e determinar a 
prevalência de algumas DSTs neste grupo, avaliar as características socioeconômicas e comportamentais 
das adolescentes portadoras de DST, identificar fatores de risco para a saúde reprodutiva na adolescência e
identificar instrumentos de prevenção das DST na adolescência. As pacientes serão selecionadas no Serviço 
de Ginecologia da Infância e Adolescência (SEGIA), localizado no Ambulatório Docente-Assistencial da 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) em Salvador-Bahia. Atualmente, são acompanhadas 
neste serviço cerca de 500 pacientes com idade de 5 a 19 anos, oriundas da rede SUS. Serão incluídas as 
adolescentes com vida sexual ativa e que aceitem participar do estudo assinando o TCLE (ou responsável). 
As pacientes responderão a um questionário padrão contendo questões sobre aspectos socioeconômicos 
e comportamentais. Em seguida, serão submetidas ao exame ginecológico com coleta de material cérvico-
vaginal para diagnóstico molecular por PCR para Chlamydia trachomatis, Mycoplasma, Ureaplasma e HPV. 
Será determinada a prevalência destas DSTs e, posteriormente, as pacientes serão analisadas individualmente 
para determinar os fatores de risco. Estes dados não são conhecidos em nossa cidade e podem contribuir 
para o delineamento de políticas de saúde específicas para essa faixa etária. Além disso, pretende-se instituir 
na rede SUS o diagnóstico molecular de DSTs, até o momento de difícil acesso para essas pacientes. 

Palavras-chave: DST. saúde reprodutiva. vida sexual. reação da polimerase em cadeia.
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Caroline Dallalana; Daniel Cotrim; Daniel Gutierrez; Danilo Malta; Deninson Ribeiro; Djario Costa; 
Felipe Kalill; Igor Libório; Marina Cartibani; Rebeca Barreto

A síndrome metabólica é a designação atribuída a um transtorno representado pela associação de fatores 
de risco cardiovasculares, tais como hipertensão arterial, deposição central de gordura, dislipidemia 
(LDLcolesterol e triglicérides elevados e, HDL-colesterol reduzido) e resistência à insulina. Os critérios de 
diagnósticos da síndrome metabólica mais utilizados são os da OrganizaçãoMundial da Saúde (OMS) e os 
do National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) , e algumas diferenças
entre eles são observadas. A definição da OMS requer a avaliação da resistência à insulina ou do distúrbio do 
metabolismo da glicose. Por outro lado, a definição da NCEP-ATP III não exige a mensuração de resistência 
à insulina, facilitando sua utilização em estudos epidemiológicos. Na Bahia, os estudos epidemiológicos da 
síndrome metabólica ainda não são evidentes. Assim, pretende-se iniciar esse estudo através de um grupo 
especifico de pessoas. Os escolhidos para esse projeto são integrantes do Grupo Viver Melhor, que está 
inserido no Projeto Candeal da Faculdade Bahiana de Medicina. O Programa Intercursos Interdisciplinar 
Candeal refere-se a uma atividade de Educação em Saúde, implantada em 2006.02 a partir de uma parceria 
intersetorial da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e a Secretaria Municipal de Saúde do município. 
As ações ocorrem com o apoio de equipes do Programa de Saúde da Família das unidades do Candeal e de
Santa Luzia, respectivamente, no Distrito Sanitário de Brotas, distrito onde localiza-se o campus II da EBMSP. 
Essa atividade, de caráter interdisciplinar e multiprofissional, envolve todos os cursos de saúde (medicina, 
biomedicina, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, odontologia e enfermagem) no nível da graduação. 
Ela se concretiza em trabalhos de grupo permanentes na comunidade, envolvendo discentes e docentes dos 
diversos cursos, que compõem equipes de trabalho em parceria com profissionais de saúde dos PSFs.

Palavras-chave: saúde pública. saúde da família. sistema único de saúde.

IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DE PORTADORES DE PSORÍASE EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA

Juliane Chaves dos Santos; Mayara Emmanuela da Silva Pereira; Carina Oliveira dos Santos

Introdução: A psoríase é uma afecção cutânea e/ou articular, inflamatória, de etiologia desconhecida que 
pode ser desencadeada por diversos fatores. A apresentação clínica da psoríase depende do tipo e do grau 
de acometimento da pele, caracterizando-se por lesões em placas ou gotas eritematosas e descamativas. 
Tais apresentações geram inúmeras alterações físicas e emocionais, como dor, fadiga, sono não reparador, 
estresse excessivo, ansiedade, depressão, prejuízos econômicos, interferência na relação com o próximo e 
dependências químicas que interferem negativamente na qualidade de vida (QV) dos indivíduos acometidos,
Uma vez que a QV trata-se da percepção do sujeito em relação a sua posição de acordo com o contexto em que 
vive se faz necessário o melhor entendimento sobre as repercussões desta patologia na vida dos portadores, 
para assim se poder planejar ações psicossociais, socioeducativas e informativas, tanto para os que possuem 
a psoríase como para a sociedade. Objetivo: Analisar o impacto na qualidade de vida de portadores de 
psoríase, em um centro de referência de Salvador-BA. Problema de Pesquisa: A psoríase gera fatores físicos 
e emocionais que interferem na qualidade de vida dos portadores. Métodos: Estudo observacional, de corte 
transversal, do tipo descritivo, com base de dados secundários, de um questionário, validado, de qualidade de 
vida de pacientes portadores de psoríase atendidos em um centro de referência de Salvador-BA. Espera-se 
encontrar informações que afirmem a interferência da psoríase na QV dos portadores, assim como identificar 
quais fatores são mais prevalentes e relevantes para cada indivíduo. Estima-se também, confirmar quanto 
a ansiedade e a depressão influenciam no agravo e na recidiva da afecção, sendo a análise estatística dos 
dados realizada pelo software Statistical Pockage for Social Sciences – SPSS, versão 14.0 para Windows, 
onde os mesmos serão organizados, tabulados, e posteriormente descritos.

Palavras-chave: psoríase. qualidade de vida. ansiedade. depressão.
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MOBILIZAÇÃO NEURAL APÓS LESÃO POR COMPRESSÃO DO NERVO CIÁTICO 
INIBE A REGENERAÇÃO AXONAL

Carla Andréia Abreu de Santana; Êmyle Martins Lima; Bruno Goes; Luciana Correa; Abrahão Baptista

Introdução: Após uma lesão, o segmento proximal mantém continuidade com o corpo celular e apresenta 
atividade regenerativa; o coto distal à lesão sofre degeneração Walleriana. 1,2 Déficits no fluxo sanguíneo 
devidos a compressões e/ou estiramentos, podem gerar uma lentidão significante do fluxo axoplasmático e, 
consequentemente, alteração em sua capacidade regenerativa. 3 O estiramento passivo, oscilado ou não, 
de determinados nervos periféricos têm sido descritas como Mobilização Neural (MN). Essas manobras 
são utilizadas na tentativa de restabelecer a neurodinâmica normal e sua influência parece ser através 
do estímulo ao retorno da circulação normal no nervo e o incentivo ao transporte axoplasmático. Objetivo: 
Verificar a influência da MN na regeneração nervosa periférica, sua interferência no retorno funcional de 
ratos submetidos a uma lesão por esmagamento e observar que influência o início da MN pós-lesão exerce 
sobre a regeneração nervosa periférica. Métodos: Trata-se de um estudo experimental em 21 ratos (Rattus 
norvegicus) divididos em 3 grupos: 2 experimentais e 1 controle. Os grupos experimentais foram subdivididos 
em precoce e tardio de acordo com o início da estimulação, sendo 3 e 10 dias após a lesão, respectivamente. 
O tempo total do experimento foi de 21 dias e a MN era realizada na amplitude máxima de movimento de cada 
articulação, 6x/semana com frequência de 1 Hz. Eram mobilizadas as articulações do quadril e do tornozelo, 
sempre nesta ordem, cada uma delas durante 1 minuto. O grupo controle era posicionado na plataforma por 
2 minutos. Imediatamente antes da cirurgia, antes de iniciar a estimulação, sete, quatorze e vinte e um dias 
após, foi realizada a avaliação funcional através do Índice Estático do Ciático (IEC). Resultados: A análise 
estatística demonstrou um efeito negativo, porém não significante da mobilização neural no grupo tratado.

Palavras-chave: neuromodulação. pesquisa experimental. lesão nervosa periférica. 

ALTERAÇÕES POSTURAIS ASSOCIADAS AO USO DE BOLSAS E MOCHILAS EM ESCOLARES

Ana Paula Andrade Gomes Quixadá Carneiro; Priscilla Graziele Ramalho Alves da Silva; 
Patrícia Helou Garcia; Kátia Nunes Sá

Introdução: A biomecânica da postura humana tem sido amplamente estudada, pois é cada vez mais comum, 
na sociedade atual, meios tecnológicos acessíveis a crianças e adolescentes que exigem a utilização da 
posição sentada de forma prolongada e uso indevido de bolsas e mochilas influenciado pela moda. Estudos 
apontam uma alta prevalência de alterações posturais da coluna entre crianças e adolescentes, o que implica 
em um comprometimento da coluna vertebral ocasionando o surgimento de disfunções tais como escoliose, 
hipercifose, hiperlordose, entre outras. Objetivo: Identificar as alterações posturais associadas ao uso de 
bolsas e mochilas em escolares. Metodologia: Estudo observacional de corte transversal, randomizado, 
cuja população de referência foi constituída por alunos de uma instituição privada do distrito sanitário de 
Brotas, do município de Salvador-BA, mediante permissão, através do TCLE, dos respectivos responsáveis. 
Foram incluídos alunos de sete a quatorze anos, de ambos os sexos, que cursam da 1ª à 8ª série do ensino 
fundamental. A análise da avaliação postural com fotos digitais está sendo realizada através do Sistema de 
Avaliação Postural (SAPO), cuja coleta utilizou marcações com bolas de isopor de 35 milímetros de diâmetro, 
seguindo o protocolo indicado pelo sistema e algumas medidas livres. Os escolares foram fotografados sem 
e com a mochila, além de serem mensurados seus pesos e registrados seus modelos. A análise dos dados 
será realizada através do SPSS na versão 14.0 onde se utilizará o teste T de Student pareado para um nível 
de significância de 5%. Resultados esperados: A coleta já foi concluída e o projeto encontra-se em fase 
de análise.  Espera-se poder identificar alterações posturais associadas ao peso e modelo da mochila, o 
que poderá contribuir com a prevenção e a intervenção precoce de desvios posturais que afetam o sistema 
musculoesquelético.

Palavras-chave: postura. mochilas. escolares.
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CONDENSATA BAKER POPULARMENTE CONHECIDAS COMO “BOLDO” E UTILIZADAS 
COMO MEDICAMENTOS PELA POPULAÇÃO

Carine Souza Aguiar; Matheus Santos de Sá; Léa Maria dos Santos Lopes Ferreira

Há milhares de anos, o homem vem utilizando os recursos da flora no tratamento de diversas doenças. Dados 
da Organização Mundial de Saúde indicam que 80% da população dos países em desenvolvimento usam 
práticas tradicionais em tratamentos de saúde. No Brasil é uma alternativa para as pessoas que possuem 
limitações de acesso à medicina tradicional. A identificação das plantas medicinais e o conhecimento do 
seu potencial de intoxicação são muito importantes, pois os nomes populares algumas vezes indicam para 
espécies bastante diversas, como é o caso da Plectranthus barbatus Andrews (família Lamiaceae) e Vernonia 
condensata Baker (família Asteraceae) que são denominadas popularmente de “boldo” por apresentarem 
sabor e aroma bem parecido. A toxicidade de uma substância é capacidade que esta tem em causar algum 
desequilíbrio ao organismo com o qual entra em contato. A importância de avaliar tal propriedade reside 
no fato de que toda e qualquer substância química pode vir a ser tóxica, dependendo de vários fatores 
relacionados à exposição. É importante notar que, mesmo que uma planta medicinal venha sendo utilizada 
há muito tempo, problemas toxicológicos crônicos podem ter ocorrido sem terem sido documentados. O 
objetivo deste trabalho é avaliar a toxicidade das espécies Plectranthus barbatus Andrews e Vernonia 
condensata Baker em camundongos, através de testes de toxicidade aguda (DL50) e toxicidade subcrônica, 
dos chás dessas plantas, com a observação, nesses animais, de alterações qualitativas e/ou quantitativas 
em parâmetros metabólicos e bioquímicos. O estudo será realizado na Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública (EBMSP) na unidade Cabula, com amostras adquiridas in natura, na Casa de Vegetação da EBMSP e 
na Feira de São Joaquim, Salvador-BA. Como as informações sobre essas plantas são escassas na literatura, 
destaca-se a importância dessa avaliação. Os dados obtidos com esse estudo poderão contribuir para a 
utilização racional e segura dessas plantas medicinais.

Palavras-chave: toxicidade. plectranthus barbatus andrews. vernonia condensata baker.

SAÚDE DO HOMEM E SEXUALIDADE: CONHECIMENTOS, PERCEPÇÕES E AUTOAVALIAÇÕES
DE PACIENTES DO AMBULATÓRIO DOCENTE ASSISTENCIAL DA BAHIANA (ADAB)

Luca Bacellar Fernandes Adan; Hícaro Pedro Raymundo Machado Oliveira; Gabriel Lédo Pereira de Oliveira

O presente projeto de pesquisa visa discutir a saúde do homem e sua sexualidade, tendo como referência 
principal os objetivos que foram propostos na Política de Atenção Integral à Saúde do Homem, lançada 
e instituída em 27 de agosto de 2009, pelo Ministério da Saúde (MS), e dados coletados de pacientes do 
Ambulatório Docente Assistencial da Bahiana (ADAB). O objetivo geral é descrever conhecimentos e 
percepções de pacientes quanto à prevenção, promoção e adesão ao serviço primário de saúde e assistência 
a saúde sexual, bem como a autoavaliação das suas condições de saúde e adesão a medidas preventivas 
de agravos e problemas, suas necessidades e demandas, procurando, com os dados da pesquisa, oferecer 
subsídios para a instituição. Quanto ao método, o desenho do estudo consistirá em corte transversal, com 
aplicação de questionários, escala e entrevista, tendo como população pacientes do sexo masculino, na faixa 
etária de 20 a 59 anos, atendidos no Ambulatório Docente Assistencial da Bahiana (ADAB), com amostra por 
conveniência, considerando a frequência do ambulatório nos dias disponíveis para a coleta de dados. Serão 
abordados, em forma de questionários e de uma escala padronizada - Índice Internacional de Função Erétil 
(IIFE) - temas como fatores de risco das patologias, principais agravos à saúde do homem, saúde sexual e 
uma avaliação sobre as condições de saúde atuais, destacando, na saúde sexual, a avaliação da função 
erétil. A abordagem será feita em datas escolhidas aleatoriamente nas semanas destinadas à aplicação dos 
questionários. Através do Termo de Consentimento Livre e esclarecido (TCLE), elaborado de acordo com a 
portaria 196/96 do CNS, os entrevistados serão informados sobre a pesquisa e terão o direito de responderem 
ou não, caso não julguem importante o propósito do estudo.

Palavras-chave: saúde do homem. sexualidade masculina.
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BORTEZOMIBE NO TRATAMENTO DO MIELOMA MÚLTIPLO

Laine Santos Fiscina; Ronald Sérgio Pallotta Filho

Introdução: O mieloma múltiplo é uma neoplasia resultante da proliferação de um clone único de plasmócitos. 
Corresponde a cerca de 10% de todas as neoplasias hematológicas. Dentre as manifestações clínicas, tem-
se a doença óssea, suscetibilidade a infecções bacterianas, anemia e doença renal. O mieloma múltiplo, 
apesar de todos os avanços da medicina, continua sendo uma doença com alta morbidade e incurável. 
Algumas novas classes de medicamentos antimieloma têm sido aprovadas, inclusive o Bortezomibe. Trata-se 
de um inibidor de proteossomo potente, seletivo e reversível. A via da ubiquinina-proteossomo é um sistema 
de degradação de proteínas. As proteínas são ligadas à ubiquinina e então reconhecidas e degradadas pelo 
proteossomo, o qual é um complexo de proteases. A não inibição dessa via é crucial para a sobrevivência 
das células neoplásicas. Objetivos: Geral: Descrever a eficácia do bortezomibe no tratamento do mieloma 
múltiplo. Específicos: Descrever o perfil epidemiológico; Descrever a eficácia (sobrevida global e sobrevida 
livre de doença); Descrever efeitos colaterais. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, numa população 
de pacientes com mieloma múltiplo tratados com bortezomibe na fase de resgate, em um hospital da cidade 
de Salvador, Bahia. Serão incluídos pacientes com diagnóstico de mieloma múltiplo e que tiveram falha 
terapêutica em, pelo menos, uma linha de tratamento. Serão feitos seis ciclos de bortezomibe, na dose 1,3 
mg/m² intra venoso, nos dias 1, 4, 8 e 11, seguidos por 10 dias de pausa. Os pacientes serão avaliados 
quanto à resposta ao tratamento, se há uma doença progressiva, doença estável, resposta menor, parcial ou 
completa. Os dados serão lançados no Epi Info™ 6, versão 6.04d, para posterior análise. O estudo está de 
acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos. O projeto 
será encaminhado para o Comitê de Ética e Pesquisa da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública.

Palavras-chave: mieloma múltiplo. tratamento. bortezomibe.

AVALIAÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL: AVANÇOS E DESAFIOS

Gabriella Gonçalves Souza Santos; Luiza Silveira de Castro Silva; Thalita Madeira de Almeida;
 Isa de Jesus Coutinho

A avaliação pode ser entendida como um processo de investigação que tem por finalidade obter dados 
necessários à identificação de problemas, de forma a permitir o planejamento de intervenções para os 
mesmos. Os profissionais de terapia ocupacional avaliam as três áreas de desempenho ocupacional de seus 
pacientes - atividades de vida diária, atividades de vida produtiva e atividades de lazer. Este trabalho consiste 
em uma revisão bibliográfica sobre o tema “avaliação em terapia ocupacional” com o propósito de abordar 
os avanços e desafios dessa prática para os profissionais da área, levando em consideração a capacitação 
recebida pelos mesmos durante suas graduações. A revisão bibliográfica foi realizada através de livros de 
Terapia Ocupacional da biblioteca da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, bem como em artigos 
coletados em bases de dados informatizados – Scielo, BVS – utilizando os seguintes termos de indexação: 
“avaliação em terapia ocupacional”. O estudo permitiu o levantamento das principais dificuldades relacionadas 
à avaliação em Terapia Ocupacional, tais quais a ausência e/ou escassez de instrumentos padronizados para 
determinadas avaliações – muito embora existam alguns instrumentos validados, como o PEDI (Pediatric 
Evaluation of Disability Inventory) e a Medida Canadense de Desempenho Ocupacional – bem como a falta 
de reconhecimento, por parte dos outros profissionais de saúde, da importância da intervenção terapêutica 
ocupacional. Concluiu-se que o investimento em métodos e técnicas de avaliação que sejam eficientes e 
cumpram seu objetivo de colher dados sobre o paciente, investigar a situação do mesmo e que destaquem 
a importância da avaliação terapêutica ocupacional constitui-se enquanto principal desafio dessa profissão.

Palavras-chave: avaliação. terapia ocupacional. medida canadense.
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TERAPIA OCUPACIONAL

Giovana Bonfim; Paula Almeida; Vanessa Fontanelli; Francesca de Brito Magalhães e Tiza Mendez 

As Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios Osteo-musculares relacionados ao Trabalho (LER/DORT) 
vêm aumentando significativamente nos últimos anos entre os trabalhadores expostos à sobrecarga física, 
cognitiva e mental. Entende-se por LER/DORT um conjunto de afecções relacionadas às atividades laborativas 
que comprometem o sistema musculoesquelético. Pesquisa realizada nos prontuários do Serviço de Terapia 
Ocupacional (SERTO) da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública reitera essa tendência: a grande 
maioria dos trabalhadores atendidos na instituição é acometida por LER/DORT. O objetivo deste estudo é 
apresentar o perfil epidemiológico dos trabalhadores atendidos no SerTO, no período compreendido entre 
2002 e 2010, enfocando os dados sociodemográficos, profissionais, previdenciários e assistenciais. Trata-
se de um estudo descritivo-quantitativo através de coleta de dados nos prontuários do SERTO voltado para 
a saúde do trabalhador no período mencionado. Esses dados foram transcritos para o programa SPSS, a 
fim de quantificar e qualificar esses dados para elaboração dos resultados. As variáveis adotadas para o 
desenvolvimento do estudo foram sexo, escolaridade, profissão, renda, situação trabalhista e previdenciária 
e diagnostico médico. Os resultados preliminares são que 251 trabalhadores foram atendidos nesse período, 
sendo 203 foram do sexo feminino e 48 do sexo masculino, 171 trabalhadores têm ensino médio e 50 
trabalhadores com ensino superior, 119 trabalhadores possuem renda superior entre 1 a 5 salários mínimos, 
há um número expressivo de trabalhadores atendidos do setor informal, cerca de 126 indivíduos não possuem 
carteira assinada, em relação a situação previdenciária verifica-se que 50 possui auxilio doença comum, 53 
auxilio acidentário e 17 aposentados por invalidez, o diagnostico médico principal é de tendinite, tenossinovite, 
STC e cervicalbraquialgia, entre outros. Além de definir o perfil epidemiológico dos trabalhadores, este estudo 
também direciona as ações do Serviço de Terapia Ocupacional na assistência dessa população.

Palavras-chave: terapia ocupacional. LER/DORT. perfil epidemiológico.

PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTURAIS EM ESCOLARES DA CIDADE DE SALVADOR E SUA 
CORRELAÇÃO COM DORES RECORRENTES E FATORES SOCIOAMBIENTAIS

Juliana Oliveira Brito; Vanessa Salgado Silva; Tamiles Nascimento Lopes dos Santos; Kátia Nunes Sá

Problemas físicos na infância constituem fator de risco para disfunções na fase adulta. Dados epidemiológicos 
apresentam altas prevalências de alterações posturais em crianças que, quando persistentes, originam desconforto, 
dor ou incapacidade. Objetiva-se identificar alterações posturais prevalentes nos escolares relacionando com fatores 
associados. Trata-se de estudo observacional de corte transversal, com escolares de 7 a 12 anos de escolas do distrito 
de Brotas. Aplicou-se um questionário obtendo-se dados referentes à identificação, dores, hábitos posturais, prática 
de atividade física, dentre outros, e realizou-se avaliação postural através de fotografias. A amostra final constou 
de 112 escolares com idade média de 8,71 (+ 1,21), sendo 58% do sexo feminino. Destes, 58,9% apresentam dor 
recorrente, principalmente na cabeça (25,9%), membros inferiores (23,2%) e cervical (9,8%), onde 31,3% apresenta 
pouca intensidade, com existência menor que três meses (28,6%), frequência de uma vez por semana (19,6%) ou 
quase todo dia (18,8%), comprometendo atividades físicas (24,1%) e o estudar (8,9%). Natação, dança e futebol são 
as atividades físicas mais exercidas pelos 75% dos praticantes, com frequência de duas vezes por semana (34,8%) 
e prática superior a um ano (38,4%). Cerca de 54,5% permanece sentado até duas horas por dia, 32,1% de três a 
cinco e 13,4% mais de seis horas. Mochilas nas costas (48,2%) ou de rodinhas (43,8%) são mais utilizadas, onde 
88,4% transportam de um a quatro livros. Ao estudar, 53,6% adotam postura correta. As alterações predominantes 
foram inclinação da cabeça à direita (45,53%), elevação de ombro esquerdo (45,53%), elevação da EIAS direita 
(54,46%), cabeça posteriorizada (66,07%), flexo de quadril (70,53%), corpo posteriorizado (84,82%) e anteversão 
pélvica (99,11%). Os resultados demonstram presença de alterações posturais e dores recorrentes consideráveis, 
embora a maioria apresente hábitos posturais adequados. Sugere-se adoção de medidas preventivas e terapêuticas 
precoces, visando evitar que crianças tornem-se adultos com deformidades estruturais e dores crônicas.

