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PLANEJAMENTO DIRETOR ESTRATÉGICO PARA A FACULDADE DE 
MEDICINA DE JUNDIAÍ – UMA NECESSIDADE FRENTE A SEU CRESCIMENTO. 

A atual Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) tem se preocupado com a 
necessidade de crescimento físico e qualitativo da Instituição. Embasada nisso, está 
estudando a criação de um amplo Plano Diretor Estratégico, num esforço para estabelecer e 
implantar, num futuro próximo, o crescimento físico da Instituição para fora dos muros, 
otimizando gastos financeiros com espaços, evitando ainda desperdícios econômicos 
principalmente com a realização de obras provisórias e eventualmente desnecessárias. A meta 
é a criação de duas Unidades, que serão as Unidades II e III. A Unidade II deverá ser sediada 
num prédio de 4 andares distando cerca de 300 metros da Unidade I atual, que foi construída 
para alojar uma Escola, funcionou como tal durante alguns anos e foi desativada. Tal aquisição 
aumentará, de imediato, cerca de 50% da área física da FMJ. Naquele local, pretendemos 
alojar os atendimentos à Comunidade, transferindo para lá nosso Ambulatório Anexo, que 
disporá de muito mais espaço para ensino e prestação de serviços.  O DAPAB e a Atlética 
poderão se instalar melhor naquela Unidade. Pretendemos construir ali, duas quadras 
poliesportivas em substituição à existente na Unidade I, que deverá dar espaço a várias vagas 
adicionais de estacionamento aos alunos, em dois pisos, sendo um coberto e outro suspenso, 
descoberto. Na Unidade II, teremos lanchonete, que já está construída e possivelmente um 
restaurante, além de ambientes de estar e descanso, tão necessários aos discentes. A Unidade 
III deverá ser edificada como um Centro de Pesquisa da Graduação e Pós-Graduação da 
Faculdade, nos terrenos defronte à Escola, abrigando um Centro Cirúrgico para animais. 
Frente à negociação da Unidade II, houve a necessidade de concordância da Egrégia 
Congregação da FMJ, que, em reunião de 8 de dezembro último, aprovou por unanimidade a 
aquisição da mesma. A FMJ foi classificada há pouco como a melhor Faculdade da região, 
entre todas as Faculdades, pelo Índice Geral de Cursos, conceito 4 num máximo de 5, este 
último apenas alcançado pelas grandes Universidades. A FMJ está assim incluída dentro das 
10,2% melhores Faculdades do país, dentre mais que 2.600 avaliadas, o que a coloca no 
extremo direito da Curva de Gauss. Sendo assim, uma vez que seja concretizada a negociação, 
após cumprimento de todos os trâmites legais necessários à transparência da Autarquia, 
conclamo a todos os envolvidos, funcionários, alunos e professores, que numa corrente densa 
e coesa, apoiem e fortaleçam este amplo Projeto Diretor, que visa exclusivamente ao 
progresso, crescimento e engrandecimento da Instituição nos próximos anos, e que a muitos 
servirá, para as próximas décadas. 
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RESUMO
Introdução: A pediculose causada pelo 

Ped icu lus  humanus  cap i t i s ,  conhec ido  
popularmente como piolho, acomete pacientes em 
qualquer idade e gênero, sendo mais comum na 
infância. É um problema de saúde pública, tendo 
influência no aprendizado da criança devido à 
hematofagia e distração causada pela coceira da 
cabeça. Métodos: O estudo visou investigar em uma 
escola municipal de Jundiaí, o grau de infestação 
por P. capitis em 147 crianças (4 a 11 anos), pelo 
método de Catalá, que consiste no exame da cabeça 
das crianças por 3 minutos, classificando conforme 
os achados em graus de infestação (0, 0+, 1, 2 ou 3). 
A investigação foi feita em duas visitas (Julho/2009 e 
Abril/2010) que foram comparadas, e durante este 
período, além do estudo de observação das crianças, 
foram realizadas atividades preventivas e 
educativas por meio de teatro, e curativas em 

parceria com o pediatra da Unidade Básica de 
Saúde do bairro, que prescreveu tratamento para 
aquelas com grau de infestação ativa. Resultados e 
Conclusões: O estudo demonstrou que meninas 
tiveram o maior índice de infestação, além de 
estarem em maior número entre os casos de piora na 
segunda visita; a idade com maior infestação foi de 5 
anos. Na primeira visita, 44,89% estavam em grau 
de infestação ativa ou antiga e na segunda visita 
32,78%, mostrando que medidas de combate ao P. 
capitis contribuíram para a diminuição de casos e 
são um caminho para o início da mobilização das 
crianças no combate aos piolhos.

ABSTRACT
Introduction: Pediculosis is caused by 

Pediculus humanus, known as head lice, affecting 
patients at any age and of both genders, most found 
during childhood. It is a public health issue, because 
it interferes with child learning capacity due to 
hematophagy and distraction caused by head 
itching. Method: This study aimed to investigate the 
degree of infestation by P. capitis in 147 children (4 
to 11 years old), students of an Elementary school in 
Jundiai using Catala method, which consists on the 
examination of children's head for 3 minutes. All 
children were classified according to findings in 
degrees of infestation (0, 0+, 1, 2 or 3). This research 
was conducted during two visits for medical 
examination. Preventive and educational activities 
were carried out through theater performance, and 
medical consultations performed by the Pediatrician 
from the local Primary Health Care were held when 
prescription of drug treatment was needed due to 
active infestation. Results and Conclusion: The 
study showed that girls had highest rate of 
infestation and represented the majority of 
worsening cases after the intervention; the highest 
infestation was at the age group of 5 years old. At the 
first visit, 44.89 % were in a degree of active or old 
infestation, while in the second visit it resulted in 
32.78 %, showing that measures to combat P. capitis 
have contributed to decline of the incidence of cases 

ARTIGO ORIGINAL

Perspectivas Médicas, 23(2): 5-10, jul./dez. 2012. DOI: 10.6006/perspectmed.2012.02018515545842

5

Investigação da intensidade de parasitismo, 
prevalência e ação educativa para controle de pediculose. 

Research of the intensity of parasitism,
 prevalence and educational action for control of pediculosis. 
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and may be a good way to start children's 
mobilization in order to fight against head lice.

INTRODUÇÃO
A pediculose ou anopluridose é uma afecção 

causada por um inseto da ordem Anoplura, 
popu larmen te  conhec ido  por  p io lho  e  
cientificamente conhecido por Pediculus humanus 
capitis, um ectoparasita hematófago. A transmissão 
se faz por utensílios de uso coletivo e, 

(1)principalmente através do contato direto . A 
doença acomete qualquer idade e gênero, porém é 
mais comum na infância. Apesar de ser benigna, é 
comum verificar lesões provocadas por coceira no 
couro cabeludo que podem levar a complicação: 
infecções bacterianas, como o impetigo, micoses, 

(2)adenopatias e em casos mais graves, miíases . O 
intenso prurido pode levar à irritabilidade, 
dificuldade para dormir e baixo rendimento escolar 
(3)

. 
Embora ainda não exista comprovação 

científica, acredita-se que os piolhos da cabeça 
sejam vetores potenciais de riquétsias e outros 

(4)
microrganismos . A pediculose ao longo dos 
séculos continua sendo um problema de saúde 
pública, principalmente nos aglomerados 
populacionais, pela inexistência de ferramentas 
sistemáticas instituídas para interromper sua cadeia 

(5)de infestação . No Brasil, um estudo mostrou que 
em alunos de 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental, o 

(6)
piolho é problema de saúde pública . Outro estudo 
realizado no município de Botucatu/SP, por meio de 
entrevista dos pais de 118 crianças, 65%  afirmaram 
que o sono de seus filhos foi afetado quando o piolho 
estava presente e um número menor (18%) relatou 

(7)
causar irritação nas crianças . 

A parasitose é incriminada como causadora de 
(8)baixo rendimento escolar de algumas crianças . 

Tendo como base estas observações, a Disciplina de 
Parasitologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí 
(FMJ) levou para uma atividade de campo os 
estudantes do curso superior em Enfermagem, 
realizado em uma escola municipal de ensino básico 
(EMEB) do município de Jundiaí, onde foi 
verificada a elevada presença deste parasito entre os 
alunos daquela escola. A diretora responsável 
solicitou uma intervenção a fim de minorar o 
problema. 

Considerando que para a efetiva resolução, são 
necessárias ações em várias frentes e de forma 
interdisciplinar, com ações educativas e de 
tratamento, além de aprofundar o reconhecimento 
do local e das condições dos pacientes infestados, foi 
proposta a atuação também dos estudantes de 
medicina para realizar as atividades de combate ao 
parasita. 

Com este objetivo, no presente estudo foi 

realizada a busca ativa do parasito e traçado um 
perfil dos infestados por meio de aplicação de 
questionário, além de investigar o grau de 
infestação por P. capitis em crianças da faixa etária 
de 4 a 11 anos e foi determinada a intensidade e a 
prevalência deste parasitismo.