Palavras-chave: postura. dor. criança.
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MORTALIDADE MATERNA PUERPERAL: UMA ANÁLISE DA SITUAÇÃO BRASILEIRA 
NO ANO DE 2004 A 2007

Alana Mangabeira; Flávio Eduardo; Hanna Pitombo; Jéssica Tavares; Leonardo Oliveira;
 Mariana Borges; Marlene silva

A mortalidade materna, definida pela Organização Pan-Americana de Saúde, como uma epidemia silenciosa, 
é considerada um importante problema de saúde pública. A morte materna no período puerperal, entre o 
primeiro dia e os 42 dias pós-parto, apresenta causas diretas e indiretas, com diversos fatores que contribuem 
para o evento, como os aspectos do desenvolvimento social, econômico e cultural dos locais onde residem. 
Diante disso, este estudo objetivou estimar a magnitude da taxa de mortalidade materna puerperal entre 
2004/07, descrever as principais complicações puerperais e identificar a região brasileira com a maior taxa 
de mortalidade materna puerperal (TMMP). Esta pesquisa foi proposta pelo componente curricular Pesquisa 
Orientada III da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) e trata-se de estudo de mortalidade, 
com desenho transversal, de série temporal, utilizando como indicadores a taxa de mortalidade materna 
e dados disponibilizados nos sistemas de Informações do DATASUS/Ministério da Saúde, acessados nos 
Sistemas de Informação de Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 
Fez-se uso do Programa TabNet para coleta de dados agregados. A análise foi em planilha eletrônica do 
Excel. Verificou-se que a TMMP sempre foi mais alta na faixa etária de 40-49 anos, em todos os anos, 
variando de 0,14 a 0,35 em 1.000 nascidos vivos e a região Norte se destacou com maior crescimento no 
período. As principais causas de morte puerperal foram a infecção puerperal (35,63%), embolia obstétrica 
(26,51%) e outras infecções puerperais (16,94%). Os achados mostram a necessidade do controle e profilaxia 
desse tipo de afecção, que não deveria ocorrer na atual condição de desenvolvimento tecnológico na saúde, 
em especial no manejo obstétrico. Portanto, este artigo pretende alertar as autoridades e os profissionais da 
área de saúde para a magnitude do problema.

Palavras-chaves: puerpério. mortalidade. complicações. brasil.

A PERIODONTIA NA CORREÇÃO DO SORRISO GENGIVAL: RELATO DE 3 CASOS CLÍNICOS

Renata de Araújo Barbosa; Érica Del Peloso Ribeiro; Sandro Bittencourt Souza

A periodontia atual não tem como objetivo apenas o estabelecimento e manutenção da saúde dentária e 
periodontal. Visa também manter, restaurar ou criar uma harmonia do tecido gengival, estético na sua cor, 
forma e contorno. Pensando assim, diversos procedimentos plásticos periodontais foram desenvolvidos e 
aprimorados ao longo dos anos. O sorriso gengival é uma queixa bastante frequente entre os pacientes. 
Este tem sua origem associada a diversos fatores e a Periodontia pode ajudar na solução de alguns casos. 
A solução periodontal poderá envolver apenas uma gengivectomia ou necessitar ainda de osteotomia e 
osteoplastia. O objetivo deste trabalho é discutir fatores importantes para o planejamento cirúrgico e descrever 
o passo a passo das cirurgias para correção de sorriso gengival por meio do relato de 3 casos clínicos. As 
pacientes APCS, FFC e IMSB compareceram para atendimento no ambulatório de Periodontia da Associação 
Brasileira de Odontologia, sessão Bahia, queixando-se do sorriso gengival. Após exame clínico-anamnésico 
e avaliação das características faciais, dentárias e do sorriso das pacientes, iniciou-se um exame cuidadoso 
da profundidade de sondagem e do espaço biológico. A paciente APCS apresentava a junção cemento 
esmalte (JCE) sondável e, na sondagem trans-óssea, pôde-se detectar uma distância óssea em relação à 
JCE de 5 mm, favorável à realização da gengivectomia apenas. As pacientes FFC e IMSB apresentavam 
osso alveolar ao nível da JCE e, portanto, optou-se pela realização do procedimento de correção de sorriso 
gengival com gengivectomia e osteotomia/osteoplastia. O procedimento foi discutido com as pacientes e 
sua realização consentida por elas. Todas as pacientes relataram satisfação com o resultado estético do 
caso. Pode-se concluir, assim, que os procedimentos para correção de sorriso gengival realizados após um 
planejamento cuidadoso das características de cada paciente, pode ser uma solução estética periodontal 
simples e previsível.

Palavras-chave: cirurgia plástica mucogengival. estética. periodontia.
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TALASSEMIA IDENTIFICADOS PELA TRIAGEM NEONATAL DA BAHIA

SANTOS, B. M.; BOA-SORTE, N.C.A.; PURIFICAÇÃO, A.C.; CAL, F.F.P; SENA, T.; AMORIM, T.

As hemoglobinopatias são caracterizadas por variantes das hemoglobinas e por talassemias, sendo 
consideradas como as doenças genéticas mais comuns em todo o mundo. Devido à heterogeneidade clínica 
dessas alterações, é fundamental estabelecer a investigação laboratorial. MÉTODOS: Em cada atendimento, 
os pacientes que realizam consultas periódicas no SRTN / APAE Salvador têm suas amostras submetidas 
a hemograma completo, HPLC quantitativa, entre outros exames laboratoriais. Obtêm-se dados clínico-
laboratoriais, histórico alimentar, e outros, sendo acompanhados regularmente até o terceiro ano de vida. 
Os pais são investigados quanto à caracterização do perfil de hemoglobina para aconselhamento genético 
e apoio no diagnóstico de situações como a presença de β-talassemia ou outra hemoglobinopatia de difícil 
diagnóstico. A partir disso será conduzido um estudo longitudinal retrospectivo baseado em dados laboratoriais 
dos pacientes identificados pela triagem neonatal realizada pelo SRTN/APAE-Salvador de janeiro de 2007 a 
junho de 2010. Serão utilizadas medidas descritivas para os parâmetros laboratoriais e clínicos e medidas de 
associação pertinentes para verificar possíveis diferenças entre os pacientes S-β-talassêmicos e com doença 
SC e SS. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se a partir do estudo obter a incidência da doença falciforme 
SA (S-β talassemia) persistente como traço tardio em segunda amostra, identificando fatores laboratoriais dos 
lactentes, assim como informações decorrentes do “caminho” entre o resultado da triagem (primeira amostra) 
e a confirmação ou não do diagnóstico. A partir dos dados hematimétricos dos pacientes confirmados para a 
S-β talassemia, tem-se informações importantes que serão utilizadas comparando a de pacientes confirmados 
para SS e SC, visto que o quadro clínico para S-β talassemia é tido como intermediário.

Palavras-chave: hemoglobinopatias. doença falciforme. hemograma. β-talassemia.

A INFLUÊNCIA DO IMPACTO AMBIENTAL (DESMATAMENTO) NO HABITAT DA LUTZOMYIA 
LONGIPALPIS EM CAMAÇARI-BAHIA E A VARIAÇÃO DO NÚMERO DE CASOS HUMANOS

DA LEISHMANIOSE VISCERAL 

Camila Santana de Brito; Carine Souza Aguiar; Daiane Mendes Carvalho; Eliezer Santana Júnior; Gaya 
Ribeiro Ruas; João Felipe Pereira Cancio; Artur Dias Lima; Marco Túlio Brasileiro

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose e um problema de saúde pública. No Brasil, foi considerada 
inicialmente de transmissão silvestre, com características de ambientes rurais, sendo uma endemia em franca 
expansão geográfica. A LV é causada pela Leishmania chagasi, transmitida pelo flebotomíneo, Lutzomyia 
longipalpis, sendo o cão considerado o principal reservatório doméstico. Modificações ambientais, como 
o desmatamento, aproximam a L. longipalpis do domicílio humano, em busca de alimento. A urbanização 
crescente e o esvaziamento das áreas rurais podem estar envolvidos no aumento da incidência de casos 
de leishmaniose na área urbana. O objetivo deste estudo foi de investigar a influência do desmatamento 
na expansão da L. longipalpis e da LV no município de Camaçari-BA; obter dados de moradores acerca da 
presença do vetor, comparando com seus aspectos fitogeográficos e investigar possíveis fatores ambientais 
e de comportamento humano como elementos predisponentes para a presença do vetor. A investigação 
desses fatores foi feita mediante um questionário e relato de moradores sobre casos de LV. O desmatamento 
na região estudada e a ação humana favoreceram o aumento do número de flebótomos, como também a 
presença de lixo na área peridomiciliar (60%) e de abrigo de animais (39%). A presença da L. longipalpis 
infectada com a Leishmania spp. pode ser deduzida pela incidência de casos em animais (37%) no período 
de 2005-2010. Não houve incidência nos últimos 10 anos de casos humanos dentro do grupo estudado, 
um resultado incompatível quando relacionado apenas com o aumento do número de flebótomos, causado 
pelo impacto no habitat do vetor, mas totalmente coerente quando relacionado com as medidas de proteção 
utilizadas pela maioria dos entrevistados (96%), pela coleta pública regular de lixo (92%) e também por ações 
do Centro de Controle de Zoonoses de Camaçari.

Palavras-chave: leishmaniose visceral. lutzomia longipalpis. desmatamento.
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O ROTEIRO DE OBTENÇÃO DE INDICADORES PARA CONSTRUIR UMA MATRIZ AVALIATIVA
PARA TRABALHOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Thiago Pereira Santana; Claudia de Carvalho Santana

Introdução: A execução de procedimentos avaliativos em trabalhos de educação em saúde permite detectar 
pontos frágeis ou de eficácia na prevenção de doenças, promoção da saúde e da qualidade de vida. Este 
trabalho pretende obter indicadores, para construir uma matriz avaliativa do Programa Candeal. Metodologia: 
Pesquisa qualitativa na forma de estudo de caso. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas 
semiestruturadas a pessoas que frequentam de forma sistemática as reuniões dos grupos Antitabagismo e 
Idosos pertencentes ao programa. Entrevista foi elaborada pela equipe visando conhecer as expectativas, 
dificuldades e efeitos das atividades de educação continuada em saúde vivenciadas pela comunidade. A 
análise dos dados foi realizada por dois pesquisadores e as impressões comuns agrupadas em categorias e 
posteriormente tabuladas. Resultado: Foram realizadas 20 entrevistas correspondente ao total da população 
de cada grupo investigado. A idade dos participantes foi de 41 a 86 anos, sendo 17 do sexo feminino, 07 
com primeiro grau completo e 07 com segundo grau completo. Amigos e Agentes Comunitários de Saúde 
tiveram grande participação na divulgação do Programa. Doze pessoas relataram que as atividades 
propostas pelos grupos geraram mudança na sua qualidade de vida, havendo uma correlação direta com 
o relato de apoio familiar (9 pessoas). A permanência no grupo e as melhoras obtidas pelos participantes 
foram relacionadas pelos autores com o sentimento de segurança, o apoio emocional, a valorização como 
indivíduo e a oportunidade de socialização. Uma pessoa relatou dificuldade de integração e outra apontou 
deficiência na estrutura do local das reuniões e nos recursos utilizados. Oito tornaram-se multiplicadores das 
informações obtidas no grupo. CONCLUSÃO: Os indicadores levantados refletiram a singularidade de uma 
pequena amostra da comunidade assistida pelo Programa Candeal, sendo necessária a sua validação em 
outros grupos.

Palavras-chave: educação. educação em saúde. saúde das comunidades.

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA INFECÇÃO POR LEISHMANIA NO METABOLISMO 
OXIDATIVO DO MACRÓFAGO

Ian Teixeira e Sousa; Juliana Perrone Bezerra de Menezes; Patrícia Sampaio Tavares Veras

Macrófagos de camundongos CBA controlam a infecção por Leishmania major e são permissivos a Leishmania 
amazonensis, sugerindo um papel importante dessas células no curso da infecção. Adicionalmente, estudos 
de proteômica demonstraram que, macrófagos infectados por L. amazonensis e L. major expressam 
diferentes conjuntos de proteínas relacionados com a resposta inicial à infecção por Leishmania. A análise por 
espectrometria de massas do extrato protéico de macrófagos peritoneais de camundongos CBA infectados por 
L. amazonensis ou L. major, por 6 ou 24h, permitiu a identificação de 162 proteínas diferentemente expressas 
entre células infectadas por essas duas espécies de Leishmania. Dentre elas, foram identificadas proteínas 
envolvidas no metabolismo oxidativo do macrófago como, por exemplo, a enzima citocromo c oxidase (CcO), 
última enzima da cadeia respiratória, envolvida no consumo metabólico de oxigênio, e o fator induzido por 
hipóxia 1-alfa (HIF-1-α do inglês hypoxia induced factor), relacionada com as alterações metabólicas durante 
hipóxia. Ambas as proteínas apresentaram expressão aumentada na infecção por L. major quando comparada 
à infecção por L. amazonensis. A presente proposta tem como objetivo determinar se, em macrófagos de 
camundongos CBA, a infecção por L. major ou L. amazonensis modula de forma distinta o metabolismo 
oxidativo do macrófago. Substâncias específicas para modular o metabolismo oxidativo do macrófago, a 
exemplo do cianeto de potássio, serão utilizadas para avaliar sua influência no curso da infecção. Nossa 
hipótese é que, diferente do que ocorre na infecção por L. major, na infecção por L. amazonensis a inibição do
metabolismo oxidativo da célula hospedeira favorece a sobrevivência intracelular do parasito.

Palavras-chave: macrófago. leishmania. metabolismo oxidativo.
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DE LESÃO TÉRMICA EM RATOS

Aldenice Barreto Pascoal Neta; George Henrique da Cruz Santos

Introdução: A queimadura compromete a integridade funcional da pele, responsável pela homeostase 
hidroeletrolítica, controle da temperatura interna, flexibilidade e lubrificação da superfície corporal. Dentre 
os recursos disponíveis para o tratamento de lesões, a utilização de terapias alternativas não invasivas na 
cicatrização tecidual tem se mostrado de fundamental importância para o estímulo da preservação das funções 
fisiológicas, da estrutura celular e para a melhora na qualidade do tecido neoformado. Objetivo Comparar os 
efeitos do ultrassom terapêutico (US) e da microcorrente (Mens), utilizando-se de 10 sessões. Métodos: Este 
estudo será do tipo experimental de corte longitudinal prospectivo utilizando de modelos de laboratório, uma 
vez que foram analisados e comparados os efeitos de duas condutas terapêuticas. Na amostra do estudo em
questão, foram utilizados 15 ratos (Wistar), adultos, machos, com massa corpórea, variando entre 260 a 350g. 
Os animais se encontrarão mantidos no Biotério da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública em gaiolas 
individuais, em condições controladas de temperatura e de luz. Os animais serão divididos aleatoriamente em
três grupos de cinco: grupo 1 (G1-controle), não submetido a nenhuma conduta; grupo 2 (G2) com a aplicação 
do ultrassom terapêutico de 3 Mhz na lesão; grupo 3 (G3), com aplicação da microcorrente 500 μA de 
intensidade, freqüência 0,5 Hz e inversão de polaridade a cada 3 segundos. Resultados: Obter uma boa 
resposta na reparação tecidual, tanto no nível de contração da ferida, redução da resposta inflamatória quanto 
na cicatrização.

Palavras-chave: queimadura. reparo tecidual. ultrassom terapêutico. microcorrente.

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE E APÓS 
O TRATAMENTO DE CÂNCER

Amanda Steurer Brandi; Gardênia Ingrid Leal de Sá Marques Santos;Jéssica Barbosa Mendes Capirunga; 
Juliana Rocha; Laiane Araújo; Ana Márcia Mendes

A criança/adolescente com câncer atravessa uma jornada de intenso sofrimento. É necessário atenção para 
o setor psicológico do paciente que, apesar de ficar muito abalado, quando são oferecidas as condições 
necessárias é um bom aliado à cura. O objetivo deste artigo é reunir os achados da literatura de ciências 
de saúde sobre os aspectos psicológicos da criança/adolescente durante e após o tratamento do câncer. 
Metodologia: Foi feita uma revisão literária, em que os artigos foram selecionados na base de dados Lilacs 
e Scielo. Para a busca foram utilizadas as palavras-chave criança, câncer, adolescente, tratamento e 
psicológico. Os dez textos selecionados foram fichados e minuciosamente analisados. Os resultados desse 
estudo indicam que há alterações na estrutura familiar; o paciente sente falta de sua velha rotina , de seu lar, 
de seus amigos e de seus brinquedos; a criança/adolescente tem uma brusca mudança no setor psicológico 
relacionada à ansiedade, sentimento de solidão, anorexia, depressão, perda de memória; e alterações 
físicas (principalmente as alterações da autoimagem) que podem ser associadas aos efeitos colaterais dos 
medicamentos. Outros sintomas como impotência, sentimento de dependência e ciúme dos irmãos sadios 
também foram relatados. Algumas manifestações clínicas como náuseas, vômitos, desnutrição, mucosite no 
trato gastrointestinal, imunossupressão, alterações no paladar e dores na barriga foram relatados por crianças/
adolescentes no início do tratamento. Conclui-se que o momento do diagnóstico é muito difícil e o início do 
tratamento é marcado por grande ansiedade e medo da morte. A presença da mãe tem papel essencial 
durante o tratamento. Ao término do tratamento, há um sentimento de alívio relacionado a preocupações com 
a nova condição física do paciente diante das sequelas. Compreender os aspectos psicológicos do paciente 
favorece uma boa assistência de saúde.

Palavras-chave: criança. câncer. adolescente. tratamento. psicológico.
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PADRONIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM TESTE DIAGNÓSTICO PARA A TUBERCULOSE PULMONAR

Carla Andrade; Carolina Cavalcante; Iukary Takenami, Eduardo Netto, Sérgio Arruda

Introdução: A tuberculose (TB) é uma patologia cujo diagnóstico precoce e tratamentos adequados são 
essenciais para a eficácia dos programas de controle da doença. Atualmente, todos os testes utilizados no 
diagnóstico: baciloscopia, cultura de escarro, radiografia de tórax, testes sorológicos e testes moleculares, 
apresentam diversas limitações, o que retarda o diagnóstico precoce da doença. Um teste que possa predizer 
a doença terá um imenso impacto no controle da TB. Objetivos: Padronizar uma abordagem imunológica para 
o diagnóstico da TB pulmonar com base na produção de IFN-g por células linfocitárias induzidas por peptídeos 
sintéticos derivados da proteína Mce1A do Mycobacterium tuberculosis. Problema de Pesquisa: Não existe um 
teste diagnóstico que possa predizer a TB pulmonar de forma confiável. Metodologia: Pacientes com escarro 
positivo, recém-diagnosticados pela coloração de Ziehl-Nielsen no Instituto Brasileiro para Investigação da 
Tuberculose (IBIT) serão submetidos a um questionário específico e a coleta de sangue total. A amostra será 
cultivada na presença de peptídeos da proteína Mce1A. O sobrenadante será coletado e, posteriormente, a 
quantificação do IFN-g será avaliada através de um ensaio imunoenzimático. Perspectivas de resultados: Este 
novo ensaio poderá levar a um teste diagnóstico mais preciso, em termos de especificidade e sensibilidade. 
Utilizando esse método, será possível identificar e tratar esses pacientes apropriadamente, levando à 
redução da taxa de transmissão nas suas respectivas comunidades. Proposta de análise: A definição do 
ponto de corte será feita através da curva ROC (receiver operator characteristic). A concordância entre a 
cultura bacteriológica e o teste será estabelecida pela estatística, utilizando um intervalo de confiança de 
95%. Uma tabela de contingência 2x2 será construída, a fim de calcularmos a sensibilidade, especificidade, 
valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN), para cada um dos quatro modelos utilizados. 
As diferenças serão consideradas estatisticamente significantes para valores de p  0,05). 

Palavras-chave: tuberculose pulmonar. teste diagnóstico. proteína Mce1A. interferon-gamma.

ESTIMATIVA DE INTERVALO PÓS-MORTE (IPM) POR ENTOMOLOGIAFORENSE: 
RELATO DE CASO NO DPT-BA

Bruna Neri; Camila Rêgo; Carolina Varela; Diana Silva; Torriceli Thé; Vanessa Morato

Em medicina legal, um dos questionamentos mais importantes para a investigação policial, se refere ao tempo 
de morte do periciando. Esta pergunta pode ser respondida através da entomologia forense. A diferença na 
exploração do cadáver ao longo de cada etapa da decomposição, a duração de cada uma dessas fases e 
a relação com os fatores abióticos, permitem que esses animais sejam usados na estimativa do intervalo 
pós-morte (IPM). Este trabalho tem como objetivo abordar as utilidades práticas da entomologia forense no 
contexto da medicina legal. Vestígios entomológicos, coletados em cadáveres periciados no Instituto Médico
legal Nina Rodrigues, foram utilizados para realização de perícia de estimativa de IPM. Foram recebidas 
amostras de larvas ápodas do tipo vermiforme, com tamanho variando de 1 a 10 mm de comprimento, 
com idades variadas e um adulto fêmea de Chrysomyia albiceps (Wiedemann, 1819). As mesmas foram 
acompanhadas diariamente, em dietas artificiais. Após emergência dos adultos, os mesmos foram 
identificados segundo chave dicotômica, como pertencentes a três espécies distintas. As larvas pertencentes 
ao morfotipo 1, foram identificadas, como sendo da espécie Peckia (Pattonella) intermutans (Thomson, 1869). 
Para o morfotipo 2, notouse peritema incompleto, aberto e pigmentado, característica de Chrysomyia albiceps 
(Wiedemann, 1819). No morfotipo 3 não foi possível identificar a espécie, apenas a família Muscidae. Para a 
realização do cálculo de estimativa de IPM, utilizou-se o método do Grau Dia Acumulado (GDA) e a espécie 
Peckia (Pattonella) intermutans (Thomson, 1869), considerando limiar de desenvolvimento mínimo de 10,0 
oC e GDA esperado de 311,5 oC, de acordo com a literatura cientifica para esta espécie. De acordo com 
cálculos realizados, estimou-se um IPM de sete a oito dias. O tempo de morte de um periciando pode fornecer 
informações importantes, incluindo ou excluindo suspeitos em investigações criminais. Os dados obtidos 
corroboram com padrões obtidos experimentalmente em nosso laboratório. 

Palavras-chave: entomologia forense. medicina legal. intervalo pós-morte (IPM). fauna cadavérica.
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Camila de Menezes Barreto Souza; Andressa Oliveira Matias; Ana Márcia Chiaradia Mendes Castillo

A espiritualidade tem sido parte do foco da enfermagem em muitos contextos de intervenção. Atualmente, 
assistimos a uma progressiva expansão desse conceito, visto que novas perspectivas para a inclusão da 
espiritualidade como um elemento importante na prática clínica têm sido propostas. A análise da literatura 
disponível sobre espiritualidade e famílias é de extrema importância para a fundamentação dessas novas 
investigações, por isso realizamos o presente estudo, com o objetivo de explorar o conhecimento disponível 
na literatura de enfermagem sobre o tema, na última década. Trata-se de um estudo de revisão integrativa 
de literatura, em que os dados foram coletados mediante levantamento bibliográfico realizado nas bases de 
dados Medline, Lilacs e Scielo, utilizando as palavras-chave: espiritualidade, famílias e enfermagem. Foram 
selecionados para análise quinze trabalhos relacionados à família e espiritualidade na situação de doença. Os 
textos foram analisados e agrupados segundo seus objetivos, tipo de pesquisa, ano e local de publicação e
principais resultados apresentados. A análise dos resultados foi pautada nos referenciais da pesquisa 
qualitativa. Os resultados apontam para um crescente interesse em pesquisar a espiritualidade no contexto 
da família que enfrenta diferentes experiências de doença, sobretudo mediante uma abordagem qualitativa 
de pesquisa, e em países norte-americanos. A análise dos objetivos e resultados dos artigos selecionados 
permitiu a identificação de 4 temas abordados na literatura: alcançando as necessidades espirituais da família, 
espiritualidade e adaptação da família à doença, vivências de espiritualidade e avaliação espiritual. Conclui-
se que a valorização da religião/espiritualidade no contexto da enfermagem e na sua assistência à família 
é incipiente e ressalta-se a importância de que esse tema seja mais discutido, a fim de desencadear maior 
compreensão e o desenvolvimento de intervenções voltadas a essa dimensão do cuidado.