OBJETIVOS
Minorar a ocorrência de pediculose nos 

estudantes da EMEB estudada, onde foi verificada a 
elevada presença deste parasito entre os alunos, com 
a finalidade de minorar o problema. Realizar a 
busca ativa do parasita, investigar o grau de 
infestação por P. capitis e traçar um perfil dos 
infestados.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa com variáveis 

qualitativa, quantitativa e ordinal através de uma 
amostra de conveniência composta por estudantes 
de 4 a 11 anos de uma Escola Municipal de Ensino 
Básico (EMEB) do município de Jundiaí, Estado de 
São Paulo, Brasil. A amostra foi composta por 147 
alunos em junho de 2.009 e 122 alunos em abril de 
2010, na faixa etária de 4 a 11 anos. 

Todos os procedimentos realizados estiveram 
em acordo com os padrões éticos do comitê de 
experimentação humana responsável e com a 
Declaração de Helsinki, tendo sido aprovado no 
Comitê de Ética em Pesquisa da FMJ (protocolo 
número: 0025.0.141.000-09) e também com 
autorização da Secretaria de Educação de Jundiaí, 
bem como o consentimento do responsável legal de 
cada aluno. 

A investigação no couro cabeludo dessas 
crianças foi realizada utilizando a metodologia de 

(1)
Catalá et al. (2004) , sendo predito examinar cada 
cabeça por três minutos, classificando as crianças 
segundo o grau de infestação. 

Foram registrados os nomes, idade, gênero e 
ano escolar. Além disso, foi enviado aos pais ou 
cuidadores um questionário com a finalidade de 
analisar o grau de conhecimento destes sobre o 
assunto e conhecer a condição socioeconômica que 
cada família possuía. Foram consideradas com 
baixa probabilidade de ter uma parasitose ativa 
aquelas crianças com até 10 lêndeas perto do couro 
cabeludo, e elevada quando apresentassem mais de 
10 lêndeas próximas ao couro cabeludo. Infestação 
antiga foi considerada quando lêndeas estivessem a 
mais de 1 cm do couro cabeludo, e pediculose ativa e 
confirmada foi representada pela quantidade de 
formas móveis (ninfas e/ou adultos) junto ao couro 
cabeludo de acordo com a quantidade encontrada 
(0, 1-10 ou mais de 10). 

De acordo com essa metodologia, foram 
estabelecidos os seguintes graus de infestação pelo 
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parasita: 0 - Crianças sem vestígio de pediculose 
recente ou antiga. 0+ - Crianças com vestígios de 
infestação antiga: lêndeas afastadas do couro 
cabeludo. Sem formas móveis nem lêndeas 
próximas. 1 - Crianças com infestação recente e 
baixa probabilidade de parasitose ativa: 
apresentaram até 10 lêndeas próximas ao couro 
cabeludo e com ou sem lêndeas afastadas do couro 
cabeludo. Não se observaram formas móveis. 2 - 
Crianças com infestação recente e alta 
probabilidade de parasitismo ativo (PAS - 
pediculose ativa suspeita) apresentaram mais de 10 
lêndeas perto do couro cabeludo e com ou sem 
lêndeas afastadas e sem piolhos móveis. 3 - Crianças 
com pediculose ativa (PAC - pediculose ativa 
confirmada) apresentaram piolhos móveis e lêndeas 
perto do couro cabeludo. Com ou sem lêndeas 
afastadas do couro cabeludo.

Na escola, durante o período letivo, os alunos 
foram avaliados por discentes dos cursos de 
Medicina e Enfermagem da FMJ que preencheram 
uma ficha de anotação com os critérios citados 
acima. As investigações foram realizadas no período 
da manhã e da tarde. 

Com a ajuda dos funcionários da escola, os 
alunos autorizados por seus responsáveis foram 
chamados até a sala da coleta, e organizados em fila. 
Um participante do trabalho ficou responsável por 
anotar os dados colhidos na análise na Ficha de 
Coleta de Dados. Cada examinador estava 
devidamente paramentado com jaleco branco, 
luvas, crachá de identificação e os cabelos longos 
foram presos. Entre as coletas de um aluno e outro, 
os examinadores faziam antissepsia das mãos com 
álcool 70%. O questionário enviado aos 
pais/responsáveis foi composto de questões de 
múltipla escolha abordando o grau de escolaridade 
dos responsáveis e demais familiares, renda 
familiar, formas de contato pessoa-pessoa, tipo de 
cabelos das crianças, método e medicamentos 
usados pelos familiares para combater o piolho. As 
respostas deste questionário foram comparadas ao 
grau de infestação observado na criança. 

A classificação dos alunos por gênero e idade 
foi realizada pelos estudantes de medicina antes do 
início da inspeção capilar e posteriormente estas 
variáveis foram comparadas com o grau de 
infestação observado.

RESULTADOS
Os dados estatísticos demonstraram que uma 

grande parte da amostra foi examinada, sendo 
inferior a 50% dos estudantes somente na faixa 
etária de 10 e 11 anos, no ano de 2010. No entanto, 
pode-se afirmar que a amostra é bem representativa 
da escola municipal (Tabela 1).

Em junho de 2009, do total de 177 alunos que 
frequentavam a escola, 147 (83,05%) foram 
examinados, sendo que 44,89% estava com 
pediculose ativa ou antiga (0+, 1, 2 ou 3), e em 
ordem decrescente de acometimento foi obtido: 5 
anos (63,6%), 10 anos (53,3%), 9 e 11 anos (50%), 8 
anos (46,4%), 4 anos (36,8%), 6 anos (35%), 7 anos 
(26,3%). Quanto ao gênero, 67,1% das meninas 
estavam com pediculose ativa ou antiga, contra 21% 
dos meninos. Em abril de 2010, do total de 172 
alunos da escola, 122 (70,93%) foram examinados e 
destes 32,78% estava com pediculose ativa ou 
antiga, sendo que em ordem decrescente de 
acometimento houve: 5 anos (45%), 6 anos (43,7%), 
4 anos (40,9%), 11 anos (33,3%), 10 anos (28,5%), 9 
anos (26,5%), 7 anos (25%) e 8 anos (16,6%). 
Quanto ao gênero, 51,7% das meninas e 16,6% dos 
meninos estavam com pediculose ativa ou antiga.

Aderiram ao trabalho em 2009 e 2010, 73 
alunos e destes 22 apresentaram melhora em abril 
de 2010 em relação a 2009, sendo que 16 obtiveram 
grau 0 (sem vestígio de pediculose recente ou antiga) 
em 2010 e destes, 6 tinham infecção ativa em 2009 
(grau 3 - Pediculose Ativa Confirmada). No entanto, 
12 alunos tiveram piora da intensidade do quadro. 
Os alunos que mantiveram o mesmo grau de 
parasitismo de um ano para o outro foram 39, sendo 
que encontramos 33 alunos no grau 0, ou seja, sem 
infestação. Da análise realizada de 2009 para 2010, 
foi observado que as idades que apresentaram piora 
da intensidade de parasitismo (para intensidades 
maiores como 0+, 1, 2 e 3) foram as de 5 e 7 anos, 
tendo em ambos, 3 casos de piora.

Apenas 18 questionários foram respondidos na 
segunda visita (14,7%) pelos responsáveis por 
crianças que apresentaram infestação recente 
(graus 1, 2 e 3). Os resultados obtidos nas variáveis 
investigadas neste questionário indicam que a 
maioria destes pais tem escolaridade de ensino 
médio, faixa salarial até um salário mínimo, as 
crianças vão até a escola de ônibus. O tipo de cabelo 
da maioria destas crianças era enrolado (44%), 
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Tabela 1: Representatividade comparativa da amostra de estudantes da 
escola municipal estudada para infestação por Pediculus humanus nos 
anos de 2009 e 2010.

Variável 2009 2010

Total Examinados
% de

examinados
Total Examinados

% de
examinados

Idade

4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 e 11 anos
Sexo

Feminino
Masculino

24
22
22
29
28
24
31

86
91

19
22
20
19
28
22
17

76
71

79.2
100.0

90.9
65.5

100.0
91.7
54.8

88.4
78.0

35
21
19
20
28
23
26

72
100

22
20
16
20
18
15
11

56
66

62.9
95.2
84.2

100.0
64.3
65.2
42.3

77.8
66.0
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Gênero

castanho (83%) e já haviam tido piolho outras vezes 
(66%). Importa ressaltar que 94,5% afirmaram 
passar pente fino nos filhos, 55,5% realizavam 
catação manual e 38,9% usavam medicamento 
piolhicida. Os demais resultados comparativos das 
observações realizadas nas duas visitas seguem nas 
próximas tabelas e gráficos (Tabelas 2 e 3 e Gráficos 
1 e 2).

 Foi observada uma maior intensidade da 
infestação em 2009, no grau 0+ (p < 0,01).