Palavras-chave: espiritualidade. famílias. enfermagem.

A ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA ESPORÁDICA COMO DOENÇA AUTOIMUNE

Ronald Sérgio Pallota Filho; Ohana Caroline Machado Bispo

Introdução: A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença caracterizada pela degeneração progressiva 
dos neurônios motores (MN), tanto superior quanto inferior. A patogenia da ELA é dita multifatorial. Atualmente, 
o componente imunológico de ativação da micróglia e das células T e a presença de imunoglobulinas tem sido 
alvo de pesquisas que indicam o componente autoimune no desenvolvimento da ELA. Objetivo: Comprovar o
componente autoimune na fisiopatologia da ELA esporádica. Metodologia: Estudo descritivo baseado na 
revisão da literatura. Utilizaram-se os bancos de dados: Pubmed, Medline, Scielo e LILACS. Os critérios de 
inclusão foram: artigos no período de 1999 a 2010, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola,com foco em 
modelos animais e estudos clínicos. Os critérios de exclusão foram a não abordagem direta do tema e artigos 
não originais. Resultados: Foram encontrados 50 artigos e, após critérios de exclusão aplicados, resultaram 
em 11 artigos. Destes, 3 artigos eram experimentos em animais e 8 eram estudos com humanos. Discussão: 
Existem três provas para estabelecer se uma doença humana é autoimune. A prova direta é baseada na 
presença de autoanticorpo e na transferência de imunoglobulina purificada como ficou comprovado nos 
estudos que encontraram os anticorpos anticanal de cálcio e antifaz. E nos estudos que mostraram que os 
ratos que receberam esta imunoglobulina desenvolveram maior alteração estrutural no MN e maior ativação 
da micróglia. A prova Indireta se baseia na doença mediada por células. Os estudos mostraram que a 
presença da micróglia leva a degeneração do MN e que nos pacientes com ELA há um aumento de TCD4+, 
de plasmócitos e de ativação de monócitos. A prova circunstancial foi evidenciada em estudo que mostra 
que a micróglia ativada por LPS leva a degeneração do MN. Conclusão: Os achados dos estudos levantados 
comprovam a origem autoimune da ELA esporádica.

Palavras-chaves: esclerose lateral amiotrófica esporádica. doença autoimune. autoimunidade.



75

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

CARACTERIZAÇÃO GENOTÍPICA E CORRELAÇÃO COM EVENTOS VASO-OCLUSIVOS EM 
CRIANÇAS COM DOENÇA FALCIFORME

Ney Cristian Amaral Boa Sorte; Fabio David Couto; Thaís Morais Pomponet

A doença falciforme na Bahia, segundo dados da triagem neonatal, incide entre 1:700 a 1:800 nascidos vivos. 
As principais causas de morbi-mortalidade nesses pacientes ocorrem devido a fenômenos vaso-oclusivos, 
como as crises álgicas e o sequestro esplênico. Os haplótipos da globina beta que têm sido referidos como um 
fator prognóstico muito importante, sendo o haplótipo Senegal (SEM) associado à doença mais benigna e o 
CAR (República Centro-Africana) presente em indivíduos com maior número de crises vaso-oclusivas e óbito 
precoce. Objetivos: Foram analisados a morbidade pelos eventos vaso-oclusivos (EVO) e a relação entre 
estes e os haplótipos em crianças com doença falciforme da triagem neonatal da Bahia. Métodos: Os eventos 
foram obtidos em dados de prontuário. Os haplótipos foram determinados pela técnica de PCR (Reação em 
Cadeia da Polimerase) e RFLP (Determinação de Polimorfismos Pelo Tamanho de Fragmentos de Restrição). 
RESULTADOS: Foram estudados um total de 220 alelos em crianças com idade média(desvio padrão) de 
4,6(1,05) anos. Entre os identificados, 80 (50,6%) foram Benin, 72 (45,6%) República Centro-Africana (CAR) 
e dois Senegal (SEN). Para a hemoglobina C foram identificados 43 I (74,1%), 5 (8,5%) II e 3 III. Os pacientes 
apresentaram 244 eventos, sendo que foram descritos 44 (18,0%) episódios de dactilite, 172 (70,5%) de 
crises álgicas (CVO), 23 (9,4%) sequestros esplênicos, 2 (0,8%) episódios de síndrome torácica, 3 (1,2%) 
episódios de AVC e nenhum episódio de priaprismo. As maiores incidências foram de CVO (52,7%) e dactilite 
(18,2%). Ao compararmos o número médio de eventos ocorridos entre os pacientes com haplótipos BEN/BEN 
(9), CAR/BEN (16) e CAR/CAR (7), observou-se, respectivamente, 5,44±4,09; 3,25±2,32 e 2,71±1,70 eventos 
vaso-oclusivos (F=2,328; p=0,115). Conclusão: Os pacientes tiveram alta incidência de crises oclusivas e não
foi observada associação significante com os haplótipos da globina beta, apesar de maior número médio de 
crises entre as crianças BEN/BEN.

Palavras-chave: anemia falciforme. haplotipagem. vaso-oclusão.

DESCRIÇÃO DA EFICÁCIA DA HIDROXIURÉIA NO TRATAMENTO DA ANEMIA FALCIFORME

Amália Maria do Epírito Santo Souza; Iana Carine Machado Bispo; Flávia Silva Bastos; Ronald Pallota

Introdução: A anemia falciforme é uma doença genética qualitativa, determinada pela homozigose da 
hemoglobina S. Estima-se que a prevalência do gene HbS no Brasil esteja entre 1 e 6%, sendo maior na 
cidade de Salvador (Bahia). Essa desordem genética caracteriza-se por anemia hemolítica crônica, crise 
vaso-oclusivas recorrentes e uma suscetibilidade aumentada a infecções, associadas a lesões orgânicas 
crônicas e crises dolorosas agudas. As terapêuticas disponíveis para o tratamento dessa hemoglobinopatia 
são o transplante de medula óssea (TMO) e a hidroxiuréia (HU). O TMO apesar de curativo é considerado de 
alto risco por apresentar grande índice de complicações de mortalidade. A HU é um agente quimioterápico que 
promove melhora clínica importante dos pacientes tratados por diminuir a frequência das crises de falcização 
e elevar os níveis de hemoglobina, hematócrito e hemoglobina F. Atualmente, a HU é a única terapia doença 
modificadora aprovada para anemia falciforme, apesar das dificuldades de acesso à medicação. Objetivo: 
Descrever a eficácia do uso da hidroxiuréia no tratamento de pacientes com anemia falciforme, baseando-se
em parâmetos clínicos, larotaroriais e na qualidade de vida dos pacientes. Metodologia: Estudo descritivo 
retrospectivo e de corte transversal baseado na análise de prontuários e na aplicação do questionário de 
qualidade de vida (WhoQol – OMS), em pacientes portadores de anemia falciforme, em uso de hidroxiuréia, 
atendidos no ambulatório assistencial da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. As variáveis analisadas 
incluirão dados clínicos e laboratoriais dos prontuários e avaliação da qualidade de vida pelo qestionário da 
OMS. A análise dos dados será feita pelo SPSS versão 13.

Palavras-chave: anemia falciforme. medicina. informação em saúde.
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Thássia Costa Cardoso; Roberta Catapano Naves; Roberta Santos Tunes; Mônica Dourado Silva Barbosa

Introdução: A prevalência do diabetes mellitus (DM) vem expandindo em várias populações. Na população 
adulta mundial sua prevalência é cerca de 4%. O diabetes mellitus é uma doença com complicações crônicas 
que acometem a cavidade oral, sendo que esta também interfere no controle metabólico dos diabéticos. 
Sabendo da interrelação entre diabetes mellitus e cavidade oral, nota-se a importância do cirurgião dentista 
no diagnóstico precoce do diabetes em pacientes assintomáticos. Objetivo: Avaliar a importância do cirurgião 
dentista no diagnóstico de pacientes diabéticos assintomáticos que procuram atendimento no consultório 
odontológico, utilizando a glicemia casual (medida com glicosímetro) como fator preditivo para o diagnóstico 
do diabetes mellitus. Metodologia: Este projeto de pesquisa se refere a um estudo descritivo transversal 
do qual será feito um rastreamento de pacientes diabéticos e pré-diabéticos com ausência de sintomas a 
partir de uma consulta casual ao ambulatório do curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública. A seleção dos pacientes será sob forma de entrevistas, utilizando-se formulários baseados 
em critérios diagnósticos estabelecidos pela Associação Americana de Diabetes (ADA), de modo que aqueles 
que forem selecionados serão submetidos ao teste de Glicemia Capilar. Caso o paciente apresente a glicemia 
casual superior a 150 mg/dL, será encaminhado para realizar a glicemia de jejum para a confirmação ou 
não do diagnóstico de diabetes mellitus. Resultados esperados: Demonstrar uma correlação positiva entre 
a glicemia casual com o glicosímetro e a confirmação diagnóstica de diabetes em consulta odontológica, 
evidenciando a importância do cirurgião dentista no diagnóstico precoce do diabetes mellitus. Conclusão: 
Com a confirmação diagnóstica, o paciente poderá ter acesso ao tratamento precoce, diminuindo a chance de
complicações futuras do diabetes, tais como: AVC, infarto do miocárdio, retinopatia, insuficiência renal, doença 
arterial e neuropatia periféricas. 

Palavras-chave: diabetes mellitus. diagnóstico. glicosimetria capilar. doença periodontal.

IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA EM PORTADORAS DE FIBRO EDEMA GELÓIDE (CELULITE)

Camila Peixoto Santos; Viviane Silva de Aquino; Carina Oliveira dos Santos

Introdução: O Fibro Edema Gelóide trata-se de uma desordem localizada que afeta o tecido dérmico e 
subcutâneo, com alterações vasculares e lipodistrofia com resposta esclerosante, que resulta no inestético 
aspecto macroscópico. Além de ser desagradável aos olhos, do ponto de vista estético, acarreta problemas 
álgicos nas zonas acometidas e diminuição das atividades funcionais. É uma afecção que provoca sérias 
complicações, além de dores intensas e problemas emocionais. Objetivo: Analisar o impacto que o Fibro 
Edema Gelóide possui na vida de acadêmicas do curso de Fisioterapia da Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública-Salvador, e identificar se existem restrições e quais são essas restrições na qualidade de 
vida provocadas pela presença do Fibro Edema Gelóide. Problema de pesquisa: “Qual o impacto que o Fibro 
Edema Gelóide apresenta na qualidade de vida das portadoras dessa afecção?” Métodos: O estudo é uma 
pesquisa de campo, de natureza observacional do tipo transversal. Realizado com as acadêmicas do curso 
de fisioterapia do 5º ao 9º semestre que possuam Fibro Edema Gelóide em qualquer região. Será oferecido 
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o PAFEG (Protocolo de Avaliação do Fibro Edema Gelóide) 
e um questionário. Para análise estatística dos dados obtidos com essa pesquisa será utilizado o banco de 
dados do programa SPSS, versão 14.0 para Windows. Como perspectiva de resultados espera-se verificar se 
realmente existe interferência do FEG na QV das acadêmicas e, se positivo, o quanto interfere na vida dessas 
acadêmicas, o quanto afeta o dia dia, a autoestima, se impede de estas realizarem atividades de lazer.

Palavras-chave: fibro edema gelóide. qualidade de vida. autoestima..
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A INFLUÊNCIA DA FISIOTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM IU 
E DE PÓS CIRURGIA DE PRÓSTATA

Camila de Oliveira Augusto, Jemima Castro Alves, Patrícia Lordêlo

Introdução: A incontinência urinária (IU) e a disfunção erétil (DE) são disfunções que podem ser decorrentes 
de cirurgia relacionada a alterações na próstata. Há estimativas que 2%-87% dos homens apresentam 
sintomas da IU e 10%-90% de DE. Ambas as disfunções podem afetar a qualidade de vida, que engloba 
fatores da experiência humana, como atividades de vida diária, hábitos pessoais e atividades laborais. Como 
tratamento para essas disfunções, após serem submetidos à cirurgia de próstata, a fisioterapia tem como 
objetivo prevenir e reabilitar os pacientes. Objetivo: observar a influência da fisioterapia na qualidade de vida 
de pacientes com incontinência urinária e disfunção erétil pós-cirurgia de próstata. Problema de Investigação:
Qual a influência da fisioterapia na qualidade de vida de pacientes com IU e DE pós-cirurgia de próstata? 
Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal analítico observacional de inquérito populacional. A coleta de 
dados será realizada no Centro Médico Celso Figueroa, sendo que a amostra será composta pela população 
de homens entre 45 e 65 anos, que foram submetidos à cirurgia de próstata, e que apresentem IU associada 
à DE pós-cirúrgica. Os voluntários que apresentem diabetes mellitus ou problemas neurológicos não poderão 
fazer parte do estudo. De acordo com o cálculo amostral, a população estimada é de 114 pacientes, com 
significância de 95% e com erro de 5%. A análise estatística será feita através do Teste ANOVA com utilização 
da base de dados do SPSS versão 14.0 para Windows. Como resultado preliminar espera-se que ocorra uma 
alteração na qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: qualidade de vida. incontinência urinária. disfunção erétil. fisioterapia.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES VESTIBULOPATAS

Fernanda Soares de Novais Barbosa; Adriana Campos Sasaki

Introdução: Distúrbios no processamento de informações provenientes do sistema vestibular, visual e 
proprioceptivo geram alterações na manutenção do corpo ereto e da estabilidade corporal. O principal sintoma 
de distúrbios no sistema vestibular é a tontura, ilusão de movimento do próprio indivíduo ou do ambiente que 
o circunda. Considerada por alguns autores como um dos sintomas mais comuns entre adultos, presente 
em 5-10% da população mundial, sétima queixa mais frequente nas mulheres e a quarta em homens, sendo 
o segundo sintoma mais comum em pacientes com até 65 anos de idade. Essa alteração também interfere 
negativamente na qualidade de vida, pois a insegurança física pode conduzir insegurança psíquica, irritabilidade, 
perda de autoconfiança, ansiedade e depressão, restringindo atividades físicas e sociais gerando, dentre 
outras coisas, medo de ficar sozinho ou sair desacompanhado. Objetivo: Traçar o perfil demográfico e avaliar 
a qualidade de vida de pacientes vestibulopatas. Metodologia: Este estudo será observacional, descritivo e 
transversal composto por vestibulopatas do ambulatório de otoneurologia de um Hospital Escola de Salvador-
BA. Será realizado um levantamento de dados para a construção do perfil demográfico dos pacientes através 
de seus prontuários, assim como a aplicação do questionário de qualidade de vida específico para paciente com 
tontura, o Dizziness Handicap Inventory (DHI), validado, traduzido e adaptado para a língua portuguesa. Serão 
incluídos pacientes portadores de vestibulopatias atendidos no período de dezembro de 2010 a abril de 2011. 
Serão de exclusão pacientes que se recusassem a participar do estudo, ou que estivessem impossibilitados 
de responder ao DHI. Resultados Esperados: Espera-se conhecer o perfil sociodemográfico dos pacientes 
portadores de vestibulopatias, assim como a qualidade de vida dos mesmos, com um olhar social, para que 
isso sirva como base para futuras melhoras na precisão do diagnóstico e até mesmo do tratamento.

Palavras-chave: perfil. qualidade de vida. vestibulopatas. tontura.
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PROSTATECTOMIZADOS

Daniela Alves Silva; Vanessa Santos de Lima; Roseny dos Santos Ferreira

Introdução: O câncer de próstata é a neoplasia mais prevalente entre homens de 40 a 80 anos, sendo a 
prostatectomia radical a cirurgia considerada mais eficaz para sua remoção, porém resulta muitas vezes na
Disfunção Erétil. A literatura trás que a aplicação da fisioterapia uroginecológica no tratamento da DE após 
a cirurgia é escassa, porém relata que as técnicas não-invasivas apresentam resultados positivos. Objetivo: 
Verificar a eficiência da eletroestimulação na disfunção erétil em pacientes pós-prostatectomia radical. Problema 
de pesquisa: “Qual a eficiência da eletroestimulação na disfunção erétil em pacientes prostatectomizados?” 
Métodos: Estudo do tipo ensaio clínico randomizado, pareado realizado com 32 pacientes, com 40 a 80 anos 
do ambulatório de Fisioterapia Uroginecológica e Coloproctológica do Hospital Aristides Maltez, em Salvador 
– Bahia, cuja avaliação da disfunção erétil é medida pelo Índice de Função Erétil – IIEF 15 no inicio, decorrer e 
ao final do tratamento. O grupo experimental será submetido à eletroestimulação, e o grupo controle instruído 
com terapia comportamental. Para análise estatística dos dados obtidos com esta pesquisa será utilizado 
o banco de dados e a análise analítica, utilizando o software SPSS, versão 14.0 para Windows. O teste 
estatístico T Student será utilizado para distribuição da variável quantitativa e pareada. Como perspectiva de
resultados espera-se obter um aumento estatisticamente significante da função erétil, quando comparadas 
às avaliações iniciais pelo questionário IEEF 15, aplicado durante todo o tratamento, assim como quando 
comparadas as mesmas variáveis entre os grupos que utilizaram da eletroterapia e da terapia comportamental.

Palavras-chave: prostatectomia radical. disfunção erétil. terapia por estimulação elétrica.

INFLUÊNCIA DO EIXO HIPOTÁLAMO-PITUITÁRIA-ADRENAL NA RESPOSTA
INFLAMATÓRIA DE FERIDAS CUTÂNEAS SUBMETIDAS À FOTOBIOMODULAÇÃO LASER

Camila Monteiro; Deyla Carneiro Vilela; Flávia Villela Chamusca; Alena Peixoto Medrado; Silvia Regina Reis

Objetivos: Analisar o processo inflamatório agudo e a influência do eixo hipotálamopituitária-adrenal na 
cicatrização de ferimentos cutâneos submetidos à biomodulação laser. Material e Métodos: Quarenta e oito 
ratos foram divididos em dois grupos, adrenalectomizados (Grupo I) e não adrenalectomizados (Grupo II) 
com vinte e quatro ratos cada. Após 3 dias da adrenalectomia, em ambos os grupos foi realizada uma ferida
cutânea circular. Cada um dos grupos foi constituído por dois subgrupos, irradiado e controle, de doze 
animais, sendo que seis animais foram mortos com 24 e 72 horas após a cirurgia. Os animais do subgrupo 
irradiado tiveram as feridas cutâneas tratadas com o laser diodo GaAlAs (670nm, 9mW, 4J/cm2 para os 
animais mortos com 24 horas e 8J/cm2 para aqueles mortos com 72 horas). Foi removida, sob anestesia 
intra-peritonial, uma porção de tecido cutâneo em torno da lesão para análise imuno-histoquímica com os 
anticorpos anti-CD45 e anti-T CD8. Os dados foram analisados pelo teste de Mann Whitney com significância 
p 0,05. [Resultados] Nos animais adrenalectomizados houve diferenças estatísticas no período de 24 horas 
no grupo laser com menor contingente de células, em especial as CD45 positivas comparadas ao controle. 
Quando as adrenais foram preservadas observou-se aumento significantemente estatístico das células T CD8 
quando os grupos controle e laser foram confrontados. A matriz colagênica não mostrou diferença estatística 
nos grupos estudados Conclusões: O laser modificou a expressão de células T CD8 e células CD45 em 
animais com adrenal preservada e removida A sua ação fotobiomoduladora não depende exclusivamente do
eixo hipotálamo-pituitária-adrenal.

Palavras-chave: inflamação. laser. adrenal. CD8. CD45.
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COINFECÇÃO POR MYCOBACTERIUM LEPRAE E HIV-1: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Paula Regina Oliveira Ferreira; Maíra Gonçalves Correia Silva; Paulo Ricardo Bacelar Macedo; Tainã Rocha 
Barreto; Vanessa Carvalho Freitas; Vanessa Rocha Mota; Suzana Ramos Ferrer

Introdução: O Brasil é o país de maior prevalência em Hanseníase do mundo, sendo a região amazônica 
hiperendêmica e as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, endêmicas. Essa doença infecciosa 
granulomatosa crônica, causada pelo mycobacterium leprae (bacilo de Hansen), é caracterizada por um amplo 
espectro clínico, determinado pela resposta imunológica do hospedeiro à infecção. Segundo a classificação sul-
americana, a doença pode se manifestar sob as formas Indeterminada, Dimorfa, Tuberculoide e Virchowiana. 
Devido à expansão da epidemia de AIDS pelo mundo, e do consequente aumento da incidência de infecções 
pelo vírus HIV associadas à hanseníase, pesquisas têm sido realizadas procurando estabelecer uma relação 
entre o estado de imunodeficiência e o curso da hanseníase. Objetivo: Analisar a influência da co-infecção da 
mycobacterium leprae com o HIV-1 em indivíduos portadores de ambas as doenças. Metodologia: Trata-se 
de uma revisão bibliográfica da produção científica existente em periódicos indexados no banco de dados 
da National Library of Medicine (MEDLINE), no período de 2004 a 2009. Resultados: 6 estudos relataram 
que a infecção pelo vírus HIV-1 não altera a evolução clínica nem a resposta ao tratamento da Hanseníase, 
e vice-versa. Lesões cutâneas raras e atípicas surgiram como manifestação da Síndrome Inflamatória de 
Reconstituição Imunológica (IRIS) em pacientes coinfectados após restauração da imunidade celular mediante 
administração de terapia antiretroviral (HAART). Conclusão: A infecção pelo HIV parece não alterar o curso 
natural da hanseníase, porém, em casos associados à Síndrome Inflamatória de Reconstituição Imunológica 
(IRIS), uma progressão atípica da hanseníase pode ser observada. Mais estudos são necessários para um 
melhor entendimento da correlação entre a infecção pelo HIV e a hanseníase.

Palavras-chave: hanseníase. AIDS. HIV. coinfecção.

INFECÇÕES PODEM CAUSAR DOENÇAS AUTOIMUNES?