Não foi observada associação significativa com 
a idade, tanto no total, como em cada uma das faixas 
etárias, apenas entre os gêneros, onde foi detectada 
uma positividade maior de casos entre as meninas. 
Não houve associação entre a intensidade e a idade 
dos estudantes nos anos de 2009 e 2010 (p>0,05), 
apenas entre os gêneros (p<0,05) sendo que no 
feminino houve uma maior prevalência nas 
intensidades elevadas de infestação.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Em 2009 houve uma boa adesão à pesquisa. No 

entanto, em 2010 notou-se uma diminuição de 
participantes, o que acreditamos ser atribuído à 
formatura de alguns alunos que faziam parte do 
grupo pesquisado, ou devido aos pais se sentirem 
apontados ou expostos a um julgamento quanto à 
ocorrência da parasitose, não assinando ou não 
entregando à diretora o consentimento livre 
esclarecido. 

Mesmo após todas as atividades, as meninas 
mantiveram o maior índice de infestação em relação 
aos meninos, mostrando concordância com o 

(4)trabalho de Catalá et al. , o qual verificou 
prevalência de 79% em meninas contra 44% nos 
meninos. Desta forma, a cultura do sexo feminino em 
priorizar os cabelos compridos mesmo nos casos de 
infestação por Pediculus humanus, favorece a 
permanência da ocorrência do parasita. As meninas 
demonstraram 9 casos de piora contra 3 casos de 
piora dos meninos de um ano para o outro, assim 
como observado por Calderon-Arguedas, em que 
80,2% dos infestados são meninas contra somente 
19,8% de meninos, mostrando que as características 
de cabelos longos facilitam a manutenção e 

(9,10)
transmissão do ectoparasita . 
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Tabela 2: Prevalência de positividade para Pediculus humanus nas 
amostras estudadas em 2009 e 2010.

Variável

Negativo Positivo

n % n %

p-valor

Total de examinados

2009

2010

81

82

55.1

67.2

66

40

44.9

32.8

0.04

163 106

teste de qui-quadrado

Gráfico 1: Intensidade da infestação por Pediculus humanus conforme 
graus sugeridos em CATALÁ  et al., 2004.
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Gráfico 2: Porcentagem de casos positivos de infestação por Pediculus 
humanus por gênero e ano.

Tabela 2: Número de alunos (n) e porcentagem de observados quanto à 
pediculose por faixa etária, gênero e encontro de Pediculus humanus nos 
anos de 2009 e 2010.
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Em relação a todas as faixas etárias das 
crianças acometidas, tivemos um número maior em 
crianças de 5 anos nos dois anos de pesquisa, 
justificado pela observação de que essas crianças 
brincam muito próximas por longos períodos, 
facilitando o contato entre os cabelos de uma e 
outra. Na mesma faixa etária, houve uma 
diminuição do número de casos em 2010, 
provavelmente devido à intensificação dos cuidados 
por parte dos pais, que foram comunicados em 2009 
após os resultados da pesquisa.

Desta maneira, confirmamos o que é apontado 
em muitos estudos, onde as ações de educação têm 
relação direta com a diminuição do número de 

(2)
casos. No estudo de Catalá et al. , a intensidade foi 
mais alta em escolares entre 6 e 8 anos e diminuiu 
significativamente entre 9 e 11 anos em ambos os 
gêneros. Também no presente estudo o mesmo 
ocorreu, sendo na faixa etária (10/11 anos) 
observada a consolidação dos hábitos de maiores 
cuidados com os cabelos, em que a maior parte dos 
alunos atendeu aos nossos apelos de usá-los presos 
ou com gel, a fim de dificultar a infestação pelo 
parasita. 

Avaliando a ação educativa, preventiva e 
curativa de 2009 para 2010, foi possível perceber 
que ocorreu uma diminuição dos graus de 
infestação, e aqueles que estavam com graus 
elevados também tiveram diminuição das 
infestações. Dos alunos analisados nos dois anos 
consecutivos, 22 (33%) apresentaram melhora no 
índice de infestação por piolhos, sendo que o grau de 
intensidade zero (0) é o melhor, visto que não há 
sinais de pediculose recente ou antiga. 

O ensino na escola é importante no combate à 
doença, e foi verificado que onde os professores 
informavam sobre a prevenção e controle desta, a 
prevalência foi menor em comparação com outras 
insti tuições onde não foram fornecidas 

(11)informações . Por outro lado, a intervenção em 
escolas foi capaz de aumentar o conhecimento dos 
alunos, embora apenas a educação sem o 
tratamento dos alunos não tenha sido efetiva, mas 

(12)tenha importância na prevenção da pediculose . 
Como a doença não mostra preferência por raças e a 
infestação se encontra disseminada entre os 

(13)escolares , a atuação através de tratamento se 
torna de grande importância. A educação também é, 
comprovadamente, uma medida profilática efetiva e 
tem sido utilizada em vários trabalhos de prevenção 

(14-18)das parasitoses . 
A prevalência, a partir dessas duas análises 

mostrou ser alta, de 39,4%, contra a prevalência 
(19)anual de 38% no estudo de Castro et al. , realizado 

na Argentina com indivíduos de 0 a 16 anos de classe 
média a média baixa, nos anos de 1992 e 1993, e de 

(1)61,4% no estudo de Catalá et al.
Indicamos que para a erradicação e controle 

dessa parasitose nessa escola, é necessário propor, 
anualmente, um roteiro de orientação aos 
professores; aos pais através de informes escolares 
didáticos e orientação por meio de palestras aos 
responsáveis/cuidadores esclarecendo quanto ao 
ciclo de vida do parasita, meios de disseminação, 
formas de prevenção, tratamento e esclarecimento 
dos malefícios que esse parasitismo traz para as 
crianças quanto ao rendimento escolar, 
irritabilidade, alteração do sono, escoriações no 
couro e consequente susceptibilidade para infecções 
oportunistas. 

No estudo de Hernández et al. (2004) foi 
perguntado aos 200 escolares de 4 a 8 anos se seria 
melhor ter lêndeas ou piolhos e a maioria (72%) 

(20)respondeu que o melhor seria lêndeas , mostrando 
a incompreensão do ciclo do parasita e a 
necessidade de medidas educativas tais como 
atividades lúdicas e dinâmicas para as crianças, 
através de teatros e jogos, abordando-os com uma 
linguagem compatível. 

Dessa maneira, no presente estudo constatou-se 
a necessidade de iniciar tais atividades no grupo de 
alunos dos 5 anos de idade, cuja prevalência é maior, 
seguido dos alunos de 6, 4 anos e posteriormente nas 
demais idades, de maneira que todos os escolares 
recebam orientações. A continuação das 
investigações nos próximos anos (2011/2012) 
permitirá saber a tendência em longo prazo das 
prevalências, analisando o efeito da educação sobre 
a incidência, prevalência, intensidade da doença e 
os possíveis fatores que determinam as flutuações. 
Esses dados são extremamente úteis para o 
conhecimento da situação como via de proposta de 
mais medidas de prevenção e manejo da parasitose 
no ambiente coletivo. 

Assim, a alta infestação por Pediculus humanus 
capitis na escola (44%), foi diminuída para 33% 
com a realização da intervenção na escola. As 
medidas educativas, preventivas e curativas 
contribuíram para a diminuição de casos. O gênero 
feminino é um grupo mais susceptível à doença 
frente à prevalência e grau de infestação por P. 
humanus capitis. A classificação das crianças por 
intensidade de infestação permite uma delimitação 
mais precisa do problema, especialmente 
importante para vigilância e aplicação de medidas 
de controle. 
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RESUMO
A dor pode ser considerada um fenômeno que 

modifica a anatomia e a fisiologia das vias 
periféricas e dos núcleos e tratos centrais envolvidos 
no processamento sensitivo e desempenho 
psicocomportamental. Faz com que a constituição 
corporal física tenda a ligar-se diretamente à 
anímica, empobrecendo os processos fisiológicos 
vitalizantes. O tratamento exige uma análise 
minuciosa das causas e dos fatores perpetuantes, 
abrangendo toda a complexidade da síndrome 
dolorosa de forma capaz, visando a combater 
eficientemente a sintomatologia. Este trabalho 
avalia a eficácia das terapias integrativas em suas 

aplicações externas, associando medicamentos 
injetáveis antroposóficos pela via subcutânea, 
massagens, termoterapia e terapia quirofonética no 
tratamento em um grupo de 50 pacientes portadores 
d e  c e f a l e i a s ,  d o r e s  a s s o c i a d a s  a  
artropatias/discopatias e a outras doenças. Em 70% 
dos casos houve remissão total ou parcial da dor, 
com decréscimo no inventário breve de dor de 8 a 10 
para 0 a 3 de pontuação. Ao final do estudo, 42% dos 
pacientes apresentaram variação no escore de dor 
igual a 9 (redução da intensidade da dor de 10 a 1 ou 
de 9 a 0). A análise estatística utilizando o teste de 
Wilcoxon pareado comprovou a significativa 
redução do valor do escore de dor após o tratamento 
(p < 0.0001) para o grupo de pacientes estudados. A 
analgesia ocasionou grande melhoria da vitalidade 
e da qualidade de vida dos pacientes acometidos.