Amanda Veloso Viana; Ariela Anunciação Bello; Bárbara Souza Melo; Camila Teixeira de
Carvalho; Carla Almeida de Andrade; Ceila Beatriz Oliveira Menezes

A relação entre infecções e autoimunidade é complexa. Inflamação, infecção, fatores ambientais e alterações 
no funcionamento da apoptose contribuem, em conjunto, para o início e manutenção da autoimunidade em 
indivíduos geneticamente predispostos. Diversos microorganismos participam do desenvolvimento desses 
processos. Diante disso, este trabalho tem como objetivo compreender os diferentes mecanismos envolvidos 
no desencadeamento da autoimunidade em infecções por coxsackievirus, campylobacter jejuni e vírus 
epstein-barr, relacionadas com o desenvolvimento de diabetes tipo 1, Síndrome de Guillain-Barré e esclerose 
múltipla, respectivamente. Para a realização deste trabalho, fez-se uma revisão bibliográfica de artigos 
selecionados em base de dados SciELO, PubMed e Bireme. A revisão bibliográfica permitiu a observação 
de que o coxsackievirus funciona como fator ambiental para indução ou aceleração do desenvolvimento de 
diabetes tipo 1 mediada por células T através de diversos mecanismos: mimetismo molecular entre proteínas 
do vírus e autoantígenos GAD de células β pancreáticas; indução de citólise das células β pancreáticas pelo 
vírus; ativação bystander de células T autoreativas preexistentes; e destruição por reação inflamatória nas 
ilhotas. Já a bactéria campylobacter jejuni apresenta como mecanismo associado ao desenvolvimento da 
Síndrome de Guillain-Barré o mimetismo molecular, causado pela presença de ácidos siálicos semelhantes, 
tanto nos gangliosídeos quanto nos lipooligossacarídeos da bactéria, provocando a indução de anticorpos 
que levam à síndrome. O vírus epstein-barr, por sua vez, relaciona-se com o desenvolvimento da esclerose 
múltipla, através de uma reação cruzada dos anticorpos ou células T específicas para EBV com autoantígenos
expressos no SNC, ocorrendo um ataque à bainha de mielina dos axônios. Esses exemplos clínicos ilustram 
a relação entre agentes infecciosos e o desenvolvimento de doenças autoimunes, a qual algumas vezes é 
de difícil determinação, devido à distância temporal entre o início da doença clínica e a exposição ao fator 
ambiental desencadeante.

Palavras-chave: autoimunidade. coxsackievirus. campylobacter jejuni. epstein-barr.
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Antonio Danilo Santos Souza; Flávia Medrado Ferreira Silveira; Larissa Rosa Oliveira Santos; 
Simone Cardoso Passos

Este estudo tem como objetivo geral descrever os critérios para avaliação clínica do paciente crítico 
pelo enfermeiro. Os pacientes gravemente doentes apresentam morbimortalidades elevadas, sendo o 
reconhecimento imediato, assim como o manejo precoce adequado de indivíduos com risco de se tornarem 
criticamente doentes, ou que já estão nessa condição, a melhor forma de ajudar a prevenir e maximizar as 
chances de recuperação. Este estudo se justifica, pois o enfermeiro é o profissional que permanece por mais 
tempo ao lado do paciente critico, uma vez que o código de ética da enfermagem preconiza que pacientes 
com esta gravidade devem ser privativos do enfermeiro. Dessa forma é importante que os enfermeiros tenham
conhecimentos técnico-cientificos e experiência necessários para que, de forma precisa e segura, identifique e 
avalie os pacientes muito graves. Não se pode prever quando e como ocorrerá o agravamento das condições 
clínicas de um paciente e essa necessidade de atendimento deverá ser prestada imediatamente. Por esse 
motivo, a detecção precoce de problemas, acompanhada de um controle apropriado, é de fundamental 
importância para garantir uma assistência de qualidade ao paciente critico, evitando assim disfunções de 
órgãos vitais, iatrogenias e até mesmo o óbito. Trata-se de um estudo de revisão literária, de caráter descritivo 
e explorativo, que teve como banco de dados eletrônico SCIELO e BIREME, os descritores utilizados foram: 
enfermagem, avaliação e paciente crítico. Também foram utilizados livros texto do acervo da biblioteca da 
unidade acadêmica do Cabula da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Os resultados estão na fase 
final de categorização.

Palavras-chave: enfermagem. avaliação. paciente crítico.

APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DE COMPONENTES DO VENENO DE SERPENTES 
DO GÊNERO BOTHROPS

Fábio Brasil; Juliana Guimarães; Marianna Soares; Mayara Pedrosa; Thaís Carvalho; Diego Menezes

Ao longo do processo evolutivo, serpentes venenosas especializaram-se na produção de certas toxinas que 
causam disfunções hormonais e proteícas em suas vítimas. Graças ao nível de especificidade dessas toxinas, 
ultimamente esses venenos vêm sendo muito utilizados como ferramentas farmacológicas e protótipos de 
novas drogas à produção de novas drogas de potencial valor terapêutico. Assim sendo, realizamos uma breve 
revisão da literatura científica sobre o potencial terapêutico de componentes do veneno de três espécies 
de serpentes: Bothrops jararaca, Bothrops atrox, Bothrops moojeni. Algumas das propriedades encontradas 
no veneno do gênero Bothrops são: hipotensiva, antitumoral, anti-Trypanosoma cruzi, antibacteriana e anti-
leishmania. Uma das vias efetoras é a ação da L-aminoácido oxidase (L-AAO), uma enzima que catalisa a 
desaminação oxidativa de L-aminoácidos, produzindo compostos como o peróxido de hidrogênio, o qual 
acredita-se desencadear a geração de espécies reativas do metabolismo do oxigênio que, por sua vez, são 
indutoras do estresse oxidativo. Em protozoários como trypanosoma cruzi e leishmania spp.,o mecanismo 
do veneno está associado à indução da via de apoptose, morte celular programada. Outro mecanismo de 
ação do veneno é a atividade dos peptídeos potenciadores da bradicinina, peptídeos com ação hipotensiva 
gerados na presa após a mordida da serpente, que inibem os domínios da enzima conversora da angiotensina, 
uma enzima presente em células epiteliais que desempenha um importante papel na regulação da pressão 
sanguínea. O veneno bruto das serpentes estudadas também demostrou aplicabilidade terapêutica inibindo 
crescimento do tumor Erlich Ascites (ocorrência em Ratus), o que ode ser um ponto de partida para o 
desenvolvimento de terapias contra células cancerígenas em humanos. Diante do exposto, torna-se clara a 
potencialidade terapêutica dos venenos ofídicos e o estudo para o melhor entendimento das vias de ação e 
aplicabilidades tornam-se requeridos.

Palavras-chave: veneno. toxicologia. serpentes.
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ANTICONCEPCIONAL HORMONAL NA ADOLESCÊNCIA

Fernanda Maria Silva Leoni; Tatiana Teixeira Ferreira; Mariana Calazans da Silva; 
Fernanda Batista Gonçalves; Márcia Cunha Machado

Introdução: O anticoncepcional hormonal é um dos métodos contraceptivos mais utilizados em todo o mundo, 
principalmente entre as adolescentes. A baixa adesão dos jovens ao uso do condom acaba por estimular 
a procura das adolescentes por métodos anticoncepcionais hormonais. Soma-se a esta problemática, o 
pensamento abstrato do jovem de invulnerabilidade e à falta de informação sobre anticoncepção. Ademais, há
diversas outras indicações para o uso de anticoncepcionais hormonais excetuando a própria anticoncepção 
em si. Apesar do vasto uso, entretanto, são comuns o uso incorreto desse tipo de medicação e a ocorrência 
de efeitos colaterais. Objetivos: descrever as indicações clínicas mais frequentes e seus efeitos colaterais. 
Metodologia: trata-se de um estudo transversal, cuja população alvo é composta por adolescentes atendidas 
no Serviço de Ginecologia da Infância e Adolescência da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública que 
utilizam método anticoncepcional hormonal. A amostra foi então composta por 42 pacientes, com idade 
entre 13 e 20 anos. Resultados: a indicação clínica predominante foi a contracepção (73,8%), seguida pela 
dismenorréia (14,3%), síndrome dos ovários policísticos (11,9%), hipermenorréia (4,8%) e irregularidade 
menstrual (4,8%). Quanto aos efeitos colaterais, foram relatadas irregularidade menstrual (9,5%), náuseas/
vômitos (7,1%), hipermenorréia (4,8%), spotting (4,8%), dismenorréia (4,8%), ganho ponderal (2,4 %), cefaléia 
(2,4 %) e diarréia (2,4 %). Conclusão: o uso de anticoncepcional hormonal na adolescência (a escolha do 
método anticoncepcional) deve perpassar a relação custo benefício, sendo um acordo entre médico e paciente. 
Dessa forma, o uso dessa medicação seria somente sob indicação clínica, individualizada, e diminuiria a 
ocorrência de efeitos colaterais. Além disso, deve-se sempre estimular a dupla proteção, através do uso 
(também) de condom, para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis na adolescência.

Palavras-chave: métodos contraceptivos. anticoncepcional hormonal. adolescentes.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, HISTOPATOLÓGICAS DO TUMOR ODONTOGÊNICO 
ADENOMATÓIDE - RELATO DE CASO

Marina Cardoso Cartibani dos Santos; Poliana Ramos Braga Santos; Luiz Marcelo de Magalhães Alves.
Orientadores:Alena Ribeiro Alves Peixoto Medrado; Silvia Regina de Almeida Reis

C.C.S, 13 anos, sexo feminino, se apresentou em serviço de referência em cirurgia bucomaxilofacial com 
ausência da unidade dentária 23. Os exames imaginológicos mostraram imagem radiolúcida unilocular, bem 
circunscrita, envolvendo a porção coronária e o terço médio radicular da referida unidade. Havia deslocamento 
de unidades erupcionadas e inclusão do dente envolvido na lesão. Realizou-se cirurgia com enucleação 
completa da patologia e preservação do dente incluso. No mesmo ato cirúrgico foi instalado botão ortodôntico 
para tracionamento. O exame anatomopatológico da peça cirúrgica revelou fragmentos de neoplasia 
odontogênica caracterizada pela proliferação de células globosas, dispostas em lençóis sólidos. Observaram-
se também estruturas semelhantes a ductos revestidas por células cuboidais. Ocasionalmente foram 
visualizados focos de material amorfo eosinofílico. O diagnóstico foi de tumor odontogênico adenomatóide. 
Após dois anos de cirurgia, não foi observado erupção da unidade 23, mesmo na presença do tracionamento.

Palavras-chave: neoplasia odontogênica; adenomatóide; células globosas.
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NA CIDADE DE SALVADOR

Camila de Almeida Araújo; Eduardo Dourado de Carvalho Filho; Eliana Emília das Virgens Silva; Maria Cristina 
Gomes de Santana; Patrícia Fontes da Costa Silva; Rayane Serrano Parêdes; Rômulo Bagano Meneses

Introdução: Anemia, infecção do trato urinário (ITU) e pré-eclâmpsia representam os agravos mais frequentes 
durante o período de gestação. Essas afecções, juntamente, com o alcoolismo e o tabagismo durante a 
gestação, são fatores prejudiciais ao desenvolvimento fetal. Dados sobre esses fatores de risco são raros e, 
muitas vezes, torna-se difícil, também, encontrar descrições sobre o perfil da gestante no Brasil. Objetivos: 
Preencher algumas das inúmeras lacunas da literatura sobre gestação no Brasil e traçar um perfil para a 
gestante brasileira, assim como pesquisar a prevalência da anemia, da ITU e da pré-eclampsia, através de 
abordagem quantitativa das fichas de atendimento dos serviços de pré-natal de um Ambulatório Docente 
Assistencial (ADAB) em Salvador, Bahia. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo do tipo exploratório descritivo 
em abordagem quantitativa, com emprego da técnica de observação indireta, através da análise retrospectiva 
das fichas de atendimento dos serviços de pré-natal do ADAB. Perspectiva de resultados: O grupo designado 
para trabalhar na coleta de dados, interpretação de informações e elaboração de estatísticas, gráficos e 
artigos é composto por dez pessoas que se distribuem pelos cinco dias da semana de funcionamento do 
ADAB (de segunda a sexta), sempre ao final do expediente, inscrevendo as gestantes assistidas no dia. 
Estima-se que cada integrante do grupo compareça ao ADAB duas vezes por mês e inscreva três gestantes 
por dia. Pretende-se trabalhar com um amostral de 120 gestantes e usar, em média, três meses para concluir 
o presente estudo. Para avaliação de dados será usado o programa SPSS 16.0 com o fim de criar tabelas 
para estabelecimento de um perfil social e epidemiológico das gestantes assistidas.

Palavras-chave: gestantes. agravos comuns. perfil social.

OSTEOPOROSE

Carolina Almeida; Pauline Cardoso; Íris Costa; Laís Gomes; Camila Nobre; Marcelle Rossi

O tecido ósseo é um tecido conjuntivo com alto grau de rigidez formado pela matriz óssea, fibras colágenas 
e por células como os osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. As principais funções desse tecido são de 
sustentação, proteção, armazenamento de sais de cálcio e produção de células sanguíneas na medula óssea 
vermelha ( função hematopoiética ). Além disso, esse tecido é dividido em osso compacto e osso esponjoso. O 
osso é um tecido vivo e que está em constante processo de formação e reabsorção, sendo que os hormônios 
ajudam a manter o equilíbrio entre a perda e o ganho da massa. Este processo é chamado de remodelação 
óssea e é diferente em cada fase da vida. Quando a massa óssea e a quantidade de cálcio diminuem 
substancialmente, há um enfraquecimento dos ossos que se tornam porosos e mais suscetíveis a fraturas, 
dando início assim ao processo chamado de osteoporose. A osteoporose é uma doença osteometabólica, que 
se caracteriza pelo desenvolvimento de ossos ocos, finos e de extrema sensibilidade. Essa doença é mais 
comum no sexo feminino, devido à deficiência estrogênica verificada a partir dos primeiros anos do período 
pós-menopausa que aumenta muito o ritmo de aceleração de perdas ósseas. A osteoporose em homens 
decorre, principalmente, de mecanismos ligados essencialmente ao envelhecimento, como deficiência de 
vitamina D, absorção diminuída de cálcio e aumento dos níveis do paratormônio. A densitometria mineral 
óssea quantifica a perda óssea e é um bom preditor de fraturas.

Palavras-chave: osteoporose. remodelação óssea. osso.
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ASPECTOS MORFOFUNCIONAIS DAS GLÂNDULAS SALIVARES E FARMACOTOXICOLÓGICOS
 DA SALIVA EM ANIMAIS HEMATÓFAGOS

Filipe Adriano Borba Felipe; Helci Ana de Carvalho Pinheiro

A hematofagia está presente em diversos animais que incluem invertebrados, representados pelos 
anelídeos e em sua maioria pelos insetos, além dos vertebrados, representados pela classe dos mamíferos, 
especificamente pelos morcegos. As glândulas salivares desses animais possuem diferentes componentes 
proativos que são carreados através da saliva, que são de grande importância no hematofagismo. Os 
componentes da saliva destes animais hematófagos se desenvolveram ao longo do tempo com o objetivo de 
facilitar o repasto sanguíneo. Quando interagem com os mecanismos fisiológicos dos vertebrados, a saliva 
destes animais desencadeia uma resposta específica de acordo com o alvo molecular dos componentes que
pode ser vasodilatador, antiplaquetária, anticoagulante e imunomoduladora. A ação dos componentes da 
saliva é correspondente às etapas envolvidas no processo de repasto sanguíneo. Além da importância 
na sobrevivência dos animais hematófagos, a saliva também é um potencial veículo para a transmissão 
de diversos patógenos que são considerados importantes na área de saúde pública. O conhecimento dos 
componentes e sua ação sobre os organismos vivos favorecem o desenvolvimento de novas estratégias 
para o controle de doenças. O estudo das substâncias encontradas nas glândulas salivares desses animais 
tem demonstrado uma enorme variedade relacionada às suas características e alvos moleculares. A 
variedade encontrada revela um campo muito promissor na utilização dessas substâncias como alternativas 
terapêuticas, desenvolvendo possíveis novos fármacos e também no campo da pesquisa, envolvendo as 
ciências biomédicas. Este trabalho se propõe a apresentar os aspectos morfofuncionais específicos da 
glândula salivar dos animais hematófagos de interesse biomédico, concentrando-se especialmente nos 
componentes da saliva que possuem características de importância farmacológica e toxicológica.

Palavras-chave: glândula salivar. vasodilatador. anticoagulante. antiplaquetária. imunomoduladora.

ESTUDO DO PERFIL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SERVIÇO DE TERAPIA 
OCUPACIONAL DURANTE OS ANOS DE 1999 E 2009

Gabriella Gonçalves Souza Santos; Luiza Silveira de Castro Silva; Thalita Madeira de Almeida;
 Francesca de Brito Magalhães; Tiza Mendes

Este trabalho tem como objetivo apresentar o perfil sociodemográfico e as tecnologias assistenciais utilizadas 
no atendimento a crianças e adolescentes no Serviço de Terapia Ocupacional (SerTO) da Escola Bahiana 
de Medicina e Saúde Pública, durante os anos de 1999 a 2009, na cidade de Salvador. Trata-se de estudo 
descritivo quantitativo, cujos dados foram coletados entre março de 2009 e junho de 2010, utilizando as 
fontes documentais (prontuários) dos pacientes referentes ao ciclo de vida da criança e do adolescente. As 
informações foram passadas para uma máscara e, posteriormente, digitadas no programa SPSS. As variáveis 
estudadas para delineamento do perfil sociodemográfico e tecnologias assistenciais foram: sexo, idade, 
escolaridade, números de atendimentos, residência, diagnóstico médico principal, tratamentos realizados, 
intervenção em ambiente, tecnologia adaptativa e tipos de atendimento. Após o cruzamento e a análise dos 
dados, obteve-se o perfil preliminar das crianças e adolescentes atendidos no SerTO durante o período 
referido: 322 crianças e adolescentes foram atendidos nesse período, sendo 154 do sexo feminino e 167 
do masculino; cerca de 50% dos diagnósticos médicos foram relacionados à deficiência mental, paralisia 
cerebral, autismo e hiperatividade; os atendimentos individuais prevalecem em relação aos atendimentos em 
grupo; aproximadamente 60% dos pacientes atendidos tiveram intervenção no ambiente escolar e domiciliar; 
somente 10% utilizam tecnologia assistiva. O estudo revela as características sociodemográficas e tecnologias 
assistenciais utilizadas no atendimento das crianças e do adolescente, além de favorecer o processo de 
planejamento das ações desenvolvidas no Serviço de Terapia Ocupacional, proporcionando a melhora da 
qualidade da assistência, bem como a promoção e prevenção da saúde das crianças e adolescentes.

Palavras-chave: terapia ocupacional. saúde. tecnologia assistiva.
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GERAL DO ESTADO DA BAHIA

André Zimmermann; Igor Barbosa Ribeiro; Rafael Marcelino Oliveira

Introdução: O Trauma Raquimedular (TRM) envolve agressão à coluna vertebral, com acometimento da 
medula espinhal e/ou de seus envoltórios, que pode ocasionar alterações neurológicas graves, tais como: 
danos nas funções motora, sensitiva e autônoma. O dano à medula espinhal varia de uma concussão 
transitória, da qual o paciente recupera-se completamente (contusão, laceração e compressão da substância 
da medula) até uma transecção completa da mesma, tornando o paciente paralisado abaixo do nível da lesão 
traumática. Hoje, as causas externas – que incluem acidentes automobilísticos, incidentes com armas de fogo 
e arma branca, queda e mergulho em águas rasas – constituem o principal mecanismo da lesão supracitada. 
A revisão literária aponta que esse tipo de lesão é passível de prevenção por meio de campanhas educativas 
e de esclarecimento junto à população, além de reduzir os custos com internamentos para o Sistema Público 
de Saúde. Objetivo: avaliar as características epidemiológicas dos pacientes com diagnóstico de traumatismo 
raquimedular internados na ala de TRM do Hospital Geral do Estado da Bahia (HGE). Metodologia: Será 
realizado um estudo retrospectivo através de análise de prontuários, a partir de ficha clínica padronizada, dos 
pacientes atendidos no HGE, com diagnóstico de TRM, durante o período de janeiro a junho de 2010, a fim 
de identificar as principais causas de TRM e as possíveis complicações neurológicas na população estudada; 
analisar o gênero, a faixa etária e a procedência dos pacientes acometidos com a lesão; quais os segmentos 
vertebrais mais frequentemente lesados. A avaliação das características epidemiológicas do TRM poderá 
proporcionar a construção do perfil do “traumatizado raquimedular” na Bahia e direcionar o desenvolvimento 
de estratégias preventivas adequadas à realidade específica do estado.

Palavras-chave: trauma raquimedular. perfil epidemiológico. causas externas.

MICROCIRURGIA PLÁSTICA PERIODONTAL NO TRATAMENTO DE RECESSÃO GENGIVAL APÓS
RETRATAMENTO ORTODÔNTICO

Lyla Prates; Sandro Bittencourt; Leonardo Costa

A recessão gengival é definida como o deslocamento da margem gengival apicalmente à junção 
amelocementária. O tratamento ortodôntico iatrogênico é  relacionado como um dos fatores etiológicos. A 
movimentação dentária para fora do osso alveolar predispõe à perda de inserção gengival e fenestração 
óssea vestibular levando à recessão. A exposição radicular pode desenvolver sintomatologia dolorosa, cáries 
e doença periodontal, em áreas estéticas pode levar o paciente a desenvolver desconfortos psíquicos da 
sua imagem. O enxerto conjuntivo subepitelial tem sido o tratamento de escolha nos casos de recobrimento 
radicular. No intuito de utilizar métodos que possibilitem resultados cada vez mais previsíveis, causando 
o menor desconforto possível ao paciente, a microcirurgia plástica periodontal tem sido cada vez mais 
empregada. O presente trabalho tem por objetivo, através de um caso clínico mostrar como a microcirurgia 
plástica periodontal de enxerto conjuntivo subepitelial pode ser eficiente no tratamento da recessão gengival 
após retratamento ortodôntico.

Palavras-chave: plástica. odontologia. microcirurgia.



85

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

PAPEL DA RESPOSTA IMUNE INATA NA PATOGÊNESE DA HANSENÍASE

Marcela Macedo Leite; Fernanda Rodrigues Costa; Fernanda França Mendonça de Matos; Mariana de 
Carvalho Araújo; Priscila Loria da Silva; Edgar Marcelino de Carvalho

Introdução: A hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo mycobacterium leprae que acomete 
principalmente a pele e os nervos periféricos. Pesquisas e estudos sobre essa patologia são relevantes devido 
ao impacto causado à população mundial, não apenas pelo crescente número de indivíduos acometidos, mas 
também por deixar graves sequelas, como deformidades e déficits motores. Atualmente, o Brasil se encontra 
entre os países com maior número de casos. A patologia possui dois pólos principais de apresentação, o 
tuberculóide e o virchowiano, determinados pela resposta imune adaptativa do hospedeiro. Entretanto, a 
maioria dos indivíduos que entram em contato com o bacilo não desenvolve a doença, por isso, acredita-se 
que estes apresentem uma resposta imune inata efetiva contra o patógeno. Mesmo após o tratamento o 
indivíduo infectado pode vir a cursar com as chamadas reações hansênicas. Objetivo: Analisar levantamento 
de trabalhos científicos publicados nos últimos cinco anos sobre o papel da resposta imune inata na proteção 
do hospedeiro contra o mycobacterium leprae. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos 
científicos pesquisados no banco de dados da Bireme, Lilacs, Pubmed e Medline. Conclusão: Dentro da 
resposta imune inata, foi considerado importante para a defesa do hospedeiro o reconhecimento de Padrões 
Moleculares Associados a Patógenos (PAMPs) por Toll Like Receptors (TLRs) dos tipos I, II e IV, que, por 
sua vez, aumentam a expressão de Receptores de Vitamina D (VDRs), ativando a via microbicida efetiva. 
Foi evidenciado, também, que diferentes citocinas da imunidade inata ativam diferentes vias no macrófago e 
estas vias de ativação se relacionam com o tipo de patologia. Na lesão do tipo tuberculóide haverá indução 
da via antimicrobiana, enquanto que na lesão típica do pólo da susceptibilidade, denominada virchowiana, 
haverá ativação de uma via fagocítica que não é microbicida. 

Palavras-chave: hanseníase. resposta imune inata. patogênese.