ABSTRACT
The pain can be considered a phenomenon that 

modifies the anatomy and physiology of peripheral 
and central nuclei and tracts involved in sensory 
processing and psyco-behavioral performance. 
Makes the physical body constitution tends to bind 
directly to the soul, weakening the physiological and 
vitalizing processes. The treatment requires a 
thorough analysis of causes and perpetuating 
factors, including the complexity of the pain 
syndrome in order to effectively combat the 
symptoms. This study evaluates the effectiveness of 
integrative therapies into their external 
applications,  involving injectable drugs 
anthroposophic subcutaneously, massages, 
chirophonetic therapy and thermotherapy in the 
treatment of a group of 50 patients with headaches, 
pain associated with arthropathy / discopathy and 
other diseases. In 70% of cases there was total or 
partial remission of pain, and decreased in brief pain 
inventory 8-10 to 0-3 score. At the end of the study, 
42% of patients showed variation in pain score 
greater than 9 (reduction of pain intensity 10-1 or 9-
0). Statistical analysis using the paired Wilcoxon test 
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showed the significant reduction in the value of pain 
score after treatment (p <0.0001) for the group of 
patients studied. Analgesia caused great 
improvement of the vitality and quality of life of 
affected patients.

INTRODUÇÃO
Conceitua-se dor como uma experiência 

humana perceptível desagradável, codificada e 
interpretada pelos nossos sentidos como a presença 
de uma lesão tecidual morfologicamente real ou 
potencial. A dor resulta na modificação da anatomia 
e da fisiologia das vias periféricas e dos núcleos e 
tratos centrais implicados no processamento 
sensitivo e no desempenho psicocomportamental 
individual, configurando-se clinicamente em 
distúrbios de modulação nociceptivos e dor por 

(1,2)desaferentação . Podemos adotar uma imagem em 
que a dor crônica configura-se num ponto central 
quando há estímulo sensorial excessivo ou 
hipoatividade do sistema supressor, congruente ao 
desgaste fisiopatológico e psíquico. A constituição 
corporal física tende a ligar-se diretamente à 
anímica, empobrecendo os processos fisiológicos 
vitalizantes. 

A dor crônica restringe respostas biológicas 
envolvidas na vontade e na imagem individual, 
vinculadas à cultura e à sociedade, podendo levar à 

(3)
incapacitação . Seu tratamento demanda uma 
análise minuciosa das causas e dos fatores 
perpetuantes, abrangendo toda a complexidade da 
síndrome dolorosa de forma capaz, visando ao 
combate eficiente da sintomatologia. O emprego da 
associação de fármacos baseia-se no bloqueio e/ou 
substituição das funções de transmissão sináptica e 
d o  a m b i e n t e  t e c i d u a l  l e s a d o .  A t u a m  
complementarmente extratos homeopáticos de uso 
ora l  e  in je táve l ,  meta is  preparados  e  
vegetabilizados, oligoelementos e outros fármacos, 
com preparo desenvolvido pelo conhecimento 
médico e farmacológico antroposófico, conforme 
diretrizes de tratamento já estabelecidas.

 As reabilitações consistem em adequar-se à 
gravidade da síndrome álgica, realizando 
planejamentos e programas ergonômicos, 
emocionais, socioambientais e educacionais, por 
meio de técnicas cognitivo-comportamentais. Tais 
programas abrangem uma variedade de campos de 
atuação, medidas físicas e terapias manuais, entre 
outros. Como medidas físicas, temos a aplicação de 
calor, cujos efeitos de vasodilatação e relaxamento 
podem por ação reflexa induzir respostas em tecidos 
mais profundos, enquanto o resfriamento 
evaporativo ou aplicação de gelo local alivia e 
relaxa o espasmo doloroso. Para o tratamento da 

dor, os medicamentos antroposóficos injetáveis 
mostram-se bastante eficazes, pois podem ser 
administrados o mais próximo possível do local dos 
sintomas, além de apresentarem início de ação mais 
rápido, não sofrerem modificações no trajeto em 
direção ao local de ação, tal como ocorre com 

(4-6) medicamentos administrados por via oral e 
(7)apresentam mínimos efeitos adversos relatados .

Dadas estas características, todos os pacientes 
participantes deste estudo foram tratados com 
medicamentos antroposóficos injetáveis, associados 
às demais terapias complementares eventualmente 
necessárias, efetivando a realização de um 
tratamento constitucional, objetivando o alívio da 
dor, mas com enfoque na melhora da condição vital 
qualitativa do paciente. Na literatura são 
encontrados estudos clínicos que empregam Arnica 
D3, Citrus/Cydonia e Viscum Album, dentre outros 

(8-10)no tratamento da dor . 
Os medicamentos dinamizados injetáveis 

(homeopáticos, anti-homotóxicos e antroposóficos 
são regulamentados no Brasil pela Resolução de 
Diretoria Colegiada (RDC) número 26 da Agência 

(11)
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) . 

OBJETIVOS
Dados os aspectos acima descritos com relação 

ao conceito e tratamento da dor, este estudo teve por 
objetivo avaliar a eficácia das terapias 
complementares ou integrativas em suas aplicações 
externas, associando-se medicamentos injetáveis 

(6) (12)
antroposóficos pela via subcutânea , massagens , 
calor e terapia quirofonética no tratamento da dor e 
do estresse decorrente, num grupo de pacientes 
portadores de dores crônicas.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho baseia-se no tratamento de 50 

pacientes com idade entre 21 e 93 anos (média = 
55,1 ± 16 anos), 67,4% do gênero feminino e 32,6% 
do gênero masculino, portadores de dor crônica 
refratária à terapia alopática convencional, que 
procuraram a Clínica de Neurodiagnose e 
Neuroterapêutica, localizada em Jundiaí, Estado de 
São Paulo, Brasil. Estes pacientes receberam 
atendimento médico-neurológico ampliado pela 
visão antroposófica. 

Inicialmente foi realizada uma triagem 
clínica, com questionário incluindo inventário breve 
de dor, conforme apresentado na Figura 1, para 
mensuração em escala de 0 a 10, objetivando 
qualificar a memória do sintoma doloroso e 
restrições na qualidade de vida. Esta avaliação 
repetiu-se mensalmente, durante o período de um 
ano. 
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Todos os pacientes submetidos às terapias 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), sendo informados quanto aos 
efeitos integrativos/complementares aos cuidados 
da dor e abordagem para melhoria na qualidade de 
vida, que poderia resultar em sucesso ou fracasso no 
controle clínico de seus sintomas. Também 
receberam esclarecimentos sobre os mecanismos 
neurológicos de alta densidade de terminações 
nervosas na pele, podendo receber estímulos em 
campos receptivos das redes neurais centrais, em 
sítios selecionados para aplicação de medicamentos 
injetáveis e as demais terapias externas (massagem, 
calor, terapia quirofonética etc.), necessárias à 

(12,13)obtenção da analgesia . 
A baixa incidência de efeitos colaterais das 

terapias antroposóficas associada à assistência 
individual, fizeram com que não houvesse exclusão 
de nenhum paciente no início ou ao longo do estudo. 
Tanto o trabalho quanto o TCLE receberam a 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ).

Resultados 
Quanto à idade e gênero, tivemos uma 

média de 55,1 ± 16 anos, sendo 67,4% do gênero 
feminino e 32,6% do gênero masculino. 

O Gráfico 1 apresenta uma distribuição das 
doenças às quais a dor se associava, para os 50 
pacientes estudados.

Como se pode ver no Gráfico 1, as cefaleias 
correspondem a 46% dos casos, 36% correspondem 
a dores associadas a artropatias/discopatias e 18% 
dos processos dolorosos estão associados a outras 
doenças. 
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Figura 1: Escala de intensidades da dor (inventário breve de dor).    2001, 
International Association for the Study of Pain.

c

Gráfico 1: Distribuição dos 50 pacientes tratados com terapias 
antroposóficas, de acordo com a manifestação clínica da dor.

Gráfico 2: Distribuição porcentual de pacientes versus intensidade da dor, 
antes do início do tratamento, na população estudada (n=50).

Gráfico 3: Distribuição porcentual de pacientes versus intensidade da dor, 
após o tratamento, na população estudada (n=50).
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Os Gráficos 2 e 3 mostram a distribuição 
percentual de pacientes versus intensidade da dor 
antes e após o tratamento, respectivamente. Nestes 
gráficos observa-se que a intensidade da dor pré-
tratamento variou entre 6 e 10 (média = 8.9 ± 1.3), 
passando a variar entre 0 e 8 (média = 2.2 ± 2.4) 
após um ano de tratamento. 

No Gráfico 4 é feita uma comparação 
percentual entre as intensidades inicial e final da dor 
para todos os pacientes estudados. 