COMPARAÇÃO DOS EFEITOS DOS TREINAMENTOS INTERMITENTE E CONTÍNUO SOBRE A 
GLICEMIA DE JEJUM E RESISTÊNCIA INSULÍNICA DE ADULTOS COM SÍNDROME METABÓLICA

Gaya Ribeiro Ruas; Cloud Kennedy Couto de Sá

Este estudo objetiva testar a hipótese de que o treinamento intervalado proporciona melhor efeito que o 
exercício contínuo no controle da glicemia de jejum e no perfil da insulinemia e da resistência insulínica 
de adultos com síndrome metabólica (SM). Será um estudo experimental com adultos com SM distribuídos 
aleatoriamente em três grupos: exercício contínuo, exercício intervalado e um grupo controle. A comparação 
entre o exercício e a restrição energética sugere vantagens do exercício na promoção de efeitos benéficos no 
controle da SM, principalmente do distúrbio do metabolismo glicídico e lipídico. Porém, ainda há um grande 
hiato acerca dos efeitos de modalidades distintas de exercício sobre aspectos e quadro que caracterizam a SM. 
Ao levantar informações sobre a atuação de diferentes formas de exercícios na SM, espera-se contribuir com 
o estabelecimento de diretrizes para prescrição de programas de exercício para essa população. Da mesma 
forma, intenciona-se chamar a atenção para a necessidade da implantação de medidas simples de ação para 
prevenção, controle e mesmo tratamento da SM. Tal estudo proporcionará o estreitamento de parcerias entre 
diversos centros (Centro Pesquisas Cardiovasculares, Setor de Cardiologia da ADAB e Programa de Estudo 
do Peso, todos da EBMSP, e ainda a Faculdade Social), com consequente benefício direto aos usuários 
de seus serviços. Pretende-se também promover a articulação entre diversos níveis de formação, já que 
estarão envolvidos estudantes de graduação e pós-graduação, bem como deve ser destacado o caráter 
multidisciplinar (Medicina, Biomedicina, Educação Física e Nutrição) no desenvolvimento do projeto. Ainda, 
os resultados deste projeto serão utilizados na produção de trabalhos de conclusão de cursos de graduação, 
apresentação em congressos e publicações em periódicos indexados de nível internacional e espera-se que 
essas publicações possam subsidiar o planejamento adequado de programas de exercícios para pacientes 
com SM.

Palavras-chave: síndrome metabólica. resistência insulínica. exercício.
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 IMUNODEFICÊNCIAS PRIMÁRIAS

Lucas Cortizo Garcia; Pedro Paulo de Andrade Gomes; Marcelo de Macedo Gusmão , Luana Durães Franco 
de Oliveira; Leonardo Morbeck Almeida Coelho; Carolina Sales de Andrade; Maria Ilma Andrade Santos Araújo

Introdução: A imunodeficiência primária é definida como uma deficiência do sistema imune caracterizada por 
apresentar elevada frequência de infecções que geralmente se iniciam na infância, podendo ser congênitas 
ou hereditárias. Pode estar associada a fenômenos de autoimunidade, neoplasias, processos alérgicos 
graves, retardo de crescimento, diarréia e eczema. As imunodeficiências primárias são classificadas como: 
humoral, celular, combinadas, deficiência de fagócitos e deficiência de complemento. Objetivo: Descrever 
os principais aspectos clínicos e diagnósticos dos pacientes portadores de imunodeficiências primárias. 
Metodologia: Realizou-se uma revisão de literatura, tendo como base o banco de dados Pubmed, Medline 
e Scielo. Discussão: As principais causas de encaminhamento de pacientes com deficiências de IgA, são 
relacionadas a infecções recorrentes, doenças alérgicas e de autoimunidade. Isso decorre da perda da função 
protetora que a IgA confere às mucosas, por isso, as regiões mais acometidas são as vias aéreas e o aparelho 
gastrointestinal.. Nas imunodeficiências celulares é de substancial importância ressaltar que nessas condições 
os patógenos que mais se desenvolvem são os intracelulares, mostrando a relevância da resposta celular 
no combate a esses microorganismos. As imunodeficiências combinadas apresentam infecções por agentes 
intra e extracelulares. Para diagnosticar as imunodeficiências combinadas, faz-se a avaliação da resposta 
imune humoral e celular. A mais importante imunodeficiência combinada é a do tipo comum variável. Outra 
causa de imunodeficiências são alterações em células fagocíticas, principalmente neutrófilos e infecções 
que são causadas principalmente por estafilococos, fungos e bactérias gram negativo. Conclusão: O sistema 
imunológico está relacionado com resposta humoral, celular, ação de fagócitos e sistema de complemento. 
Sendo assim, determinadas infecções de agentes intra e extracelulares que se iniciam na infância ou são 
congênitas podem estar associadas como as imunodeficiências primárias.

Palavras-chave: imunodeficiência primária. humoral. celular. fagocítica.

AFOGAMENTOS EM SALVADOR: ESTATÍSTICAS E CAUSAS

André Dantas Zimmermann; Maria Gabriela Fernandes Dezan;  Marianna Rocha Jorge; 
Queise da Costa Cettolin

Introdução: Afogamento consiste na sufocação após imersão em meio líquido na qual as vias aéreas ficam 
comprometidas e representa uma causa comum de morte acidental em crianças, adultos e jovens. Em 
cidades litorâneas e turísticas como Salvador, os índices de afogamentos tendem a ser alarmantes e geram 
preocupação para banhistas e para os órgãos responsáveis pelos salvamentos dos afogamentos. Objetivos: 
Descrever o perfil epidemiológico das vítimas dos afogamentos, bem como os fatores que influenciam no 
número de ocorrências desse tipo de acidente nas praias de Salvador-BA. Metodologia: As estatísticas foram 
coletadas do banco de dados do Salvamar (Coordenadoria de Salvamento Marítimo) e então, estabeleceu-se 
uma relação entre os critérios que guiaram pesquisa (sexo, idade dos banhistas, época do ano e a praia que 
eles frequentam) com o número de ocorrências de afogamentos. Posteriormente, realizou-se uma entrevista 
com o chefe do setor de treinamento da sede da referida instituição. Resultados: Em 2008, o número de 
ocorrências de afogamentos foi 1.160, com 8 mortes. Já em 2009, dos 1.560 casos, 4 evoluíram para o óbito. 
A praia de Piatã foi o local de 20% dos afogamentos em 2008 e 19,3% em 2009. Em 2008, 59,9% das vítimas 
dos afogamentos foram homens e em 2009 a taxa foi de 65%. Os jovens de 13 a 21 anos foram 44,6% das 
vítimas em 2008 e 44,7% em 2009. Em 2008, setembro, outubro e novembro detiveram 36,7% dos casos; já 
em 2009, janeiro, fevereiro e dezembro totalizaram 41,1% das ocorrências. Conclusão: As estatísticas indicam 
que a praia de Piatã, os homens e os jovens de 13 a 21 anos são as variáveis que possuem as maiores taxas 
de ocorrência de afogamentos. Esses dados devem nortear a construção das medidas de conscientização e 
prevenção para redução do número de vítimas.

Palavras-chave: afogamentos. ocorrências. estatísticas.



87

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

10M C C
M O S T R AX

C I E N T Í F I C A
E C U L T U R A L

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA-PIBIC

TEORIA DE ABDELLAH: VINTE E UM PROBLEMAS DE ENFERMAGEM

Antônio Danilo Santos Souza; Bárbara Saffe Cabo Issa; Ivanildes Brito Rebouças; Jocerlei Carmen 
Meneghel; Luciene Souza do Nascimento; Carolina Pedroza de Carvalho Garcia; Eliane Maria Simoni

Em 1960, Faye Glenn Abdellah, influenciada pelo desejo de promover cuidados abrangentes de enfermagem 
com foco no cliente, descreveu a enfermagem como um serviço aos indivíduos. O elemento fundamental da 
teoria de Abdellah foi a identificação dos problemas corretos de enfermagem, o que resultou em vinte e um 
problemas de enfermagem, que estão relacionados ao biológico, psicológico e social do indivíduo, identificados 
através da observação direta das necessidades evidentes e da comunicação e interação com o cliente para 
as necessidades não evidentes. Foram levantados os pontos positivos e negativos dessa teoria, bem como 
as semelhanças entre ela e os catorze componentes de atendimento básico da Teoria de Henderson e a 
hierarquia de necessidades da Teoria de Maslow. Foi traçado ainda um comparativo entre a Teoria de Abdellah 
e a Sistematização da Assistência em Enfermagem – SAE. Concluiu-se então, que Abdellah foca a sua teoria 
no cuidar, nas necessidades do indivíduo segundo os problemas de enfermagem e ao delimitar quais são, 
direciona as funções do profissional enfermeiro. Abdellah reconheceu a necessidade de, ao invés de usar, 
problemas da enfermagem utilizar problemas do paciente, porém, essa mudança não ocorreu.

Palavras-chave: teoria de abdellah. problemas de enfermagem. necessidades.

ACESSO RETROMANDIBULAR: PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO 
DE CTBMF DO HGRS, SALVADOR-BAHIA

Luiz Marcelo de Magalhães Alves; Matheus Menezes; Miguel Gustavo Setubal Andrade

As fraturas de côndilo durante muito tempo foram abordadas através de medidas incruentas. O bloqueio 
maxilomandibular por quatorze dias associada à fisioterapia subsequente era considerada a medida terapêutica 
mais segura para esses casos. Atualmente, considera-se que as fraturas condilares extracapsulares situadas 
abaixo do colo mandibular podem ser abordadas de forma cruenta e o acesso retromandibular consiste na 
proposta mais segura para esse fim. A sugestão original preconizava que o acesso deveria transfixar a parótida 
entre os ramos bucal e mandibular marginal do nervo facial. Contudo, uma modificação tem sido proposta 
para que esse acesso seja realizado pela fáscia que separa a glândula do músculo masséter. Este trabalho 
objetiva apresentar, através de um estudo descritivo observacional, a experiência do Serviço de Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Geral Roberto Santos, Salvador, Bahia. Foram compilados os 
dados de 22 pacientes operados nesse serviço entre setembro de 2007 a agosto de 2010. Os pacientes eram 
predominantemente da raça leucoderma e apresentavam no momento do trauma 30 anos de idade em média. 
Além do côndilo, 13 pacientes apresentaram fratura em outro segmento da mandíbula sendo que foram 3 
fraturas no corpo mandibular, 8 na região de sínfise e parassínfise,1 no ângulo e 1 no processo coronóide. 
Em todos os casos, evitou-se a transfixação da parótida de modo que o acesso foi desenvolvido entre a 
parótida e o músculo ou transfixando o músculo. Quatro pacientes apresentaram neuropraxia transitória no 
pós que se resolveram num período máximo de 180 dias. O bloqueio maxilomandibular pós-operatório foi 
instituído em 9 pacientes e 5 desses apresentavam fratura em outro segmento da mandíbula. Em todos os 
casos, a cicatriz evoluiu num excelente resultado estético. Conclui-se que o acesso retromandibular possibilita 
adequada abordagem as fraturas extracapsulares do côndilo e que a modificação proposta aumenta ainda 
mais a segurança dessa alternativa cirúrgica.

Palavras-chave: acesso retromandibular. côndilo. CTBMF.
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ADULTOS COM SÍNDROME METABÓLICA

João Felipe Pereira Cancio; Cloud Kennedy Couto de Sá

Este estudo objetiva avaliar e comparar os efeitos entre os treinamentos contínuo e intervalado sobre o perfil 
lipídico de adultos com síndrome metabólica (SM). Será um estudo experimental com adultos que possuem 
SM distribuídos aleatoriamente em três grupos: exercício contínuo, exercício intervalado e um grupo controle. 
Para os grupos experimentais serão convidados adultos entre 30 a 40 anos portadores de SM, identificados 
de acordo os critérios da IDF (2006), matriculados no Ambulatório Docente-Assistencial da Escola Bahiana 
de Medicina e Saúde Pública (EBMSP). A partir de suas idades e características clínicas e funcionais, serão 
emparelhados e distribuídos aleatoriamente em três grupos: Treinamento Intervalado (TI), Treinamento 
Contínuo (TC) e controle (sujeitos que intencionam colaborar com o estudo e que voluntariamente não se 
envolverão em programas de atividades físicas). A realização do programa de exercício ocorrerá 2 vezes por 
semana, durante 12 semanas e o controle não realizará exercícios programados. Antes e após o protocolo 
de intervenção serão medidos os níveis plasmáticos de triglicérides, colesterol total, HDL-c e LDL-c. Espera-
se com este estudo verificar se diferentes intensidades de exercício podem modificar a resposta do perfil 
lipídico nos adultos com SM, além de promover a instrumentalização à pesquisa dos estudantes envolvidos, 
articulação entre grupos de pesquisa, núcleos e cursos da EBMSP, apresentação dos resultados parciais 
em congresso específico e publicação de, pelo menos, dois artigos em periódicos internacionais indexados. 
Pretende-se ainda que os resultados deste estudo contribuam para o planejamento de intervenções que 
visem a redução da morbidade e mortalidade nos pacientes com SM.

Palavras-chave: síndrome metabólica. perfil lipídico. exercício.

LASER ENDOVENOSO NO TRATAMENTO DA DOENÇA VARICOSA PRIMÁRIA

Nayana Fonseca Vaz

Introdução: varizes são as alterações vasculares mais frequentes. Podem evoluir para um processo crônico 
e formas graves, afetando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Nas últimas décadas, novas 
técnicas vêm sendo propostas para o tratamento de varizes. O laser é um método moderno, minimamente 
invasivo que proporciona um pós-operatório mais curto e um retorno precoce as atividades diárias. Apresenta uma 
taxa de complicações menor e eficácia semelhante à cirurgia convencional. Objetivo: descrever os resultados 
obtidos no tratamento da doença varicosa utilizando-se o laser endovenoso. Métodos: estudo retrospectivo, 
descritivo que será realizado em pacientes tratados por laser endovenoso em hospital filantrópico, Salvador-
BA, no período de outubro de 2008 a julho de 2010. Os dados serão obtidos de prontuários de pacientes e 
anotados em ficha protocolo, estruturada para esta pesquisa. Os pacientes serão convidados a comparecer 
em ambulatórios de cirurgia vascular para avaliação clínica do pós-operatório tardio e realização de exame 
de imagem (Eco Color Doppler) nos membros tratados para a correção de varizes. O atendimento procura 
identificar possíveis complicações do tratamento pelo laser endovenoso e avaliar se há presença de refluxo da 
veia safena magna. Os dados serão tabulados e processados no programa SPSS 15.0 para Windows. Será 
considerado estatisticamente significativo o valor de p < 0,05 e o intervalo de confiança de 95%.

Palavras chave: varizes. laser endovenoso. tratamento.
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CAPSULORRAFIA COM SUTURA SIMPLES E ÂNCORA 
EM QUADRIS DE COELHOS

Lucas Cortizo Garcia; Marcela Macedo Leite; Pedro Paulo de Andrade Gomes; Marcos Antônio Almeida Matos

Introdução: A patologia conhecida como DDQ (Doença do Desenvolvimento do Quadril) é uma das mais 
relevantes e polêmicas patologias que acometem as crianças desde o nascimento. A anatomia tridimensional, 
a complexidade da articulação do quadril, o pouco conhecimento sobre o potencial de remodelação acetabular 
após luxação ou subluxação, as sequelas na marcha e na movimentação tornam esse tema controverso e 
substancialmente discutido. A literatura a respeito dos diferentes tipos de capsuloplastia é pouco discutida 
entre os pesquisadores que buscam técnicas menos agressivas e que possibilitem maior resistência ao 
reparo. Objetivo: No presente trabalho, buscamos avaliar de forma prospectiva, comparativamente por 
meio da cirurgia experimental, a capsuloplastia dos quadris de coelhos utilizando sutura articular simples 
e âncoras. Método: Foram utilizados 13 coelhos, 26 quadris, todos machos da raça Nova Zelândia Albinos 
(oryctolagus cuniculus), tendo 06 quadris no grupo piloto (três coelhos) e 20 quadris no grupo experimento 
(dez coelhos). O grupo experimento foi dividido em 02 subgrupos submetidos à capsuloplastias nos quadris 
direito e esquerdo, com sutura simples e âncoras. Após o período de quatro semanas os animais foram 
submetidos a eutanásia e foram realizados estudos biomecânicos, avaliando os parâmetros da força no limite 
de proporcionalidade e força máxima. Resultado: Os testes estatísticos empregados para a avaliação dos 
resultados não demonstraram diferenças significativas em relação ao uso das âncoras e suturas simples nos 
quadris de coelhos. Conclusão: A resistência mecânica, em relação à força máxima, rigidez e força no limite 
de proporcionalidade das reinserções capsulares nos quadris dos coelhos, pelas técnicas de sutura simples 
e âncora são semelhantes. 

Palavras-chave: âncora. sutura. quadril. coelho. biomecânica.

MORTALIDADE INFANTIL POR INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA NO BRASIL

Layana Sakai Souza; Marlene Silva

As infecções respiratórias agudas (IRA) estão entre as três principais causas de morbidade e mortalidade 
em crianças menores de cinco anos de idade, dentre estas as mais acometidas são aquelas abaixo de um 
ano. Entre as causas principais de morte estão a pneumonia e os agentes virais. Os fatores associados são 
tabagismo passivo, desnutrição, escolaridade materna, densidade de moradores e desmame precoce. O 
estudo tem como objetivo geral estimar a mortalidade infantil proporcional por infecções respiratórias agudas 
entre os anos de 2002 a 2007 e como objetivo específico comparar esta mortalidade entre os anos referidos e 
entre as regiões brasileiras. Torna-se necessário o conhecimento epidemiológico sobre a mortalidade infantil 
por IRA, pois é de grande importância uma vez que podem medir a magnitude deste problema de saúde 
no Brasil. A partir desse conhecimento é possível ajudar os órgãos públicos no planejamento de ações de 
saúde que visem à prevenção e controle dessas doenças. O estudo é do tipo transversal e observacional. 
A população estudada será de crianças registradas no Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM) que 
tiveram como causa de morte infecção respiratória aguda de acordo com o CID – 10 que vai de J00 – J22 nos 
anos de 2002 a 2007 ocorridas no Brasil. Os dados serão coletados a partir do banco de dados fornecido pelo 
SIM através do Tabulador Tabwin. Será levantada a mortalidade proporcional em relação ao Brasil e às suas 
regiões para posterior comparação. Espera-se encontrar uma mortalidade proporcional decrescente, porém 
ainda significativa, principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste.

Palavras-chave: mortalidade infantil. infecção respiratória aguda. brasil.
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CIMENTADAS SOBRE MUNHÕES UTILIZANDO TRÊS TIPOS DE CIMENTOS PROVISÓRIOS

Paula Vasconcellos de Oliveira Mendes; Luiz Gustavo Cavalcanti Bastos

Quando nos referimos a prótese implanto-suportada, a escolha do sistema de retenção (cimentada ou 
parafusada) é de fundamental importância. Para isso, é preciso avaliar as vantagens e desvantagens. A 
escolha do sistema de retenção parece depender mais da situação clínica, que do tipo do cimento, em relação 
a sua qualidade ou custo. Sobre munhões de implantes serão confeccionados trinta coroas metálicas em NiCr, 
pela técnica de fundição pela cera perdida. A força de retenção será medida com uma máquina universal de 
ensaio. Três tipos de cimentos provisórios (Temp Cem (Vigodent, Brasil); Temp Bond NE (Kerr, EUA); Provicol 
(Voco - Alemanha)) foram selecionados para a avaliação da eficácia na retenção. Isso será feito através do 
ensaio de remoção por tração, utilizando a máquina universal MTS 810 e os resultados serão avaliados pela 
análise de variância (ANOVA), juntamente com o teste de Tukey. Pretende-se com este trabalho, avaliar a 
resistência ao deslocamento por tração, levando em consideração as diferentes propriedades dos cimentos 
provisórios, viabilidade e custo dos mesmos, contribuindo com dados para a literatura, na tentativa de 
promover um beneficio clínico.

Palavras-chave: odontologia. prótese dentária. cimento.

FORTALECIMENTO MUSCULAR EM PACIENTES COM HTLV-I E SUA INFLUÊNCIA 
NO DESEMPENHO FUNCIONAL

Ismail Figueiredo Neto; Raphaella Pereira Mendonça; Clício Alves do Nascimento

Introdução: O vírus linfotrópico de células T Humano do tipo I (HTLV-I) é um retrovírus que pode ocasionar 
complicações importantes no desempenho funcional quando desenvolve a paraparesia espástica tropical/
mielopatia associada ao HTLVI (PET/MAH), doença desmielinizante, crônica e progressiva caracterizado 
principalmente por um acometimento insidioso de fraqueza muscular e espaticidade nos membros inferiores, 
levando seu portador a quadro de dependências e incapacidades. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o impacto de um programa de fortalecimento muscular em atividades terapêuticas no desempenho 
funcional de pacientes com PET/MAH. Metodologia: O estudo foi do tipo intervencional e analítico, com grupo 
único pré e pós teste. Os participantes foram avaliados quanto ao nível de funcionalidade e força muscular 
através da Medida de Independência Funcional (MIF), Time Up and Go (TUG), teste de marcha cronometrado 
(TMC) e Make test e, então, submetidos a um protocolo de tratamento com fortalecimento muscular voltados 
para atividades funcionais por 3 vezes na semana durante 8 semanas consecutivas. Para análise dos 
resultados obtidos antes e depois do tratamento, utilizou o Teste t Student pareado (p<0,05). Resultados: 
foram selecionados 10 indivíduos com PET/MAH com média de idade de 45,4 anos, a maioria do sexo 
feminino (70%), com 30% dos pacientes utilizando muleta como dispositivo auxiliar para a marcha. Houve 
melhora significativa de todas as medidas de avaliação, exceto para o make test realizado para a flexão 
do joelho direito. Conclusão: O fortalecimento muscular em atividades terapêuticas revelou uma melhora 
no desempenho funcional dos indivíduos contaminados pelo vírus HTLV-I portadores de PET/MAH após 8 
semanas de tratamento. 

Palavras-chaves: vírus linfotrópico de células T humano. paraparesia espástica tropical.
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SÍNDROME DE DOWN NO NORDESTE DO BRASIL: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
E FATORES ASSOCIADOS

Juliana Gonçalves Cunha; Naiane de Oliveira Costa; Marlene Silva

A Síndrome de Down (SD) é uma desordem genética, caracterizada pela trissomia do cromossomo 21 e por 
algumas alterações físicas e atraso no desenvolvimento mental. Trata-se de um estudo de série temporal 
descritivo para traçar o perfil epidemiológico dos nascidos vivos com Síndrome de Down durante os anos 
de 2005 a 2007 nos estados do Nordeste do Brasil. Será estimada a incidência de SD, suas características 
sociodemográficas, de acordo as UF e períodos, além de mensurar o papel de características maternas e 
da gravidez com a incidência da SD. Incluí-se ainda uma descrição do perfil dos escores de APGAR entre 
os nascidos com SD. Serão coletados dados secundários sobre a criança e da parturiente disponibilizados 
pelo Ministério da Saúde, sendo utilizados os Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e o 
programa Tab dos windows para seleção das variáveis em um banco individualizado. A variável dependente 
principal será definida conforme códigos da malformação congênita ou anomalia cromossômica (CID10: 
Q90.0-não disjunção meiótica; Q90.1-mosaico (não disjunção mitótica); Q90.2-translocação; Q90.9-SD não 
especificada). A covariável para estratificação será o APGAR e as variáveis dependentes serão o número de 
consultas pré-natal, idade materna, nível de escolaridade materna, tipo de gravidez, idade gestacional, sexo 
do RN, e raça/cor. Para análise estatística, serão utilizadas medidas descritivas de tendência central e de 
dispersão para as variáveis quantitativas e para auxiliar na decisão das categorizações. Utilizarão medidas de 
distribuição dos percentuais e medidas de proporção (Incidência) e serão realizados testes específicos como 
Quiquadrado ou e teste t de Student caso seja necessário. A exposição desses resultados poderá situar como 
nasce e quem são as crianças com SD na região Nordeste e colaborar na elaboração de políticas públicas de 
saúde direcionadas à assistência das crianças com a síndrome e seus familiares.