O Gráfico 5 apresenta uma distribuição da 
variação de intensidade da dor no grupo estudado, 
considerando-se os escores antes e após um ano de 
tratamento.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Dentre os pacientes estudados, verificou-se a 

existência de diferentes comprometimentos 
decorrentes da dor e detectados pelo questionário de 
percepção, sendo 88% de alterações cognitivas, 
74% motoras, 92% emocionais, 64% autonômicas e 
44% psicogênicas. 

Houve remissão total/parcial da dor e 
consequente melhora da qualidade de vida em 70% 
dos pacientes estudados, revelada por decréscimo 
do escore no inventário breve de dor para 0 a 3 de 
pontuação já no primeiro mês de tratamento, sendo 
esta mantida até o final do estudo, conforme 
apresentado nos Gráficos 2 a 4. Isto foi observado a 
partir da quarta sessão terapêutica semanal até a 
décima, distribuídos em: pontuação zero em 30%; 
pontuação 1 em 22%; pontuação 2 em 14% e 
pontuação 3 em 4% dos pacientes estudados.

Como apresentado no Gráfico 5, 20 dos 50 
pacientes apresentaram, ao longo do estudo, 
variação na escala de intensidades da dor igual a 9; 
42% dos pacientes apresentaram redução da 
intensidade da dor de 10 para 1 ou de 9 para 0. As 
intensidades da dor antes e após o tratamento foram 
analisadas com a aplicação do teste de Wilcoxon 
pareado, que comprovou a significativa redução do 
valor do escore de dor após o tratamento 
(p<0.0001). 

A aplicação do teste de Mann-Whitney às 
variações no escore de dor para pacientes dos 
gêneros feminino ou masculino não apresentou 
diferenças significativas (p>0.05). Além disso, não 
foi encontrada, com o emprego do índice de 
correlação de Spearman, uma correlação entre a 
idade dos pacientes e a variação no escore de dor 
antes e após o tratamento. Como efeito positivo das 
terapias antroposóficas associadas,  são 
identificados os resultados de melhoria na 
percepção e construção diagnóstica dos 
componentes da dor, suas influências e 
manifestações em decorrência da facilidade da 
atuação médico-terapêutica conjunta.

Contribuiu-se assim, obtida a analgesia, com a 
melhoria da vitalidade e, portanto, da qualidade de 
vida. Além disso, a estimulação dos campos 
receptivos das redes neurais centrais, através de 
estimulação das terminações nervosas na pele 
durante as terapias associadas, beneficia a 
representatividade do “self” autobiográfico (Eu), 
trazendo efeito positivo na disposição anímica 
diante de desafios/limites, permitindo assim o 
restabelecimento dos processos fisiológicos 
vitalizantes. 

Foram utilizados cuidados terapêuticos que 
dissolvem a relevância da imagem da dor, 
apresentada como ponto perceptivo central em 
relação ao estímulo sensorial excessivo ou à 
hipoatividade do sistema supressor da dor e 
causadora do desgaste  e  desequi l íbr io  
fisiopatológico e psíquico. Verificou-se que a 
recuperação clínica da dor pode ocorrer através dos 
cuidados  aqui  anal isados .  As  terapias  
complementares ou integrativas em suas aplicações 
externas, realizadas mediante a associação de 
medicamentos injetáveis antroposóficos pela via 
subcutânea, com massagens, calor e terapia 
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Gráfico 4: Distribuição comparativa porcentual de pacientes versus 
intensidade da dor, antes e após o tratamento, na população estudada 
(n=50).
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quirofonética no tratamento da dor crônica, foram 
eficientes para a maioria dos pacientes estudados.
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RESUMO
O processo de comunicação no ambiente de 

trabalho vem se tornando cada vez mais discutido na 
literatura nacional. Com a área empresarial 
competitiva, a transmissão de informação é 
compreendida como um processo vantajoso nesse 
meio. Além de produzir ótimos resultados no 
trabalho, a comunicação pode favorecer um 
ambiente satisfatório para os membros da empresa 
desenvolverem melhor seu trabalho. O objetivo 
desta pesquisa foi implementar programas de 

comunicação em uma Organização Não-
Governamental. O método utilizado foi desenvolver 
técnicas de comunicação entre os membros da 
organização e para isso foi utilizado cartazes, 
reuniões, internet e mensagens de celular. Os 
resultados foram satisfatórios, pois evidenciou que a 
comunicação interna dos membros favoreceu a 
divulgação das palestras e aumentou o número de 
participantes da comunidade. Pode-se concluir que 
é importante a discussão dos temas sobre a 
comunicação no ambiente organizacional a fim de 
cumprir suas missões e atingir seus objetivos.

ABSTRACT
The process of communication in the workplace 

is becoming increasingly discussed in the national 
literature. With the business competitive in the 
transmission of information is understood as a 
beneficial process. In addition to producing great 
results at work, communication can foster an 
environment suitable for the members of the 
company to develop the service. The objective of this 
research was to implement communication 
programs at the Non-Governmental Organization. 
The method used was to develop communication 
skills among the members of the association and this 
was used for posters, meetings, internet and mobile 
messages. The results were satisfactory; because it 
showed that the internal communication of the 
members favored the dissemination of lectures and 
increased the number of community participants. It 
can be concluded that it is important to discuss the 
issues on communication in the organizational 
environment in order to fulfill their missions and 
achieve their goals. 

INTRODUÇÃO
A psicologia organizacional pode ser 

compreendida como a ciência que estuda o 
comportamento do indivíduo, dos aspectos 
cognitivos e motivacionais e pode subdividir-se em 

(1)
várias especializações . Entre outras palavras, é a 
ciência que estuda o comportamento humano nas 

(2)organizações .

Implantação de programas de comunicação em uma organização 
não-governamental para familiares de pacientes com doença de Alzheimer. 

Implementation of communication programs in a 
non-governmental organization for caregiver of Alzheimer's disease patients. 
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Atualmente, muito se discute sobre a qualidade 
de vida sendo cada vez mais exigida no ambiente de 

(3)trabalho . O desafio do psicólogo organizacional é 
identificar os problemas do ambiente de trabalho, 
por meio da observação planejada e desenvolver 
programas que objetivam minimizar os conflitos dos 
trabalhadores, a fim de promover a qualidade de 

(3)
vida no trabalho .

Uma maneira de se proporcionar um ambiente 
de trabalho satisfatório é por meio da comunicação 
e informação. A comunicação pode ser definida 
como um conjunto de processos ao qual a mensagem 

(4,5)é transmitida para um receptor que a codifica .
Com o mundo globalizado, a comunicação se 

tornou mais rápida principalmente pelo uso da 
(6)Internet . Como o campo dos negócios possui a 

carac ter í s t i ca  de  a l ta  concorrênc ia  e  
competitividade, a tecnologia favorece a 
transmissão veloz de informações, tendo se tornado 
vantajoso este meio de comunicação para as 

(6)
organizações . O objetivo deste trabalho foi 
implementar programas de comunicação em uma 
Organização Não-Governamental (ONG), na 
cidade de Jundiaí, que cuida de familiares de 
pacientes com doença de Alzheimer.

A PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
Em seu início, a área organizacional teve forte 

apoio do psiquiatra e neurologista Ulisses 
Pernambuco, em 1625, cujos principais focos das 
atividades nesta área se resumiam à seleção de 
funcionários e às atividades de treinamento. Na 
década de 50, foi a luta para a regulamentação da 
profissão, porém somente em meados da década de 
60 o psicólogo organizacional ganhou mais força 
em seu trabalho, com a regulamentação, integrando 
a orientação e seleção profissional como seu 

(7)
principal foco .

A psicologia organizacional está associada ao 
campo do trabalho e possui uma ligação com as 
atividades administrativas da empresa. O papel do 
psicólogo que trabalha nas organizações é dar 
prioridade ao desenvolvimento das pessoas no 
ambiente de trabalho e para isso deve realizar 
mudanças planejadas no contexto onde está 
inserido. O psicólogo organizacional tem 
participação ativa nessas mudanças, seja 
planejando e estruturando o contexto, seja 

(7)
aplicando as ações .

(7)
Nesse sentido, Zanelli   comenta:
“Pensa-se o psicólogo como um profissional 

que deve contribuir para uma relação empregado-
empregador tão equânime quanto possível. Não se 
parte da perspectiva ingênua de uma possível 
anulação de conflitos. Os conflitos, conhece-se 
sobejamente, são inerentes à essa relação. Nem se 
imagina que o trabalho do psicólogo deva ser, sem 
outro caminho, o de agente de domesticação do 

trabalhador. Ao contrário, o caminho da 
emancipação pode estar na possibilidade do agir 
com o trabalhador – atente-se para os recursos que a 
educação no âmbito das organizações, por exemplo, 
oferece para a ação nesse sentido. Depende, em 
alguma parcela, da capacidade do psicólogo de 
criar essas alternativas”.

Dentre as atividades realizadas pelo psicólogo, 
este deve primeiramente fazer uma análise 
minuciosa do ambiente de trabalho. Para isso 
existem dois tipos de análises: a análise orientada 
para o trabalho e a outra orientada para o 

(1)
empregado .

Em relação à análise voltada para o trabalho, 
avalia as atividades realizadas e/ou desenvolvidas 

(1) 
naquela tarefa específica, ou seja, como Spector
retrata: “as normas orientadas ao próprio trabalho 
descrevem as atividades”. Já as análises voltadas às 
pessoas retratam informações pessoais importantes 

(1)
para a realização de determinada atividade .

Pode-se compreender que a análise do ambiente 
de trabalho pelo psicólogo é fundamental para 
descrever os tipos, formas de trabalho e também as 
características necessárias das pessoas que irão 

(1)
realizar as atividades neste contexto .

Em relação ao ambiente de trabalho, vale 
ressaltar que, quando se fala em análise, esta não 
deve ser compreendida apenas como a atuação do 
psicólogo em empresas ou indústrias, pelo 
contrário, o psicólogo organizacional e do trabalho 
pode atuar em hospitais, organizações não-
governamentais, organizações esportivas, dentre 

(2)muitas outras . É fundamental esclarecer os locais 
onde o psicólogo pode atuar, principalmente para o 
estagiário adquirir o conhecimento do seu campo de 

(2)trabalho . Para o estagiário em psicologia, a 
observação se torna sua ferramenta e por meio desta 
técnica há compreensão dos acontecimentos, 
comportamentos e características pessoais nas 

(2)inter-relações que acontecem no contexto .
Pode-se entender por observação, um 

programa planejado e previamente definido, onde se 
foca para um fenômeno, relacionado a determinadas 
situações e definir quem, o que e como serão 

(2)
observados . Nesse sentido, pode-se dizer que a 
observação é um recurso técnico importantíssimo 
que ajuda a compreender os comportamentos dos 
indivíduos e a partir desta análise, elaborar 
intervenções a fim de melhor desenvolver as pessoas 

(2)no ambiente de trabalho .

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E O 
DESAFIO DA COMUNICAÇÃO

Dentro das empresas e das organizações, a 
informação sempre se fez presente e por essa razão, 
a comunicação e todos os processos que envolvem 

(4)
este complexo tema se tornam relevantes . A 
comunicação é importante, sendo considerada como 
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um instrumento que auxilia a potencializar 
estratégias e aumenta a integração dos 

(4)componentes de uma organização . Além disso, é 
através da comunicação que são tomadas decisões, 
desenvolv idas  funções  e  se  organizam 
metodologicamente as estratégias de uma 

(4)empresa .
Mesmo tendo estabelecido as funções de cada 

um dentro das organizações, o mundo globalizado 
de hoje, cada vez mais exige uma prática 
denominada comunicação empresarial, onde se 
e n t e n d e  c o m o  a  c r i a ç ã o  d e  t é c n i c a s  
comunicacionais que auxiliam as instituições no 

(4)
desenvolvimento da metodologia dos negócios . É 
necessário que se defina o objetivo principal das 
instituições, contudo, criar a melhor maneira de 
transmitir as informações entre os funcionários e o 
público-alvo são funções importantes que envolvem 

(4)a comunicação . Visando uma maneira de se 
comunicar, a empresa pode promover mudanças 
como o modo de pensar, na forma que se tomam 
decisões, divulgar eventos, vender produtos e, 
principalmente, eliminar possíveis conflitos dentro 

( 4 )
das empresas . Pode-se entender que a 
comunicação carrega o papel de absorver e expor 
novos conceitos empresariais, agindo como um 

(4)
instrumento importante da gestão empresarial .

Pensando no aspecto prático da comunicação, 
se imagina como uma empresa promove o processo 
de comunicação. Por exemplo, em uma clínica, a 
cooperação do grupo e o processo de informações 
sobre as tarefas se faz necessário, para se conseguir 

(8)
um ambiente de trabalho satisfatório . O trabalho 
deve envolver toda a equipe da instituição, desde a 
secretária que tem o primeiro contato com os 
pacientes até o diretor da clínica, cada qual 
desempenhando o seu papel e trocando informações 
a fim de melhor atender à missão da sua 

(8)
instituição . 

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 
(5)Oliveira et al.  discutem sobre o aumento de 

artigos publicados sobre o crescente interesse pela 
comunicação organizacional, onde se observa uma 
maior eficácia do serviço e um ambiente satisfatório 
de trabalho quando se consideram a linguagem 
empresarial e as conversações de literatura 
organizacional. Pode-se destacar com as idéias de 

(5)
Oliveira et al.  que a comunicação não é apenas a 
fala, mas deve-se considerar também a escrita e tudo 
o que envolve a comunicação e a instituição.

Nesse sentido, a concepção da comunicação 
envolve a relação entre discurso, agentes de 
comunicação e textos que expõem os hábitos dos 

(5)
integrantes da empresa .  É importante se 
conceituar os hábitos da organização para os 
membros compreenderem o significado do que se 
está tentando buscar. A informação desenvolve a 

identidade e a ação das pessoas, ou seja, é por meio 
da comunicação que o comportamento humano é 

(5)definido . 
Com relação à informação e formação de 

(9)identidade no trabalho, Mendonça et al.  referem 
que a comunicação no ambiente organizacional 
ajuda a enriquecer o processo de compreensão dos 
membros das instituições, mas são necessárias mais 
discussões e pesquisas na área a fim de se 
desenvolver uma teoria de gerenciamento de 
impressões.

TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 
Com a evolução dos aspectos tecnológicos, a 

comunicação e informação é transmitida muito mais 
rapidamente por diversos meios, dentre os quais se 

(10)
pode citar a Internet . Além disso, a tecnologia 
pode ser considerada como um instrumento de 
trabalho empresarial eficiente, onde a comunicação 
entre as pessoas ocorre de maneira rápida e que 
favorece a competitividade entre os mercados de 

(6,10)trabalho .
Rossetti et al. ressaltam que as organizações 

que utilizam da tecnologia para facilitar a 
comunicação, possuem vantagens, como agilizar a 
transmissão de informações, manter a comunicação 
com os membros da empresa em todos os níveis, 
permitir a criação de um programa de 
reconhecimento e recompensa de desempenho das 
pessoas, coordenar possíveis crescimentos e 
melhorias, além de poder mudar culturas 

(10)
corporativas .

Nesse contexto, entende-se que a tecnologia 
(6)favorece a troca de conhecimento , mas favorece 

muito a comunicação da empresa, compartilhando 
informações (sejam elas problemas, decisões e/ ou 
soluções), perspectivas, opiniões e principalmente 

(10)
soluções no cotidiano profissional . 

MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho consistiu, primeiramente, em fazer 

reuniões mensais com os membros da ONG. 
Anteriormente, não existia a comunicação dos 
voluntários em relação à organização das palestras 
mensais, dos temas a serem abordados, dos eventos e 
da divulgação.

A reunião foi realizada no mês de agosto de 
2011, depois da palestra com o grupo de apoio, com 
todos os voluntários participantes e empenhados na 
pauta. Teve a duração de 40 minutos e ao final foi 
estabelecido que as seguintes atividades 
precisariam ser desenvolvidas até o mês seguinte:

- Fazer folders informando sobre a doença de 
Alzheimer;

- Arrecadar verba para confeccionar 
camisetas para os voluntários e para fazer sorteios 
nas próximas palestras;

- Agendar entrevistas com os meios de 
comunicação do município e divulgar o trabalho da 
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ONG;
- Organizar uma palestra com o geriatra;
- Delegar as tarefas para cada voluntário da 

ONG.
Essas atividades, além de divulgar o trabalho 

da ONG, tiveram como função promover a 
comunicação externa entre a ONG e a comunidade e 
para essa comunicação externa foi criado um email 
(abrazjundiai@idosos.com.br).

A metodologia utilizada para promover a 
comunicação interna da Associação foi definido 
com  os seguintes acordos:

- 30 minutos de reunião após o grupo de 
apoio;

- Trabalhar com SMS do celular e ensinar a 
todos como utilizar essa ferramenta;

- Fazer um cartaz com as tarefas e função que 
cada voluntário deveria realizar no mês.

Todo o estudo foi realizado de acordo com as 
normas preconizadas pelo CONEP e Comitê de 
Ética em Pesquisa Institucional.

RESULTADOS
Os resultados evidenciaram a melhoria da 

comunicação entre os voluntários da ONG. Pode-se 
observar, no Gráfico 1, que entre os meses de 
Fevereiro e Agosto o número de pessoas presentes 
nas palestras foi significativamente inferior quando 
comparado ao mês de Setembro, onde já se teve a 
estruturação dos voluntários. O Gráfico 1 e a Tabela 
1 evidenciam a diferença entre o mês de Setembro 
(onde já se teve a estruturação e a comunicação 
entre os voluntários da ONG) e os outros meses do 
ano. 