Palavras-chave: síndrome de down. epidemiologia. nordeste.

QUALIDADE DE VIDA E EPILEPSIA: FATORES SOCIAIS, ECONÔMICOS, 
 PSICOLÓGICOS E PSIQUIÁTRICOS

Alan Cronemberger Andrade; Antônio de Souza Andrade Filho

A epilepsia é uma doença neurológica com incidência de 0,5 % na população mundial, sendo a segunda condição 
neurológica grave mais comum depois do acidente vascular encefálico. É uma condição neurológica crônica, 
socialmente incapacitante e com consequências médicas significativas. O risco estimado de desenvolvê-la 
durante a vida é de 2,5 % em países desenvolvidos. A doença tem grande impacto na saúde mental e social 
dos indivíduos. A observação de danos associados à epilepsia, principalmente danos psicológicos, demonstra 
que o impacto dessa doença ultrapassa a recorrência das crises. O objetivo deste trabalho é identificar, em 
nosso meio, os aspectos psicossociais, a prevalência de transtornos psiquiátricos e impacto econômico da 
epilepsia em indivíduos portadores da doença. Para isso, duzentos pacientes com diagnósticos confirmados 
de epilepsia, atendidos em ambulatórios de neurologia (ambulatório geral de neurologia ou ambulatório 
específico de epilepsia), com inicial identificação de aspectos psicossociais e do esquema terapêutico em uso, 
serão avaliados com questionários quanto à sua qualidade de vida e à gravidade da doença. O questionário 
de qualidade de vida foi adaptado do Quality Of Life In Epilepsy: QOLIE-31 e o questionário de avaliação da 
gravidade das crises foi adaptado da Escala de Gravidade das Crises (Seizure Severity Questionnaire). Os 
resultados serão interpretados avaliando-se a relevância estatística dos dados para intervalos de confiança 
de 95 % e valor de P < 0,05. Espera-se que o estudo possa identificar os fatores relevantes que contribuem 
com prejuízo da qualidade de vida nesta população de pacientes.

Palavras-chave: epilepsia. qualidade de vida. neurologia.
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Vanessa Schmidt Rocha; Juliana Oliveira Brito; Élen Beatriz Carneiro Pinto

Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. O idoso passa por diversas alterações 
morfológicas e funcionais tornando-o mais vulnerável a condições patológicas e a frequentes acidentes por 
quedas, que podem promover incapacidade funcional. O objetivo do estudo foi identificar o risco de quedas 
e sua ocorrência em idosos hígidos em uma amostra da população de Salvador/Bahia. Métodos: Estudo 
observacional de corte transversal, cuja amostra foi formada por 2 grupos compostos por idosos hígidos da 
comunidade no município de Salvador/Bahia. Foi aplicado um questionário e o TUG. Utilizou-se x2 de Pearson
para verificar diferenças entre grupos quanto aspectos demográficos, características sobre quedas e 
fatores associados. T-student para comparação das idades, Mann-Whitney para verificar se havia diferença 
entre faixas etárias e entre praticar ou não atividade física, quanto ao tempo do TUG (p0,05). Resultados: 
participaram 36 idosos, 18 por grupo. A maioria pertencia ao sexo feminino (61,1% e 88,9%) e a idade média 
foi 72,3. Apresentaram história de quedas 22,2%. Não foi encontrada evidência estatística entre o tempo 
do TUG com as faixas etárias e realizar ou não atividade física. Conclusão: Apesar da baixa ocorrência de 
quedas, foi observada uma maior porcentagem nos idosos com o perfil predominantemente de baixa renda.

Palavras-chave: risco de queda. idosos. comunidade.

SINTOMAS CLÍNICO-CLIMATÉRICOS E ATIVIDADE SEXUAL EM MULHERES NA FAIXA ETÁRIA DE 45 
A 55 ANOS ATENDIDAS EM UM AMBULATÓRIO DOCENTE- ASSISTENCIAL

MACHADO, P.H. A.; MEIRA, N.C. 

O climatério corresponde à fase na qual a mulher encontra-se em transição do período reprodutivo para o 
período não reprodutivo. O marco de referência do climatério é a menopausa, um evento marcante do ciclo 
vital da mulher, ocorrendo entre 45 e 50 anos. O Ministério da Saúde lançou, em 2008, o Manual de Atenção 
à Mulher no Climatério, no qual o atendimento à mulher climatérica é assinalado como relevante à saúde 
integral das mulheres. Congruente com esta orientação está sendo oferecido na Clínica de Ginecologia do 
Ambulatório Docente-Assistencial da Bahiana (ADAB), um atendimento específico para mulheres no período 
climatérico. Complementar ao atendimento ginecológico encontra-se, em fase preliminar, um programa de 
atendimento psicossexual. Para a implantação desse programa integrado, constatou-se a necessidade de um 
levantamento da população-alvo do programa. Nesse sentido, o objetivo geral do presente estudo consiste 
em caracterizar o perfil clínico-climatérico e prevalência de atividade sexual de mulheres na faixa etária 
de 45 a 55 anos, atendidas no ADAB, através de dados presentes nos prontuários relativos aos sintomas 
climatéricos, atividade sexual e idade da menopausa. Trata-se de um estudo transversal e retrospectivo, 
sendo coletados dados de prontuários de pacientes atendidas no período de um ano. Foram registrados 
dados colhidos na consulta com ginecologista. Foram coletados dados de 119 mulheres com idade entre 45 
e 55 anos e observado presença de sintomas em 68% das participantes, com maior predomínio de fogachos 
(49%), seguidos de sintomas psicológicos como, ansiedade (34%) tontura (25%) e insônia (21%). Em relação 
à vida sexual, 70% relataram vida sexualmente ativa, com as queixas mais freqüente sendo vagina seca 
(23%), dispaurenia (18%) e dificuldades para atingir o orgasmo (11%). Terapia de reposição hormonal foi 
registrado por 8% das pacientes. Os dados mostram a importância do acompanhamento dos sintomas no 
período climatérico, principalmente o fogacho e os sintomas psicológicos.

Palavras-chave: ginecologia. sexualidade. menopausa.
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UM MITO CHAMADO UNIDADE DE EMERGÊNCIA

Ivanildes Brito Rebouças; Jocerlei Carmen Meneghel; Luciene Souza do Nascimento; 
Eliane Maria Simoni; Sylvia Maria Barreto da Silva

O mito da unidade de emergência carrega consigo a certeza de que, se alguém é levado para lá, é porque a 
sua situação não é boa. Dificilmente um familiar que recebe a notícia de que seu parente foi levado para esse 
local, acredita que isso pode ter ocorrido simplesmente para que haja um cuidado imediato, sem representar
nenhum risco de morte iminente. O paciente não pensa diferente. No instante em que é comunicado de que 
precisa ser removido para a Emergência, tomam-lhe de sobressalto sentimentos de apreensão, de medo, de 
insegurança. O objetivo deste trabalho foi analisar a experiência dos pacientes e seus familiares que utilizam 
os serviços dessa unidade. Para tanto, foram feitas pesquisas em artigos publicados sobre o assunto a partir 
do ano de 2004. A humanização da assistência à saúde é uma demanda atual e crescente no contexto 
brasileiro que emerge da realidade na qual os usuários dos serviços de saúde queixam-se dos maus-tratos. 
Quando a notícia do internamento é dada por familiares, normalmente ela é mais tranquilizadora, ao contrário 
de quando a noticia é fornecida através de serviços de resgate médico, ou diretamente pelo hospital, onde as 
informações são sucintas e sem riqueza de detalhes. Os familiares reconhecem que a emergência hospitalar 
é um ambiente gerador de mal-estar e apontam a recepção dos profissionais como essencial para ocorrer o 
bem estar. Por esse motivo, cuidar do paciente em uma unidade de emergência continua sendo desafiador e 
extremamente estressante, já que muito pouco mudou na relação profissional de saúde x paciente x família.

Palavras-chave: unidade de emergência. paciente. familiares. mito.

PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE EM CUIDADORES DE INDIVÍDUOS 
COM TRANSTORNO MENTAL

Felipe Oliveira Costa; Marco Antônio Costa Carlos; Isabella de Oliveira Magalhães; Bianca Fagundes 
Muraro; Francielle Gomes Viana; Ana Cláudia Cajueiro Luna

Introdução: Desde a metade do século passado, tem-se investigado a participação dos familiares no cuidado 
de pacientes psiquiátrico? A qualidade de vida desse grupo tem sido, desde então, alvo de pesquisas, na 
tentativa de delimitar o âmbito da sua vida pessoal e a do doente – buscando as implicações desse cuidado 
contínuo. Assim, o nível de sobrecarga desses cuidadores é claramente elevado, variando de acordo com 
a respectiva patologia. Alguns estudos mostram que, tanto a sobrecarga objetiva (principalmente no que 
concerne à alimentação do doente) quanto a subjetiva (como o tempo despendido no cuidado) são elevados; 
além disso, é comum que o alvo desses estressores sejam mulheres casadas e, muitas vezes, mães, visto 
em estudos brasileiros. Sabendo-se que os transtornos de depressão e ansiedade estão evidentemente 
associados à exposição contínua a estressores, como vistos em cuidadores de pacientes terminais com 
câncer, é de interesse das inúmeras áreas da ciência (como a medicina e a psicologia) obter dados acerca da 
saúde mental daqueles que dedicam cuidados a pacientes com os diversos transtornos mentais. Objetivos: 
verificar a prevalência de depressão, ansiedade ou transtorno misto em cuidadores de pacientes com 
transtorno mental em um ambulatório de psiquiatria, em Salvador, Bahia. Metodologia: Será aplicada a escala 
de Hamilton para depressão e ansiedade em cuidadores de pacientes que tenham sido diagnosticados com 
algum transtorno mental. Estes precisarão estar sintomáticos, ou seja, em pleno episódio, ou portadores de 
transtornos sem períodos assintomáticos. Além da escala citada, os indivíduos da pesquisa serão submetidos 
a outro questionário, com informações sociodemográficas, socioeconômicas e acerca da doença do paciente. 
A população estudada (acompanhantes) será proveniente de pacientes que são atendidos pela gratuidade 
e em consultas particulares pelo ambulatório de psiquiatria na Fundação de Neurologia e Neurocirurgia – 
Instituto do Cérebro, na cidade de Salvador, Bahia.

Palavras-chave: depressão. ansiedade. sobrecarga. transtorno. cuidador.
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DA SEGREGAÇÃO À INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Amanda Santos França de Cerqueira; Marilda Castelar

Este trabalho aborda as práticas psicológicas no contexto da educação para pessoas com deficiência com 
vistas à identificação de um fazer mais voltado para a inclusão e, consequentemente, em consonância com 
os direitos humanos. É um recorte dos resultados da pesquisa “Memória da Psicologia nos Serviços Públicos
em Salvador/BA” da EBMSP - que aborda, em uma perspectiva histórica, as práticas psicológicas na 
inclusão escolar no serviço público em um centro de educação especial e inclusiva do estado da Bahia. 
O presente estudo objetivou analisar a atuação de psicólogas da referida instituição, sob a perspectiva da 
educação inclusiva. Realizou-se um estudo de caráter exploratório e qualitativo, tendo como procedimento 
a análise de entrevistas extraídas do banco de dados do Núcleo de Pesquisa de Psicologia, já transcritas e 
conferidas, realizadas com seis psicólogas da instituição supracitada. A análise de dados foi com base na 
técnica da Análise Temática do Conteúdo. O discurso das entrevistadas revela que as práticas psicológicas, 
especialmente no início do trabalho na instituição pesquisada, não estavam comprometidas com a inclusão 
dos alunos no ensino regular e, embora algumas entrevistadas afirmem que vêm construindo práticas em 
direção à inclusão, as mesmas ainda são incipientes. Conclui-se que a psicologia tem buscado reencontrar 
um significado para as suas práticas por meio da mudança de paradigmas, de modo que estas contribuam 
para a legitimação da diversidade no trabalho com pessoas com deficiência, no respeito às diferenças em prol 
de uma educação onde caibam todos.

Palavras-chave: educação especial. práticas inclusivas psicologia.

IDENTIFICAÇÃO DO HOSPEDEIRO INTERMEDIÁRIO DA ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA, 
BIOMPHALARIA GLABRATA, NO RIO CAPIVARA, AREMBEPE-BA

Alisson de Aquino Firmino; Marco Túllio Rodrigues Brasileiro; Thaís Morais Pomponet; Fernanda Khouri 
Barreto; Rafael Cunha Libório; Bruno Vieira Humia; Isabela Conceição Souza

A região de Arembepe, situada no município de Camaçari, litoral norte da Bahia, é muito conhecida pela 
prática de ecoturismo e trilhas por suas rotas bastante sinuosas. Uma de suas atrações é o Rio Capivara, o 
qual oferece condições para pescaria e para banhos, atraindo assim uma grande quantidade de pessoas que 
se utilizam de suas águas para esse fim. Essas águas podem servir de habitat para um importante molusco 
planorbídeo, denominado biomphalaria glabrata. Este apresenta grande importância em saúde pública por 
associar-se à distribuição da esquistossomose mansônica, que se trata de uma doença infecciosa parasitária, 
causada pelo trematódeo schistossoma mansoni e transmitida por veiculação hídrica. É importante salientar 
que a esquistossomose é uma doença que pode evoluir para um quadro grave com chances de óbito quando 
não devidamente tratada, e a região é muito conhecida por atrair diversos turistas graças as suas belezas 
naturais, em torno de suas bacias hidrográficas. Portanto, este estudo teve como objetivo coletar dados 
à cerca da presença de caramujos da espécie biomphalaria glabrata, infectados ou não por schistosoma 
mansoni nas águas do Rio Capivara, Arembepe-BA. A procura dos caramujos ocorreu no período da manhã, 
em três regiões diferentes da margem do Rio Capivara. Foram capturados doze caramujos e, após o término 
da coleta, todos os animais foram acondicionados de maneira que fossem mantidas suas condições vitais. A 
análise foi realizada no Laboratório de Parasitologia Clínica da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. 
Verificou-se que nenhuma das amostras coletadas foram positivas para o caramujo biomphalaria glabrata. No 
entanto, foi observado que todos os espécimes apresentaram características que permitiram o enquadramento 
das mesmas como sendo representantes da espécie achatina fulica, que, apesar de não ser o hospedeiro 
natural da esquistossomose, é capaz de transmitir outras doenças, como um tipo raro de meningite.

Palavras-chave: arembepe. biomphalaria glabrata. schistosoma mansoni.
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AVALIAÇÃO COGNITIVA DE PACIENTES MORADORES DE UMA INSTITUIÇÃO GERONTOLÓGICA

Magalhães, I.O.; Costa, F.O.; Gomes, I.L.C; Lóla, M.F; Viana, F.G.; Silva, J.A.; Ribeiro, L.P.M.G.

Introdução: O envelhecimento populacional é uma questão que vem preocupando profissionais da saúde, já 
que uma parcela de idosos convive com doenças que reduzem sua saúde e atividades diárias. A demência é 
uma das doenças que mais comumente afetam os idosos. De acordo com a OMS, sua incidência é de menos 
de 1% em pessoas entre 60 e 69 anos, com aumento para 39% em indivíduos entre 90-95 anos, tendo a 
prevalência de 6% acima dos 65 anos. A demência é uma síndrome causada por uma série de doenças que 
são comumente incuráveis e causam dano cerebral progressivo e irreversível. Esse transtorno inclui a doença 
de Alzheimer, a demência vascular e por corpos de Lewy, as quais levam à perda da função cognitiva, grave 
o suficiente para interferir na função social e ocupacional dos idosos. As manifestações sintomatológicas 
incluem perda de memória, dificuldades com linguagem, julgamento e discernimento, incapacidade de 
reconhecer pessoas, desorientação, alterações do humor, alucinações, delírios e apraxia. Objetivo: Calcular 
a prevalência de demência em idosos institucionalizados em Hospital Geriátrico localizado em Salvador, 
Bahia. Métodos: Estudo de prevalência, o qual será realizado na Enfermaria Nossa Senhora de Lourdes 
pertencente ao Centro Geriátrico Júlia Magalhães do Hospital Santo Antônio, localizado em Salvador, Bahia. 
Serão investigadas as funções cognitivas em idosos institucionalizados na enfermaria supracitada através 
da aplicação dos seguintes instrumentos: Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Índice de Barthel, Fluência
Verbal, Teste do Relógio, Pensamento Abstrato, Escala de Depressão Geriátrica, Escala de Hachinsky. Se 
necessário, serão solicitados exames complementares, como laboratoriais e de neuroimagem. Os pacientes 
serão divididos em grupos de acordo com a alteração cognitiva, em normal, transtorno cognitivo leve 
e demência. Este último grupo será subdividido em Alzheimer e Não-Alzheimer, sendo este, se possível, 
classificado em Vascular ou por Corpos de Lewy.

Palavras-chave: idoso. funções cognitivas. demências.

MUS MUSCULUS: ADAPTAÇÕES MORFOLÓGICAS PARA OBTENÇÃO DE ALIMENTO E 
CORRELAÇÕES BIOMÉDICAS

Maiara Santana Santos; Fabiana Santana Celes; Helci Ana de Carvalho Pinheiro

Os animais têm a necessidade de alimentar-se para obter energia para realização de suas funções vitais. A 
estrutura do trato digestório dos seres vivos está intimamente relacionada com sem hábitos alimentares, sendo 
assim, a compreensão morfofisiológica de suas estratégias de obtenção de alimentos torna-se um importante 
meio de verificação dos modos de vida desses organismos, revelando de que eles podem estar interligados 
com a vida de outros seres como homem. Este trabalho propõe-se a descrever os hábitos alimentares da 
espécie Mus musculus; verificar as adaptações do sistema digestório que estão relacionadas com esses 
hábitos; estudar as estratégias de obtenção de alimento desses indivíduos, bem como correlacionar essas 
estratégias e hábitos com a área biomédica. Para tanto, foi realizada uma revisão sistemática da literatura 
utilizando bases de dados digitais como LILACS, Scielo Brasil, Pubmed, MedLine e DeCS. Os descritores 
utilizados foram: mus musculus, camundongo, house mouse, olfato dos camundongos e outros. Para a 
obtenção de mais informações, foram consultadas diversas bibliografias complementares. A dissecção de um 
camundongo mus musculus foi feita no laboratório de Clínicas I da EBMSP, a fim de identificar os componentes 
estruturais associados à obtenção de alimento nesse animal. Os animais da espécie Mus musculus possuem 
diversas adaptações para a obtenção de alimento. Dentre elas, destaca-se a elevada capacidade olfatória. 
Esta característica tem sido importante no desenvolvimento de diversas pesquisas biomédicas sobre o 
fenômeno da olfação e também servem como perspectiva de desenvolvimento de tratamento para indivíduos 
que sofrem com a falta de percepção de aromas. Além da questão olfativa, os hábitos de vida e alimentares 
desses animais estão intimamente relacionados com a transmissão de doenças. O estudo morfofisiológico 
dos camundongos Mus musculus traz a compreensão de diversos mecanismos que estão interligados com 
seus hábitos e que interferem na vida de outros organismos.

Palavras-chave: mus musculus. morfologia. fisiologia.
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Yuri Martins Mendes dos Santos; Roberta Santos Tunes; Mônica Dourado; Urbino Tunes

O objetivo do presente trabalho é descrever um caso clínico de doença periodontal crônica severa generalizada 
em paciente com controle metabólico inadequado, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão há seis meses e tendo
diagnóstico de obesidade grau III, fatores que, segundo o National Cholesterol Education Program (NCEP- 
ATPIII) quando presentes juntos em um indivíduo este deve ser considerado com síndrome metabólica. 
Primeiramente, J. E, sexo feminino, 36 anos com queixa de mobilidade dental, apresentando sinais e sintomas 
como dor, sangramento gengival, prurido, gosto desagradável e halitose, foi hospitalizada por 8 dias para a 
obtenção de um controle metabólico adequado, permanecendo inalterada a condição periodontal nesta fase. 
Amostras sanguíneas foram obtidas no primeiro e último dias de hospitalização, e 4 a 6 semanas após o 
tratamento periodontal que consistiu em terapia mecânica em estágio único associada à antibioticoterapia 
sistêmica com amoxicilina e metronidazol. Para avaliação dos parâmetros laboratoriais relacionados ao controle 
metabólico, como HbA1c, foram obtidas amostras sanguíneas antes e após a hospitalização, e 3 a 6 semanas 
após o tratamento periodontal. Assim, comparando-se os resultados dos exames laboratoriais de antes a após a 
internação, foi possível verificar a redução dos níveis de glicemia em jejum, hemoglobina glicosilada, glicosúria 
fracionada, colesterol total, triglicérides, LDL e aumento nos níveis de HDL. Após o tratamento periodontal 
foram feitos novos exames laboratorias e uma nova reavaliação laboratorial comparando-se essas últimas 
amostras com aquelas realizadas após o período de internação verificando-se, assim, a influência sistêmica 
da periodontite crônica severa frente ao controle metabólico, bem como do tratamento periodontal na resposta 
imunológica. Dessa forma, o tratamento da infecção local em pacientes com doença periodontal crônica e 
síndrome metabólica com condições associadas à resistência insulínica pode exercer efeitos sistêmicos, 
contribuindo para a melhor sensibilidade insulínica e facilitando o controle metabólico destes indivíduos. 

Palavras-chave: obesidade. síndrome metabólica. doença periodontal. resistência insulínica.

MANIFESTAÇÕES ESTOMATOLÓGICAS DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS NA INFÂNCIA 

Iris de Souza Costa; Laís Oliveira Gomes; Washington Pellegrini; Ramon Machado Pimenta; 
Roberto Santos Tunes

Exantema é uma patologia de fundo vascular e causa infecciosa, tóxica ou física, podendo se manifestar sob 
as seguintes modalidades: mácula, pápula, vesícula, pústula e crosta. As doenças exantemáticas são comuns 
na prática pediátrica e o cirurgiäo-dentista tem um papel importante no diagnóstico dessas doenças, pois sua 
ocorrência primária na cavidade bucal, pode auxiliar na sua detecçäo e conduzir à uma terapêutica adequada, 
evitando possíveis complicações. O curso clínico dessas doenças pode ser dividido em quatro fases: fase 
de incubação, fase podrômica, fase exantemática e fase de covalescença. Esse trabalho tem como objetivo 
realizar uma breve revisão de literatura sobre as doenças exantemáticas na infância, bem como identificar 
suas características estomatológicas e sua importância no diagnóstico diferencial. As doenças exantemáticas 
abordadas neste trabalho serão varicela, escarlatina, eritema infeccioso, doença de kawasaki.