Com a estruturação, do grupo de voluntários foi 
possível a realização de uma palestra extraordinária 
em um dia da semana. Cada voluntário utilizou a 
mesma técnica para divulgação, ou seja, cada 
membro cobriu uma área ou setor pré-definido. 
Observa-se no Gráfico 1 que a palestra realizada no 
mês de Setembro teve a presença de 40 pessoas, das 
quais: 20 trabalhavam na área da saúde (hospital, 
unidades básicas de saúde ou clínicas da região), 8 
eram participantes da ONG e 12 souberam da 
palestra por meio da divulgação em escolas de 
ensino fundamental (Tabela 2 e Gráfico 2).  

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
(4)

Segundo Cardoso  o objetivo principal da 
comunicação empresarial é encontrar a melhor 
maneira de se transmitir a mensagem da empresa e 
conhecer os meios para que essa mensagem atinja o 
público em questão. Pode-se observar com os 
resultados na ONG que a comunicação não estava 
sendo eficiente nos primeiros meses do ano e a 
estruturação dos voluntários na sua divulgação 
aumentou consideravelmente a participação da 
comunidade em adquirir conhecimento sobre a 
doença de Alzheimer, sendo este um dos principais 
objetivos da instituição. O número de participantes 
nas  pa les t ras  do  mês  de  Outubro  fo i  
consideravelmente menor, porém deve-se levar em 
consideração as condições climáticas desse dia: frio 
e chuva podem ter contribuído para um baixo 
número de participantes. Pode-se verificar ainda 
que a divulgação da palestra extraordinária 
realizada nos hospitais, unidades básicas de saúde e 

Gráfico 1: Representação gráfica do número de participantes das 
reuniões do grupo de apoio da Abraz, nos meses de fevereiro a outubro e a 
palestra extraordinária do dia mundial realizada em setembro de 2011.

Tabela 1: Número de participantes do grupo de apoio da Abraz e os meses 
do ano de 2011.

Tabela 2: Resultados numéricos e percentuais em relação às áreas de 
divulgação dos voluntários da Abraz.

Gráfico 2: Representação gráfica percentual entre dos participantes da 
palestra do dia 22 de setembro de 2011.
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clínicas, foram importantes para os profissionais da 
saúde, pois observou-se maior procura do 
profissional e não do familiar do paciente. Esse fato 
sugere uma necessidade de se capacitar os 
funcionários dessas áreas a fim de se proporcionar 
melhor qualidade no atendimento ao paciente com 
doença de Alzheimer. O fato de se encontrar o 
número maior de participantes na reunião do grupo 
de apoio em setembro e a grande participação na 
palestra (também realizada no mês de setembro), 

(4)  corrobora com a ideia de Cardoso , onde a 
comunicação dos objetivos da empresa é 
importante, mas é necessário saber o local e o meio 
no qual se realizará a divulgação.

Os meios de divulgação, como jornais e rádio 
da cidade foram importantes nesse papel, mas só foi 
possível o aumento do número de participantes após 
os voluntários se reunirem e definirem as funções 

(4) 
para a realização da divulgação. Cardoso refere-
se à comunicação como um importante aspecto 
social, pois deve-se envolver emissor e receptor com 
uma linguagem aberta e democrática. A 
estruturação dos voluntários da ONG permitiu esse 
diálogo entre comunidade e instituição.

Outro fato importante para a realização dessas 
mudanças foi a inserção de tecnologia para a ONG. 
A comunicação via email e principalmente via SMS 
do celular ajudou na melhoria de tomada de 
decisões e na rapidez da troca de informações. Por 
mais que as mensagens de celular estejam inseridas 
no cotidiano de muitas pessoas, foi necessário fazer 
um treinamento de como mandar e ler mensagens no 
celular de um dos voluntários. Como os novos 
aparelhos apresentam diferentes maneiras de se 
enviar mensagens, foi necessária a capacitação do 
funcionário. Os resultados obtidos estão de acordo 
com o levantamento bibliográfico sobre a tecnologia 

(10)e as organizações. Rossetti et al.  descrevem a 
tecnologia como um potencial de troca de 
informações de uma maneira rápida e que permite 
uma comunicação eficiente entre os funcionários, 
ajudando na troca de vivências e ideias.

Pode-se concluir com este trabalho que o 
psicólogo organizacional deve ter uma visão ampla 
das capacidades de sua empresa e das habilidades 
de seus funcionários. Por mais que existam os 
recursos, tanto financeiros quanto humanos, é 
preciso estabelecer estratégias de trabalho a fim de 
aproveitar o melhor de cada um. A comunicação 
mostrou ser um aspecto muito importante nas 
organizações, porém isso não significa que esteja 
ocorrendo a troca de informações. Contudo, o 
psicólogo deve estar atento para verificar se a 
mensagem que a instituição transmite está sendo 
codificada pelos funcionários e público-alvo. 

O trabalho em psicologia organizacional foi 

enriquecedor para se elucidar aspectos importantes 
do papel do psicólogo dentro da instituição, não 
apenas realizando recrutamento e seleção, mas 
também diagnosticando problemas e inserindo 
soluções para melhorar tanto a qualidade de vida do 
funcionário quanto da empresa como um todo. 
Pode-se dizer que o trabalho foi eficiente do ponto 
de vista metodológico, já que atingiu seus objetivos. 
Espera-se que a comunicação continue sendo 
utilizada pelos voluntários e que esta pesquisa sirva 
como um dado de pesquisas futuras na área 
organizacional.
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RESUMO
Objetivo: Identificar os sinais de invasão do 

espaço territorial e pessoal, na percepção do 
paciente e da equipe de enfermagem e comparar 
essas percepções. Método: estudo de natureza 
descritiva de campo, com abordagem quantitativa, 
com 30 pacientes hospitalizados e 30 profissionais 
de enfermagem colaboradores da mesma 
instituição. Aplicou-se um questionário de 
caracterização da amostra e a Escala de Medida do 
Sentimento frente à Invasão do Espaço Territorial e 
Pessoal (EMS-FIETEP). Resultados: Observou-se 
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diferença estatisticamente significativa em relação à 
invasão do espaço territorial entre profissionais e 
pacientes, tanto na comparação das médias 
(p=0,025) quanto nas medianas (p=0,026). Para a 
invasão do espaço pessoal não foram observadas 
diferenças estatisticamente significativas na 
comparação entre os grupos. As médias dos escores 
totais, em ambas as sub-escalas, foi maior para os 
profissionais. Além disso, as médias foram maiores 
na sub-escala de Invasão do Espaço Territorial nos 
dois grupos. Conclusão: Há divergências 
significativas em relação às respostas dos pacientes 
e profissionais quanto às questões do espaço 
territorial. Os profissionais percebem menos a 
invasão do que realmente os pacientes se sentem 
invadidos em ambas as dimensões proxêmicas. 

ABSTRACT
Purpose: To identify the invasion signals of the 

territorial and personal spaces as per the patient´s 
perception and the one of the Nursing team. Method: 
field study, of descriptive nature, having a 
quantitative approach, performed with 30 
hospitalized patients and 30 Nursing professionals 
who worked at the same institution. A sample 
characterization questionnaire was used, in 
conjunction with the Anxiety due to Territory and 
Space Intrusion Questionnaire. Results: A 
statistically significant difference was observed, 
among professionals and patients, as regards to the 
invasion of the territorial space, both in the 
comparison of the means (p=0.025) and the medians 
(p=0.026). Concerning the invasion of the personal 
space, no statistically significant differences were 
observed in the comparison between the groups. The 
means of the total scores, in both scales, were higher 
for the professionals. In addition to that, the means, 
referred to the subscale of the Territorial Space 
Invasion, were higher in the two groups. Conclusion: 
There are significant divergences in respect to the 
responses from the patients and the professionals 
with regard to the questions about the territorial 
space. The professionals perceive less the invasion 
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than what the patients feel actually invaded in both 
proxemic dimensions.

RESUMEN
Objetivo: Identificar las señales de invasión del 

espacio territorial y personal, según la percepción 
del paciente y del equipo de Enfermería, y comparar 
esas percepciones. Método: estudio de campo, de 
naturaleza descriptiva, con abordaje cuantitativo, 
realizado con 30 pacientes hospitalizados y 30 
profesionales de Enfermería que son colaboradores 
en la misma institución. Se utilizó un cuestionario de 
caracterización de la muestra y la Escala de Medida 
del Sentimiento Frente a la Invasión del Espacio 
Territorial y Personal (EMS-FIETEP). Resultados: 
Se observó una diferencia estadísticamente 
significativa, entre profesionales y pacientes, en 
relación con la invasión del espacio territorial, tanto 
en la comparación de las medias (p=0,025) como de 
las medianas (p=0,026). Con respecto a la invasión 
del espacio personal, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en la comparación 
entre los grupos. Las medias de las puntuaciones 
totales, en ambas subescalas, fueron mayores para 
los profesionales. Además de eso, las medias fueron 
mayores, en los dos grupos, en la subescala de 
invasión del Espacio Territorial. Conclusión: Hay 
divergencias significativas con referencia a las 
respuestas de los pacientes y de los profesionales 
dadas a las preguntas sobre el espacio territorial. 
Los profesionales perciben menos la invasión de lo 
que realmente los pacientes se sienten invadidos en 
ambas dimensiones proxémicas. 