Palvras-chaves: doenças exantemáticas. infância. manifestações bucais.
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LIGA ACADÊMICA BAHIANA DE CUIDADOS PALIATIVOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Aline Fernanda Araujo Palmeira; Analu Pereira Gianezelli; Anita Bittencourt Costa; 
Brunna Lima de Carvalho Passo; Emanuela Santos Oliveira; Juliana Bezerra do Amaral; 

Ladymirian Oliveira Santos; Ruth Fernandes Oliveira

Introdução: Os Cuidados Paliativos (CP) são um conjunto de práticas multiprofissionais com atenção 
direcionada aos indivíduos com doenças transmissíveis e não transmissíveis, progressivas e sem perspectivas 
de cura que proporcionam fragilidades, limitações físicas, psicológicas, sociais e espirituais aos enfermos. O 
estado da Bahia, apesar de sua amplitude assistencial, ainda possui poucos centros de atenção paliativista, 
sendo a sua maioria focado na oncologia. Nessa perspectiva e, somado às inquietações vivenciadas ao longo 
da formação acadêmica, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência da fundação de uma liga acadêmica 
em CP. Metodologia: Relato de experiência sobre a construção e implantação de uma liga acadêmica em uma 
instituição filantrópica de ensino superior da cidade do Salvador, Bahia, no ano de 2009 a 2010. Resultados: A 
Liga Acadêmica em CP foi idealizada no ano de 2009 por um grupo de estudantes do curso de Enfermagem 
da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), após as inquietações vivenciadas no cuidado 
de pacientes sem perspectiva de cura durante as práticas assistenciais em unidades hospitalares. A liga se 
propõe a promover atividades inter e multidisciplinares nos diversos contextos (comunidade, universidade 
e serviços de saúde), pois esse perfil torna o desempenho desta entidade acadêmica integral e holístico. 
Além disso, promovemos sessões científicas mensais abertas à comunidade acadêmica, onde as diversas 
realidades dos cuidados paliativos são discutidas e esclarecidas. Conclusão: A criação de uma liga é uma 
oportunidade extraclasse singular, pois é um importante elemento na construção do saber acadêmico. Desse 
modo, acreditamos que guiados pelos objetivos propostos no estatuto, a Liga Acadêmica Bahiana de Cuidados 
Paliativos (LABCP) contribuirá para divulgação e sensibilização dos CPs entre os profissionais de saúde, 
estudantes e comunidade da cidade do Salvador-BA, proporcionando um cuidar que ofereça aos enfermos e 
familiares, qualidade de vida e conforto.

Palavras-chaves: cuidados paliativos. liga acadêmica. relato.

A TERAPIA COGNITIVOCOMPORTAMENTAL NO TRATAMENTO DA BULIMIA

 Carolina da Silva Bulhões

A bulimia nervosa, é caracterizada em sua forma típica, pela ingestão compulsiva e rápida de grande quantidade 
de alimentos com pouco ou nenhum prazer. O ganho de peso é evitado através de vômitos, abuso de laxantes 
e diuréticos ou períodos de severa restrição alimentar. De forma geral, a prevalência da bulimia nervosa é 
de 1,1 e 4,2% na população geral. Recentes avanços em pesquisas com novas abordagens farmacológicas 
no tratamento da patologia em questão revelam que os antidepressivos são fármacos mais estudados e 
largamente utilizados na intervenção terapêutica desse transtorno. Dentre os inúmeros tratamentos, há 
a terapia cognitivo comportamental. Esta tem como objetivo compreender os fatores que favorecem o 
desenvolvimento e os que mantém as alterações cognitivas e comportamentais que caracterizam os casos 
clínicos e possibilitam a remissão ou diminuição da frequência dos episódios de compulsão alimentar, dos 
métodos compensatórios e da preocupação com o peso e o formato corporal. Essa terapia auxilia também na 
redução dos níveis de depressão, na melhora da autoestima e do funcionamento social.

Palavras-chave: terapia cognitivo-comportamental. bulimia. tratamento.
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Camila Nobre; Laís Gomes; Luiz Carlos Galvão

O mercado de trabalho odontológico no Brasil manteve-se estável e satisfatório durante muitos anos. No 
século passado, até os anos 70, a Odontologia experimentou uma ascensão que a colocou entre as profissões
liberais mais procuradas. Nos anos 80, por consequência das alternâncias de planos econômicos bem e 
mal-sucedidos, os consultórios dentários enfrentaram momentos de altos e baixos, iniciando os anos 90 
com uma nítida curva descendente de receitas e uma perda na condição social do cirurgiãodentista (SILVA, 
2000). Em razão do aumento dos custos para a manutenção do consultório odontológico, existência de 
pacientes mais exigentes, mudança nas condições de pagamento, crise econômica no país e aumento da 
concorrência, surgiram diversas formas de contratos, convênios e credenciamentos na tentativa de ampliar o 
mercado de trabalho. No mercado odontológico em Salvador há um ativo crescimento de clínicas e empresas 
que oferecem planos de saúde bucal. Assim, como há uma diversidade de planos, há também variações 
nas formas de execução do pagamento e tabelas de preços. Os convênios são considerados verdadeiros 
contratos de trabalho, pois não oferecem entendimento entre as partes e defendem os interesses da 
empresas e não dos profissionais. Dessa forma, mesmo diante de condições de pagamento insatisfatórias, 
os cirurgiões-dentistas estabelecem laços de dependência com os planos. Diante do exposto, este estudo 
tem como objetivos identificar os planos odontológicos em Salvador, as condições oferecidas ao profissional, 
a satisfação dos cirurgiões-dentistas, a influência na qualidade dos serviços e demais questões envolvidas no 
contexto odontológico, mediante aplicação de um questionário.

Palavras-chave: odontologia. planos de saúde. gestão em saúde.

ESQUIZOFRENIA, COMPLEXIDADE E A INFLUÊNCIA DOS SISTEMAS FAMILIARES

José Henrique Miranda de Morais; Dayane Pereira 

Atualmente, ainda existe uma significativa carência de pesquisas que investiguem a construção da subjetividade 
em usuários do sistema de saúde mental, apesar da importância deste conhecimento para a atividade clínica 
e para o planejamento de ações coletivas no âmbito da saúde. A família é a unidade de socialização primária 
e fundamental para a constituição da subjetividade do indivíduo. Nesse sentido, quando falamos de família, 
fazemos referência a um sistema amplo de relações e interações. Este trabalho tem a finalidade de estudar 
a linguagem de usuários de saúde mental portadores de esquizofrenia através de um sistema que priorize 
a complexidade do processo de saúde-doença. Na presente pesquisa foram entrevistados três pacientes 
portadores de esquizofrenia e seus respectivos familiares, utilizando a metodologia das redes complexas 
para analisar o discurso desses sujeitos. A partir dos discursos foram construídas as redes complexas com a 
linguagem dos usuários e dos seus familiares. Esse método de análise possibilita a compreensão do discurso 
como uma intricada rede de conexões entre frases e palavras que se articulam na análise das conexões 
linguísticas entre o discurso do paciente e do seu familiar. Além disso, é um excelente instrumento de pesquisa 
para a construção do panorama de influência da família no processo de adoecimento de usuários do sistema 
de saúde mental e da construção dos nexos de significados entre o paciente e sua família. Comprovando, 
assim, a influência que um exerce sobre o outro e corroborando o aspecto dialético dessa relação e da 
complexa interação entre o paciente e a família. Percebem-se também as alterações e novas configurações 
do sistema familiar com o processo de adoecimento.

Palavras-chave: complexidade. redes complexas. relações familiares. linguagem.
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EFEITOS DA ELETROESTIMULAÇÃO PARASSACRAL EM MULHERES PORTADORAS DE
DISMENORRÉIA PRIMÁRIA

Roberta Ramos Leite; Roseny Santos Ferreira

A dismenorréia primária é o processo álgico decorrente do período menstrual no qual não se identifica 
uma patologia pélvica que justifique os seus sintomas.Sua etiologia se deve ao excesso de substâncias 
relacionadas ao mecanismo da dor, entre elas a prostaglandina que promove a hipercontratilidade miometral, 
isquemia e dor. A incidência ultrapassa 70%,sendo considerada uma das afecções ginecológicas mais 
frequentes em mulheres jovens e, portanto, um problema de saúde pública. Objetivou-se, com este trabalho, 
avaliar os efeitos da eletroestimulação para-sacral em mulheres portadoras de dismenorréia primária. Este 
estudo envolveu estudantes portadoras de dismenorréia primária da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública, no período de agosto de 2009 a agosto de 2010.O tratamento consistiu na aplicação de eletrodos de 
superfície na região para-sacral com uma frequência de 10Hz, largura de pulso de 700ms, durante 5 sessões 
de 20 minutos cada. Após o término, foi realizada uma avaliação continuada por, no mínimo, 3 meses. Ao 
avaliar o efeito agudo da eletroestimulação foi encontrado que este tratamento se mostrou efetivo na redução 
imediata de dor na 1ª sessão e que o tempo médio de analgesia foi de 4,5 horas. Ao verificar o efeito a longo 
prazo foi encontrado que houve uma tendência à redução da dor quando comparada à intensidade da dor 
entre a 1ª sessão e o 1º e 2º ciclos menstruais.

Palavras-chave: urologia. ginecologia. eletroterapia.

AVALIAÇÃO DE UMA TÉCNICA ALTERNATIVA POLIMENTO PARA RESINA COMPOSTA

GALVÃO, A.P.; ARAS, W.M.F.; OLIVEIRA, VMB.; VIANA, R.

O surgimento das resinas compostas representa uma evolução na Odontologia restauradora, pois elas 
permitem a confecção de restaurações com preservação de estrutura dentária, excelente estética e baixo 
custo, quando comparadas com outras técnicas restauradoras, porém pouca importância é dada às etapas 
posteriores que serão decisivas para a longevidade clínica das restaurações: o acabamento e o polimento 
das resinas compostas. Objetivo: avaliar duas técnicas de acabamento e polimento através da média da 
rugosidade superficial (Ra, μm) de duas resinas (nanoparticulado e microparticulada). Materiais e Métodos: 
Serão confeccionados 60 corpos-de-prova, distribuídos em 4 grupos de 15 espécimes cada, conforme o tipo de 
resina e o tratamento superficial. Previamente ao acabamento/polimento será realizada um leitura superficial 
da rugosidade de todos os corpos de prova. Os materiais utilizados para a realização do acabamento serão: 
os discos Enhance e Sof-Lex tanto no G1 como no G3. Sendo que no G1 a resina proposta será Filtek Z350 e 
no G3, Durafill. No G2 e G4, os materiais para acabamento serão Enhance e Lixas D’Água. Sendo que no G2 
a resina proposta será Filtek Z350 e no G4, Durafill. O polimento com discos de feltro impregnado com pasta 
de polimento será utilizado em todos os grupos. Os 60 espécimes serão novamente levados ao rugosímetro 
para a leitura da rugosidade após o tratamento. A análise estatística dos dados obtidos será aplicada através 
do Teste ANOVA (one-way) para observar diferenças entre os grupos e para comparação múltipla, utilizar-
se-á o Teste de Tukey no nível de significância de 5%. Resultados esperados: Espera-se com este trabalho 
que os grupos G2 e G4 apresentem uma rugosidade menor, decorrente do uso das Lixas D’Água, quando 
comparadas com o grupo G1 e G3.

Palavras-chave: odontologia. periodontia. restauração.
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O LEGADO DE PIRAJÁ DA SILVA PARA A SAÚDE NA BAHIA

Marcela Farias Costa; Tania Kobler Brazil

O trabalho trata do resgate da memória de um dos principais pesquisadores baianos da área biomédica, 
com um legado de conhecimento além das fronteiras brasileiras. Foi realizado um extenso levantamento 
bibliográfico, tanto em relação ao que foi escrito sobre ele (1910-2009) quanto ao por ele publicado (1908-
1913). Pirajá da Silva (1873-1961) nasceu Manuel Augusto da Silva, em Camamu, filho de Maria Veridiana da 
Silva Pirajá e Eduardo Augusto da Silva. O sobrenome que o tornou conhecido veio a ser posto após o seu 
ingresso na Faculdade de Medicina da Bahia–FAMEB (1891). Formou-se médico aos 23 anos e conviveu com 
Carlos Chagas com quem realizou os estudos preliminares das suas principais descobertas em Medicina e 
Parasitologia. Exerceu a clínica antes de iniciar a carreira de pesquisador e de professor como assistente de 
Clínica Médica (FAMEB), com 29 anos (1902). Realizou suas primeiras observações sobre a esquistossomose 
(1904) quando estudou os ovos do parasita eliminados por um doente em Salvador. A descrição completa do 
ciclo biológico do schistosoma mansoni (plathyhelmintes-trematodeo), publicou-a no Archives de Parasitologie 
(1908). Foi professor de História Natural Médica e de Parasitologia (FAMEB) e de História Natural (Ginásio 
Baiano-1914). Após sua aposentadoria (62 anos), foi morar em São Paulo, onde colaborou cientificamente 
com a equipe do Instituto Butantan. Recebeu a medalha Bernhard Nocht, do Instituto Alemão de Doenças 
Tropicais (1954-Hamburgo), e a grã-cruz da Ordem do Mérito Médico (1956-Brasil). Morreu em Salvador, com 
88 anos. Considerada endêmica, desde 1950 (primeiro estudo de prevalência), a esquistossomose é um dos 
maiores problemas de saúde pública nas regiões tropical e subtropical, associada ao baixo desenvolvimento 
econômico de certas áreas. Apesar dos avanços do conhecimento biomédico e dos sucessivos programas 
de controle e consequente redução (5.000.000/1950; 8.000.000/1970; 10.000/1990; 10.000/2009), ainda se 
observa em algumas regiões, expansão da área de transmissão.

Palavras-chave: ciência biomédica. pirajá da silva. esquistosomose.

O LEGADO DE GONÇALO MONIZ PARA A SAÚDE NA BAHIA

Marcela Farias Costa; Tania Kobler Brazil

O trabalho trata do resgate da memória de um dos principais pesquisadores baianos da área biomédica, 
com legados de conhecimento e de gestão em saúde pública. Foi realizado um extenso levantamento 
bibliográfico, tanto em relação ao que foi escrito sobre ele (1912-2010) quanto ao por ele publicado (1891–
1940). Gonçalo Moniz Sodré de Aragão nasceu em 28 de janeiro de 1870, filho do médico Dr. Egas Carlos 
Moniz Sodré de Aragão e D. Maria Leopoldina Moniz Sodré de Aragão. Ingressou na Faculdade de Medicina 
da Bahia-FAMEB aos 17 anos (1887), formando-se aos 23 (1893). Desde o período do seu internato (1891-
1893) até 1925, quando se aposentou, dedicou-se ao magistério da medicina, em várias cadeiras (Clínica 
Médica, Fisiologia, Anatomia, Fisiologia Patológicas e Patologia Geral, Histologia, Bacteriologia, Anatomia e 
Fisiologia Patológicas) e todo esse período se caracteriza por intensa produção e publicação de trabalhos 
voltados à saúde da população baiana, em especial relativos à peste bubônica e à tuberculose. Foi redator 
da Gazeta Médica da Bahia (1906-1914), considerada o mais importante jornal médico brasileiro do século 
XIX, divulgador da produção científica relacionada à patologia tropical no Brasil. A partir de 1897 sua vida foi 
marcada pela atuação na gestão e administração em saúde pública: dirigiu uma enfermaria militar montada na 
FAMEB (1897) para o atendimento de feridos da Guerra de Canudos (1896-1897), e o Gabinete de Análises 
e Pesquisas Bacteriológicas da Bahia (1899), verificando óbitos e controle das doenças infecto-contagiosas 
de caráter epidêmico. Isto o levou ao Instituto Soroterápico Federal (Instituto de Manguinhos, atual FIOCRUZ) 
a fim de estudar a preparação da vacina antipestosa e do sôro Yersin, ao cargo de Diretor Geral de Saúde 
Pública do Estado (1914) e de Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública (1915-1916), no período da 
epidemia da gripe espanhola (1918-1920). Faleceu em 1º de junho de 1939.

Palavras-chave: ciência biomédica. gonçalo moniz. saúde pública.
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PIBIC

Isabel Zarife Figueira; Marcel Arriaga

O câncer bucal representa um problema importante de saúde pública no Brasil, estando entre os 10 cânceres 
mais frequentes na população e sendo o quinto tipo de câncer em incidência entre os homens e o sétimo 
entre as mulheres. O câncer bucal registra a maior taxa de mortalidade dentre as neoplasias do segmento 
cabeça e pescoço. A ocorrência do câncer é de etiologia multifatorial, podendo ter origem na combinação 
de fatores genéticos, ambientais e de modos de vida. Com base nas informações postas, o diagnóstico 
precoce, bem realizado, juntamente com o tratamento adequado, possibilita uma redução na taxa de 
mortalidade dessa doença, salientando assim a relevância de se pesquisar sobre a morbi-mortalidade do 
câncer bucal. Nesse trabalho, objetiva-se avaliar a morbi-mortalidade do câncer de boca no estado da Bahia, 
no período de 2000 a 2010, registrados no Hospital Aristides Maltez(HAM), em Salvador, bem como o sexo, 
idade, localização geográfica da residência do indivíduo, localização topográfica e o tempo de sobrevida do 
diagnóstico. Será realizado um estudo descritivo, de corte transversal observando uma série histórica através 
da mortalidade de câncer de boca do estado da Bahia nos últimos dez anos, obtidos através dos prontuários 
com os dados de todos os pacientes do estado mantidos pelo HAM. Assim como em outras patologias, 
há no Brasil uma deficiência de informações epidemiológicas sobre o Câncer Bucal; estados e municípios 
não disponibilizam facilmente dados relativos a essa enfermidade e, diagnóstico tardio, falta de pessoal 
treinado para fazer levantamentos epidemiológicos e um sistema de referência e contrareferência, que não é 
utilizado corretamente, impossibilitam uma política informação eficaz, gerando, portanto, dificuldades em sua 
prevenção.

Palavras-chave: pesquisa. iniciação científica. ciência e tecnologia.

HERÓIS DA SAÚDE NA BAHIA - EVOLUÇÃO E DIVERSIDADE DO CONHECIMENTO 
SOBRE A SAÚDE HUMANA NA BAHIA

Tania Kobler Brazil; Sandra Dutra Cabral Portela; Luciana Lyra Casais e Silva

Trata-se de um conjunto de ações que visam ao resgate da memória de personalidades que contribuíram para 
a saúde humana na Bahia (Edital Fapesb Nº 009_2009–Popularização da Ciência e Tecnologia). O estado da
Bahia, mais especificamente a cidade de Salvador, constituiu-se no primeiro centro de construção do 
conhecimento científico na área da saúde. Aqui foi sediada a primeira escola superior de medicina, publicados 
os primeiros trabalhos biomédicos, estruturado o primeiro grupo de pesquisa em medicina experimental na 
chamada “Escola Tropicalista da Bahia”, na segunda metade do século XIX. Muitos têm seus nomes ligados 
a estabelecimentos públicos, como praças, ruas, hospitais, escolas, mas, de uma maneira geral, desconhece-
se qual a razão dessa homenagem, o que motivou esse projeto. A construção do conhecimento sobre os 
“heróis” e “heroínas” está sendo realizada através de revisão sistemática da literatura correspondente, 
identificando, selecionando e avaliando criticamente os dados coletados. Foram selecionados os “heróis” 
da Escola Tropicalista da Bahia: John Paterson (1820-1882), Otto Wucherer (1820-1875) e José Francisco 
de Silva Lima (1826-1910). As “heroínas cuidadoras”: Ana Nery (1814-1880) e Irmã Dulce (1914-1992). Os 
heróis desbravadores: Nina Rodrigues (1862-1906), Gonçalo Moniz (1870-1939), Pirajá da Silva (1873-1961), 
Juliano Moreira (1873-1932), Martagão Gesteira (1884-1954). Os heróis contemporâneos: José Silveira (1904- 
1994) e Zilton Andrade (1924- ...). A maioria deles foi formada pela Faculdade de Medicina da Bahia-FAMEB 
(por quase sete décadas, a única instituição de nível superior no país) e desenvolveu na Bahia suas ações 
heróicas, num período em que o país carecia de suporte para o entendimento das doenças, principalmente 
as infecto-contagiosas (Século XIX). Foram envolvidos até o momento 5 docentes (BAHIANA, UFBA) e 5 
estudantes (bolsistas Fapesb).

Palavras-chave: história da saúde. bahia. popularização.
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COMPLICAÇÕES DA TRAQUEOSTOMIA CIRÚRGICA: INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DAS LESÕES

OLIVEIRA, F.C.; SANTOS, P.A.J.

Atualmente, a traqueostomia é o procedimento cirúrgico mais comumente realizado em unidades de tratamento 
intensivo. Ela visa fornecer uma via aérea definitiva ao paciente em ventilação mecânica prolongada, além de
proporcionar benefícios como mobilidade e conforto, beneficiando também a equipe médica e de enfermagem. 
Porém, apesar de tantos benefícios, há muitas complicações associadas direta ou indiretamente a esse 
procedimento. Há uma grande divergência entre as taxas de complicações das traqueostomias que podem 
variar de 6 a 65%, segundo a literatura. Este estudo se propõe a esclarecer dados controversos ou em 
escassez na literatura, a respeito das complicações relacionadas direta ou indiretamente à traqueostomia 
cirúrgica e quais fatores influenciam no aumento ou redução da incidência de tais complicações. Será realizado 
um estudo exploratório e prospectivo, através da análise dos dados de pacientes de ambos os sexos, que 
forem admitidos nas unidades de terapia intensiva (UTI) de um centro de referência em trauma no estado da 
Bahia, já com indicação ou que venham a ter indicação para traqueostomia cirúrgica. Serão colhidos dados 
relativos ao estado geral do paciente, motivo para traqueostomia, tempo de internação na UTI, duração de 
ventilação mecânica e número das cânulas orotraqueal e traqueal utilizadas. A análise dos dados constará 
de uma descrição das variáveis coletadas, permitindo estabelecer uma análise epidemiológica da população 
submetida a esse procedimento, além de evidenciar a incidência e severidade das complicações associadas 
à traqueostomia cirúrgica.

Palavras-chave: medicina. terapia intensiva. cirurgia.

A REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA COMO ESTRATÉGIA BIOTECNOLÓGICA NO TRATAMENTO 
PARA CÔNJUGES INFÉRTEIS: UMA ABORDAGEM BIOÉTICA E LEGAL DO DIREITO DA AUTONOMIA

CHUNG, Y.B.; MENEZES, D.; SILVA, L.H.O.

As células-tronco são células primárias, encontradas em todos os organismos multicelulares, hábeis para a 
reprodução mitótica. Podem se diferenciar em cerca de 200 tipos de células especializadas. Um dos últimos 
avanços da ciência na área da Reprodução Assistida (RA) foi a manipulação de células-tronco da medula 
óssea feminina, ao diferenciá-las em espermatozóides. O uso das técnicas de RA suscita questões que 
promovem preconceitos. Contudo, esta abordagem se reveste em promissora estratégia biotecnológica para 
pacientes estéreis. A fertilidade pode ser descrita como a capacidade de engravidar e gerar filhos, para as 
mulheres e, para os homens, consiste na capacidade de engravidar uma mulher. Segundo os dados da 
Sociedade Brasileira de Urologia, acredita-se que 15% dos casais brasileiros sejam inférteis, o que torna esta 
abordagem uma alternativa para aqueles que não têm a possibilidade de uma gestação natural. As técnicas 
de RA são procedimentos que envolvem a manipulação - in vitro - de gametas e zigotos humanos, a fim de se 
obter uma gestação. Este trabalho aborda a utilização de células-tronco como fonte de geração de gametas 
para a RA. Tem como enfoque os aspectos bioéticos e técnicos no tratamento da infertilidade. Pretende-se, 
ainda, abordar questões legais como o Código de Ética, a Lei de Biossegurança n° 11.105 e a Resolução n°. 
1.358 de 1992, do Conselho Federal de Medicina. Como recursos metodológicos, serão utilizadas bases de 
dados acadêmicas, de pesquisa e documentais. Para tanto, o presente trabalho visa abordar os avanços da 
Biotecnologia e Biomedicina, dos pontos de vista bioético e legal para a aplicabilidade das células-tronco na 
RA para fins de pesquisa e terapia de uma condição comum no cotidiano brasileiro, a infertilidade.

Palavras-chave: reprodução. células-tronco. infertilidade. bioética. biossegurança.
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VALOR PROGNÓSTICO ADICIONAL DE UMA COMBINAÇÃO DE MARCADORES INFLAMATÓRIOS
EM SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS

Correia, L C; Maraux, M B; Costa, A; Brito, M; Sabino, M.

Introdução e Objetivos: As síndromes coronarianas agudas possuem um amplo espectro de risco cardiovascular, 
usualmente quantificado por escores preditores, que são úteis, porém de acurácia limitada. A utilização de 
marcadores inflamatórios poderá contribuir para melhorar a acurácia prognóstica dos modelos preditores de 
risco. Neste projeto pretendemos investigar o valor prognóstico adicional de uma combinação de marcadores
inflamatórios que têm demonstrado algum valor preditivo em estudos prévios. Metodologia: Trata-se de um 
estudo de coorte prospectiva, que será realizado na Unidade Cardiovascular do Hospital São Rafael e no 
Laboratório de Imunologia do Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz – FIOCRUZ – BA. Pacientes admitidos 
devido a angina instável ou infarto sem supradesnível do segmento ST durante um ano, a partir da data inicial 
do estudo serão considerados candidatos. O critério de inclusão é definido por presença de desconforto 
torácico nas últimas 48 horas, associado a, pelo menos, uma das 3 características objetivas: 1) comprovação 
angiográfica de DAC conhecida previamente; 2) alterações eletrocardiográficas isquêmicas agudas ao 
eletrocardiograma: depressão transitória do segmento ST ³ 0,05 mV ou inversão de onda T ³ 0,1 mV; 3) 
evidência bioquímica de necrose miocárdica: troponina T > 0,01 ng/dl; em pacientes com creatinina > 2 mg/
dl, seriação de troponina T mostrando variação de pelo menos 50%). Entre os marcadores que nos propomos 
a avaliar encontram-se a IL-6, IL-18, sCD40L, sTNFR, mieloperoxidase, elastase neutrofílica e quimiocinas 
como IL-8 e RANTES e metaloproteinases e proteína C-reativa. O seguimento desses pacientes será feito 
após um, seis e doze meses da data do evento índice e os desfechos primários a serem avaliados serão óbito 
cardiovascular, infarto não-fatal, reinfarto não fatal, angina recorrente maior ou angina refratária.

Palavras-chave: medicina. cardiologia. infarto do miocárdio.

FERRITINA SÉRICA NA DOENÇA FALCIFORME: ASSOCIAÇÃO COM OS PRINCIPAIS EVENTOS 
CLÍNICOS EM CRIANÇAS COM DOENÇA FALCIFORME NA BAHIA

VIANA, L. A.; AMORIM, T.; BOA-SORTE, N.; RIBEIRO, R.; FONSECA; S.

Introdução: A doença falciforme é um grupo de hemoglobinopatias que têm em comum a presença no 
sangue de hemácias com potencial de falcização. É a doença hereditária mais comum no Brasil, podendo 
ser diagnosticada por triagem neonatal. As principais manifestações clínicas da doença são: crises álgicas 
e hemolítica, sequestro esplênico e acidente vascular cerebral isquêmico. As frequentes transfusões 
sanguíneas às quais são submetidos os pacientes acarretam sobrecarga de ferro. Assim, cursam com níveis 
elevados de ferritina, principal proteína de armazenamento fisiológico de ferro. A elevação desses níveis 
pode estar associada à maior incidência das manifestações e complicações da doença. Objetivos: Verificar: 
valores de ferritina sérica em crianças com até 5 anos de idade, diagnosticadas com doença falciforme ao 
nascimento, acompanhadas por Serviço de Referência em Triagem Neonatal da Bahia; se existe associação 
entre elevação de ferritina sérica e ocorrência das manifestações clínicas determinadas; valores basais de 
ferritina e associação com transfusão sanguínea. Metodologia: Consiste de um estudo descritivo, tipo coorte 
retrospectiva, por coleta de dados secundários, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), 
Salvador – Bahia. Resultados: Em um total de 392 pacientes com registros de ferritina sérica, 47,75% das 
consultas eram de pacientes com fenótipo HbSS. Os valores de ferritina média (251,59 ng/dL) e basal (129,90 
ng/dL) foram maiores no grupo HbSS. Foi demonstrado que a maior ocorrência de eventos clínicos coincidiu 
com valor maior de ferritina sérica. Discussão: Pacientes com fenótipo HbSS apresentaram os maiores valores 
de ferritina sérica e maior ocorrência de eventos clínicos, em comparação a HbSC e HbS-beta. Conclusão: O 
estudo de métodos capazes de permitir um acompanhamento melhor da doença propiciará melhor qualidade 
de vida. A ferritina sérica é sugerida como uma forma de acompanhamento, evitando os danos causados pela 
sobrecarga de ferro.

Palavras-chave: doença falciforme. ferritina sérica. manifestações clínicas.
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COMPRIMENTO DO PARAFUSO VERSUS ESTABILIDADE BIOMECÂNICA EM FRATURA  MANDIBULAR 
NA REGIÃO DO FORAME MENTUAL FIXADA COM MINIPLACAS 2.0 DO SISTEMA “LOCKING”

Caio França Dourado Antunes; Atson Carlos de Souza Fernandes 

Introdução: o protocolo para tratamento de fraturas mandibulares na região do forame mentual preconiza 
o uso de duas miniplacas de 04 furos fixadas com parafusos monocorticais acima e abaixo do forame no 
sentido de neutralizar forças de tensão e torção. Entretanto, parafusos inseridos nessas áreas incorrem em 
certo risco de lesão apical assim como em injúrias do nervo alveolar inferior. Estudos têm demonstrado que a
espessura da cortical óssea vestibular nas áreas de inserção de parafusos monocorticais chegam a, no 
máximo, 3mm. Objetivo: a proposta deste estudo é verificar se parafusos com 4mm de comprimento podem ser 
utilizados para fixação das miniplacas no tratamento de fratura mandibular na região do forame mentual com 
os mesmos resultados obtidos quando do uso de parafusos com 5 a 7mm de comprimento como é atualmente 
preconizado. Material e método: serão utilizadas 60 hemi-mandíbulas cadavéricas humanas normais e 
dentadas, com idade variando entre 35 a 75 anos. Em cada peça, será simulada uma fratura mandibular 
através de um corte vertical feito com disco diamantado passando através do forame mentual. Cada grupo de 
20 hemi-mandíbulas será reconstruído segundo a técnica de Champy utilizando duas miniplacas de 04 furos
do Sistema 2.0 “locking” fixadas, acima e abaixo do forame mentual, com parafusos de 4 mm, 5 mm e 7 
mm de comprimento. Cada grupo será dividido em dois subgrupos: em um será avaliado a capacidade de 
resistência a forças de tensão e, no outro, a capacidade de resistência a forças de torção.

Palavras-chave: odontologia. biomecânica. implantodontia.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM HANSENÍASE

Fabienne Marques Palomares; Paulo Roberto Lima Machado

Introdução: A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, incapacitante e ainda coberta por estigmas. 
Representa um grave problema de Saúde Pública e o Brasil é um dos países endêmicos com presença 
de uma média de 2,1 casos para 10000 habitantes. É caracterizada principalmente por acometimento 
dermatológico e neurológico, de modo que o dano neural, que ocorre, tanto na doença ativa quanto em 
estados reacionais, pode levar à incapacidade física. A doença gera sofrimento para o paciente que vai além 
do prejuízo físico, causando impactos sociais e psicológicos. Por tudo isso, é notável que a doença pode 
comprometer a qualidade de vida dos pacientes, que geralmente enfrentam a vergonha, o preconceito, a 
discriminação e o isolamento. Analisamos que é de fundamental importância a avaliação da qualidade de vida 
no grupo em questão para verificarmos o real impacto da doença na vida desses indivíduos. Métodos: Trata-
se de uma investigação epidemiológica, observacional e transversal através de aplicação de questionários 
com os pacientes do ambulatório de Hanseníase no HUPES. A amostra será por conveniência. Essa 
avaliação compreenderá anamnese, pesquisando a presença de episódios reacionais hansênicos durante a 
evolução clínica do doente, exame clínico completo para classificação em paucibacilar ou multibacilar, teste 
de sensibilidade, rotina de avaliação neurológica e do grau de incapacidade física. Após essa avaliação será 
aplicado o Dermatology Life Quality Index (DLQI), primeiro questionário de avaliação da “qualidade de vida 
relacionada à saúde” específico à dermatologia. Esse questionário é composto por 10 questões que envolvem 
aspectos da vida diária e resulta em escores interpretados como: sem comprometimento da qualidade de vida, 
com comprometimento leve, comprometimento moderado, comprometimento grave ou comprometimento 
muito grave. O escore obtido na aplicação do DLQI será correlacionado às variáveis investigadas: forma 
clínica da doença, presença de episódio reacional (tipo I ou II) e grau de incapacidade física.

Palavras-chave: qualidade de vida. hanseníase. incapacidade.
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A ARTETERAPIA E SEU IMPACTO NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS

Juliana Bezerra Guanaes; Juliana de Moura Leal Valverde; Ana Aparecida Nascimento M. Braga

Este artigo tem por objetivo discutir a importância e a utilização da Arteterapia e seu impacto no tratamento 
de crianças hospitalizadas, analisando de que forma essa técnica pode ajudar no processo de hospitalização 
das mesmas. Apresenta a introdução da expressão artística em contextos terapêuticos, focalizando o seu 
desenvolvimento em hospital na área infantil. Primeiramente é descrito o surgimento da Arteterapia e seus 
conceitos, contextualizando o desenvolvimento infantil e abordano também o que é a hospitalização para 
crianças e a utilização da Arteterapia nesse contexto. Ao final, é exposta a importância da família nesse 
contexto hospitalar, por ser uma estrutura constituída como um todo organizado que sofre grandes mudanças 
e um impacto emocional relevante nesse processo que tem melhores resultados quando o trabalho da 
Arteterapia é desenvolvido. Ao longo deste estudo é mostrado que a Arteterapia é uma técnica adequada à 
fase infantil e de grande importância quando usada em contextos que apresentam dificuldade de expressão 
por meio da linguagem verbal, bem como em situações caracterizadas por sofrimento e dor, como ocorre 
no processo da hospitalização, favorecendo resultados bastante significativos, na medida em que, com o 
brincar, a criança pode elaborar uma situação da realidade, e dar novo significado para as coisas à sua volta. 
Diante do assunto tão relevante e expressivo, faz-se necessário a amplitude de trabalhos nesse campo, tendo 
em vista que a Arteterapia pode ser um método de trabalho eficaz, que facilita a expressão dos aspectos 
subjetivos do sujeito
quando hospitalizado.

VULNERABILIDADE DE ADOLESCENTES COM CÂNCER: UMA PERCEPÇÃO
 DE UMA ESTUDANTE DE PSICOLOGIA

Débora Patrícia dos Santos Melo; Marta Castro

Essa experiência ocorreu no segundo semestre do ano de 2009, em uma casa que acolhe criança e 
adolescentes com câncer e seus cuidadores, pessoas carentes do interior da Bahia, de variadas faixas etárias, 
com baixa escolaridade, baixo nível socioeconômico, acometidas com câncer, no intuito de que as mesmas 
realizem tratamento, revisão e/ou encaminhamento no caso de alguma recidiva. A referida instituição é de 
cunho filantrópico, localizado em um bairro na cidade de Salvador/Bahia. As observações ocorreram de forma 
direta e indireta, tendo sido utilizadas anotações baseadas em roteiros de entrevistas semiestruturadas, bem 
como, atividades lúdicas no intuito de conhecer a criança e o adolescente em situações de vulnerabilidade 
em decorrência de uma doença, que pode acometer e comprometer, causando-lhe um dano psicológico. Um 
adolescente chamou-me atenção por ele se mostrar amadurecido para a sua idade. Segundo ele, tinha um 
tumor no tórax, já tinha sido submetido a uma cirurgia, estava fazendo quimioterapia e havia perdido sua mãe 
há 1 ano. Através da escuta, pude perceber o quanto ele desejava reaver sua saúde, por sentir-se tolhido 
pela doença e o quanto é grande o vazio existente dentro dele, devido ao medo iminente da morte, pontuou a 
saudade que sente da sua família, dos momentos de lazer. E antes de finalizarmos a entrevista ele disse: “Eu 
gosto de pescar, brincar, tomar banho no rio porque representam a natureza”! e completou: “ os bichos não 
falam, mas, precisam ser bem tratados”!

Palavras-chave: câncer. vulnerabilidade. adolescentes. percepção. psicologia.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-LABORATORIAIS E INCIDÊNCIA DE ANEMIA FERROPRIVA NO 
PRIMEIRO ANO DE VIDA EM LACTENTES COM DOENÇA FALCIFORME SS E SC.

Rafael Neiva Lemos; Ney Boa-Sorte; Tatiana Amorim; Myiuki Kyia; Efigênia Leite; 
Rosana Ribeiro; Silvana Fahel da Fonseca

Introdução: A anemia ferropriva (AF) é a principal anemia carencial nutricional do mundo e, no Brasil, 
estudos demonstram que a prevalência de AF permanece elevada. Bem menos prevalentes, as anemias 
relacionadas à hemoglobinopatias representam a principal anemia hereditária em nosso meio e, atualmente, 
são diagnosticadas precocemente através da triagem neonatal. Como os pacientes com hemoglobinopatias 
apresentam hemólise crônica (o que pode levar à anemia), o uso de suplementação oral de ferro deve ser 
avaliado cuidadosamente buscando identificar o estado nutricional do ferro para conduzir o tratamento em 
pacientes com doença falciforme devido, principalmente, ao risco de hemocromatose. Objetivo: estudar o 
perfil epidemiológico e as características clínico-laboratoriais da anemia ferropriva em lactentes com doença 
falciforme SS e SC, com ênfase nas diferenças do hemograma entre os grupos ferroprivos e não-ferroprivos 
e na busca de possíveis fatores associadas à ocorrência da anemia carencial ferropriva. Metodologia: 
será conduzido um estudo longitudinal ambispectivo com pacientes que iniciaram acompanhamento em 
janeiro de 2008 até março de 2011, com três pontos de avaliação do desfecho: aos 6, 12 e 18 meses de 
idade. A incidência de anemia ferropriva será avaliada nos três pontos de avaliação previstos, bem como a 
investigação de possíveis fatores de risco para a ocorrência da anemia. Um modelo de análise hierarquizada, 
com regressão de Poisson, contendo três níveis hierárquicos (distal, intermediário e proximal) e quatro blocos 
de variáveis será utilizado. A análise de acurácia dos índices hematimétricos na predição do diagnóstico de 
anemia ferropriva será realizada com cálculos de sensibilidade, especificidade e valores preditivos.

Palavras-chave: anemia ferropriva. anemia falciforme. lactentes.

RESISTÊNCIA BACTERIANA – VIGILÂNCIA PARA UMA AÇÃO PREVENTIVA

Clarissa Cerqueira Ramos; Suzana Ramos Ferrer

A resistência de cepas bacterianas a antimicrobianos é uma realidade que só será revertida caso sejam tomadas 
medidas de controle para serem implantadas e seguidas. As infecções microbianas associadas a cepas 
multirresistentes são causas de muitas mortes e representam um problema de saúde pública. Este trabalho faz 
parte de um estudo mais amplo, que visa isolar e identificar cepas bacterianas resistentes a antimicrobianos 
de indivíduos colonizados, tanto na comunidade quanto no ambiente hospitalar. Na realização deste trabalho, 
foram obtidas amostras bacterianas isoladas de pacientes hospitalizados de um hospital particular da cidade de 
Salvador. Essas amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia onde foram semeadas, incubadas 
e, em seguida, foram realizados testes específicos de identificação. Foram adquiridas 35 amostras, sendo 10 de 
escherichia coli, 11 pseudomonas aeruginosa, 05 klebsiella, 04 Staphylococcus aureus, 01 amostra de Shigella, 
01 de Salmonella, 01 de streptococcus pyogenes, 01 citrobacter. Após identificação, as cepas bacterianas foram 
submetidas ao teste de sensibilidade aos antimicrobianos por método de difusão em disco. Foram obtidos 
resultados da análise do perfil de sensibilidade de cepas hospitalares de um hospital público da cidade. Foi possível 
observar que a maior frequência de resistência bacteriana ocorreu nas cepas de staphylococcus aureus, 51% 
delas apresentaram-se resistentes a todos os antibióticos testados. A idade dos pacientes variou de 15 a 69 anos 
de idade. As amostras resistentes foram isoladas predominantemente do sangue. Em seguida, staphylococcus 
coagulase negativa foi a cepas que apresentou 34% de resistência. Escherichia coli 25%, pseudomonas 18%, 
proteus mirabilis 5%. É importante observar que existe uma alta frequência de resistência bacteriana, tanto 
no ambiente hospitalar quanto na comunidade, como já apontam alguns estudos. O conhecimento acerca da 
dimensão desse problema ajudará na implementação de medidas de controle que minimizem a disseminação de 
microorganismos resistentes e suas consequências à saúde das pessoas.

Palavras-chave: resistência bacteriana. vigilância. hospitalares.
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AMBIENTE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DA DISMORFIA MUSCULAR

Iane Conceiço Souza Dos Santos; Ticiano Bastos Silva

O  presente  artigo  aborda  o  conceito  e  repercussões  da  dismorfia  muscular  por  meio  de pesquisas 
realizadas nos EUA, África do Sul e Brasil sobre a imagem que homens têm sobre seu  próprio  corpo,  as  
quais  não  oferecem  números  da  população  em  geral,  mas  em  sua maioria  realizadas  com  praticantes  
de  fisiculturismo  profissional  e  amador.  A  dismorfia muscular  atualmente  é  conceituada  como  transtorno  
de  autopercepção  relativa  ao  volume muscular  em  pessoas  praticantes  de  musculação.  São  indivíduos  
que  possuem  músculos grandes  e  desenvolvidos,  mas  percebem-nos  pequenos  e  acham  necessário  
desenvolvê-los mais  e  mais,  e,  a  despeito  de  ouvirem  de  outras  pessoas  que  estão  musculosos  e  
grandes desconsideram suas opiniões. As causas do transtorno dismórfico corporal tem como principal ponto 
a grande valorização do corpo masculino e o processo de mudança de ideal muscular para os homens. 
Atualmente, o ideal de volume muscular, principalmente o disseminado pelos meios  de  comunicação,  é  
muito  maior  e  mais  distante  da  sua  capacidade  natural  de desenvolvimento  muscular.  Esse  ideal,  
por  vezes,  faz  os  homens  buscarem  um  corpo musculoso,  o que leva alguns indivíduos a mudarem 
sua dinâmica de  vida,  estabelecendo o crescimento  muscular  como  meta  imprescindível  na  sua  rotina  
e  a  utilizarem  de  forma indiscriminada os esteróides anabolizantes para provocar o crescimento de seus 
músculos de maneira muito mais rápida.

Palavras-chave: vigorexia. dismorfia muscular. imagem corporal. anabolizantes.

FREQUÊNCIA DE EVENTOS ADVERSOS LOCAIS ASSOCIADOS AOS CORTICÓIDES INALATÓRIOS E 
ADESÃO AO TRATAMENTO EM ASMÁTICOS GRAVES

Natalie Rios Almeida; Constança Margarida Cruz

Introdução: A asma é altamente prevalente e seu tratamento com corticosteróides inalatórios em altas doses, 
por longos períodos, tem sido associado a eventos adversos locais (EALs) em vias aéreas superiores, o que
pode prejudicar a adesão ao tratamento. Objetivos: Determinar a frequência de EALs referidos e estudar se 
existe associação entre presença de EALs e adesão ao tratamento. Metodologia: Estudo de corte transversal, 
realizado de agosto de 2008 a agosto de 2009, amostra de conveniência de 144 pacientes. Participaram 
do estudo pacientes de ambos os sexos, maiores de 18 anos, com asma grave há mais de 6 meses e uso 
regular de CIs há mais de 3 meses. O paciente respondeu a um questionário envolvendo idade, sexo, tempo 
de doença, relato do paciente sobre presença de EALs associados ao uso da medicação e taxa de adesão 
referida no último mês. Resultados: Dos pacientes estudados, 110 (76,4%) eram mulheres e 34 (23,6%) 
homens, tendo idade média de 50,9 (+ 14,6) anos. O tempo médio de uso do corticosteróide inalatório foi de 
38,31 (+ 16,7) meses, a dose média de 951,39 (+ 332,6) mcg por dia. Cento e dezesseis (80,6%) pacientes 
relataram terem sido afetados por um ou mais EALs. Dentre os eventos, os mais comuns foram: garganta 
seca, relatada por 71 pacientes (49,3%); pigarro, presente em 68 pacientes (47,2%) e sensação de sede, 
relatada por 57 (39,6%) pacientes. Não houve relação estatisticamente significativa entre EALs e adesão 
ao tratamento (p=0,11). Discussão: A frequência de EALs variou de 5,6 a 49,7%, provavelmente devido 
aos diferentes métodos diagnósticos utilizados nos estudos. Possivelmente, a assistência despendida aos 
pacientes e a dispensação gratuita de medicação favorecem a alta taxa de adesão, a despeito dos EALs. 
Conclusão: os EALs são frequentes e não apresentam relação estatisticamente significativa com taxa de 
adesão ao tratamento.

Palavras-chave: medicina. pneumologia. asma.
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NA MIOCARDIOPATIA CHAGÁSICA

Vanessa Freitas; Eduardo Marques; Maíra Silva; Tainã Barreto; Luciana Pereira; Anna Karenine Cunha

A Doença de Chagas é uma infecção causada pelo protozoário trypanossoma cruzi, transmitido por 
contaminação com dejeções de insetos triatomíneos infectados. A fase aguda da doença é assintomática,  
na maioria dos casos, e a fase crônica acomete, principalmente, os sistemas digestório e cardiovascular. No 
Brasil, calcula-se que haja cerca de 1,6 milhões de indivíduos infectados. Entre os portadores da doença, 
30 a 40% podem ter comprometimento cardíaco na fase crônica, sendo as complicações mais comuns 
arritmias, tromboembolismo e insuficiência cardíaca. Apesar das medidas de controle de transmissão terem 
diminuído a incidência de novos casos, a doença continua sendo um problema de saúde pública. A forma 
cardíaca da doença é caracterizada por uma degeneração de fibras miocárdicas com áreas focais de fibrose 
e reação inflamatória difusa. A insuficiência cardíaca (IC) de etiologia chagásica decorre do comprometimento 
gradual dessas fibras, resultando em dilatação seguida de hipertrofia do músculo cardíaco. Os tratamentos 
farmacológicos causam importantes efeitos adversos, sendo necessários novos estudos para avaliar a 
capacidade de os medicamentos usados atualmente impedirem a progressão da moléstia. A demonstração 
de que células adultas da medula óssea se diferenciam in vitro em vários tipos celulares foi o estímulo inicial 
para o emprego experimental no tratamento da insuficiência cardíaca. A terapia de transplante de células 
da medula óssea para o miocárdio tem sido utilizada no tratamento da IC de etiologia chagásica. Estudos 
demonstram associação da terapia com melhora da fração de ejeção, do diâmetro diastólico final do ventrículo 
esquerdo, da classe funcional da IC, da distância caminhada no teste de 6 min e do escore da qualidade de 
vida de Minnesota. Além disso, estudos demonstram não haver complicação direta relacionada à coleta e 
injeção de células ou verificação de qualquer efeito adverso. Estudos subsequentes são necessários para 
esclarecer os mecanismos que levam à melhora pós-terapia, assim como para estabelecer protocolos mais 
eficazes e determinar possíveis riscos e limitações das metodologias empregadas. Esta revisão propõe-se a 
descrever os estudos de transplante de células da medula óssea em pacientes com miocardiopatia chagásica 
e os possíveis mecanismos pelos quais essa terapia interfere na manifestação cardíaca da doença.

Palavras-chave: doença de chagas. insuficiência cardíaca. terapia celular.
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