INTRODUÇÃO
O cuidar não é uma tarefa fácil, ao contrário, é 

um contínuo desafio que abrange o diálogo 
conscientizado, a negociação, a aprendizagem, o 

( )
ensino e a comunicação ¹ .

A comunicação é um componente importante do 
cuidado, é a essência da vida e inerente ao ser 
humano, pois ela traz a possibilidade de as pessoas 
se relacionarem compartilhando suas ideias, 

( )pensamentos, vivências e sentimentos ¹ , portanto 
( )

somos considerados seres de comunicação ² .
Uma das dimensões da comunicação não verbal 

é a proxêmica: o conjunto de observações e teorias 
(2)

referente ao uso que o homem faz do espaço . Os 
indivíduos usam e interpretam o espaço no processo 
de comunicação e além disso também demarcam 

( )territórios ³ .
A distância que as pessoas mantêm varia de 

acordo com as normas culturais, circunstâncias, 
obstáculos espaciais, relação entre os interlocutores 
e seu grau de afinidade e sociabilidade. Existem 
alguns fatores que modificam as distâncias 
escolhidas, por exemplo, idade, sexo, cultura, etnia, 

tema ou assunto, ambiente de interação, 
características físicas, orientação emocional e as 
características da personalidade de cada 

( )
indivíduo ² .

Há dois conceitos importantes a serem 
registrados no estudo da proxêmica: espaço pessoal 
e territoriedade. O Espaço Pessoal representa o 
quanto nosso corpo aguenta a proximidade de 
alguém, uma espécie de “bolha invisível” que existe 
ao redor do corpo de toda pessoa e varia de acordo 
com o tipo de relação a ser mantida. Territoriedade é 
a área que o indivíduo reivindica como sua, 
defendendo-a de outros membros da própria 
espécie. Por exemplo, na situação da internação 
hospitalar, é o local onde o paciente coloca seus 
pertences e o profissional de saúde deve pedir 

( )licença para mexer ² .
A condição de enfermidade gera sentimentos 

como incapacidade, dependência, insegurança e 
sensação de perda do controle sobre si mesmo. Os 
enfermos encaram a hospitalização como fator de 
despersonalização por reconhecerem a dificuldade 
em manter sua identidade, intimidade e 

(4)privacidade .
O hospital é um ambiente hostil à natureza 

humana, por deflagrar fragilidade física e 
vulnerabilidade emocional perante o processo 
saúde-doença. Os pacientes se deparam com 
circunstâncias que interferem em seu estilo de vida, 
como a convivência com pessoas que não fazem 

(5)
parte de sua estrutura social .

A enfermagem, ao cuidar do paciente, toca-lhe o 
corpo e o expõe, muitas vezes sem pedir autorização, 
adotando uma postura de “poder” sobre o corpo do 
outro. O paciente geralmente não questiona essa 
invasão porque, na sua percepção, ela é necessária 
para sua recuperação, porém não deixa de 
demonstrar constrangimento, vergonha e 

(4)embaraço .
A rotina hospitalar envolve situações em que o 

paciente, constantemente, tem o seu espaço pessoal 
e territorial invadidos, quer seja pela equipe de 
saúde, funcionários ou mesmo por outros pacientes. 
A invasão desses espaços pode ferir a dignidade do 
indivíduo e gerar um sentimento de ansiedade que, 
muitas vezes, não é percebido pela equipe de 
enfermagem, pois as ações de cuidado já se tornam 

(6)rotineiras .
Para tanto, o enfermeiro deve ter conhecimentos 

fundamentais sobre as bases teóricas da 
comunicação e adquirir habilidades de 
re lac ionamento  in terpessoal  para  ag ir  
positivamente na assistência ao paciente. O 
enfermeiro deve saber escutar, falar quando 
necessário, dar abertura para realização de 
perguntas, ser honesto, mostrar respeito, dispensar 
tempo suficiente para a conversa e demonstrar 
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(7)interesse, entre outras habilidades .
Considera-se de grande importância que os 

profissionais de enfermagem tenham conhecimentos 
sobre comunicação não verbal e possam treinar sua 
capacidade de percepção aos sinais não verbais 
emitidos pelo paciente, reconhecendo assim, sinais 
que demonstram descontentamento e sentimento de 
invasão do seu espaço territorial e pessoal.

OBJETIVOS
O presente estudo teve como objetivos: (1) 

identificar os sinais de invasão do território e espaço 
pessoal, na percepção do paciente e da equipe de 
enfermagem e (2) fazer uma comparação entre as 
percepções.

MATERIAIS E MÉTODOS
Tipo do Estudo: trata-se de um estudo de 

natureza descritiva de campo, com abordagem 
quantitativa.

Local do Estudo: Hospital Público do interior 
de São Paulo, unidades de Clínica Médica 
Masculina e Feminina.

Amostra: a amostra foi composta por pacientes 
internados nessas unidades e pela equipe de 
enfermagem correspondente aos cuidados desses 
pacientes que atenderam aos seguintes critérios de 
inclusão: (1) serem capazes de compreender a 
finalidade do instrumento; (2) possuir um período de 
internação mínimo de 48 horas; (3) paciente com 
idade superior a 18 anos e inferior a 60 anos e (4) 
concordarem em participar do estudo. 

Instrumento de Coleta de Dados: para a coleta 
de dados utilizou-se a Escala de Medida do 
Sentimento frente à Invasão do Espaço Territorial e 
Pessoal (EMS-FIETEP), adaptada e validada para 

(8)a cultura brasileira .
Este instrumento tem como objetivos identificar 

os sentimentos negativos do paciente perante a 
invasão do seu espaço territorial e pessoal. É 
composto por 33 situações divididas em duas 
subescalas: espaço territorial (19 itens) e espaço 
pessoal (14 itens), analisadas por meio de uma 
escala de medida do tipo Likert de sete pontos que 
varia entre totalmente desagradável a totalmente 
agradável, ou seja, quanto maior for a média, menor 
será a percepção de invasão.

O instrumento possui alta consistência interna 
demonstrada pelo alpha de Cronbach de 0,83 para 
subescala de invasão do espaço territorial e 0,79 

(9)para a de invasão de espaço pessoal .
A EMS-FITEP foi adaptada para coleta de 

dados com os profissionais de enfermagem, para 
avaliar os mesmos itens em relação ao quanto o 
profissional percebe que invade o espaço do 
paciente. Por exemplo, o item 1 original da 
subescala invasão do espaço territorial para os 
pacientes, contém a seguinte afirmação: “A porta de 

seu quarto está fechada e um elemento do pessoal da 
enfermagem entra sem bater” e para os 
profissionais, este mesmo item foi construído da 
seguinte forma: “A porta do quarto do paciente está 
fechada e você entra sem bater”. A subescala 
adaptada aos profissionais também demonstrou alta 
consistência interna com um alpha de Cronbach de 
0,88. 

Procedimentos de Coleta de Dados: após 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Instituição, em 03/02/2010 (Protocolo número: 
06/2010), foram incluídos no estudo os sujeitos que 
atenderam aos critérios de inclusão, concordaram 
em participar do estudo e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os sujeitos de pesquisa responderam ao 
questionário de caracterização da amostra e, na 
sequência, as perguntas da escala EMS-FIETEP, em 
um tempo médio previsto de 20 minutos.

Alguns dados que caracterizam o local de 
moradia e comodidade foram coletados com o 
objetivo de levantar como esses grupos lidam com a 
questão do espaço físico diariamente. A informação 
do quanto os pacientes e profissionais estão 
acostumados ou não a dividirem o espaço físico com 
outras pessoas foi importante, para relacionar com 
os dados levantados na escala, pressupondo-se que 
quanto mais acostumados a dividirem o espaço, 
menor será a sensação incômoda de invasão do 
território.

Tratamento e Análise dos Dados: os dados 
foram tabulados no Excel for Windows Explorer® e 
analisados por um profissional especializado. Os 
dados foram descritos através de média, desvio-
padrão, mediana, frequências absolutas (n) e 
relativas (%).

As variáveis de natureza intervalar foram 
estudadas quanto à distribuição normal por meio do 
Teste de Kolmogorov-Smirnov e, caso não 
apresentassem a mesma, foram comparadas entre os 
grupos através de testes não paramétricos. Os 
g r u p o s  f o r a m  c o m p a r a d o s  q u a n t o  à  
homogeneidade, ainda que se esperem grupos bem 
diferentes, pois se trata de pacientes e profissionais.

Os escores foram estudados de três diferentes 
maneiras: (I) Quantidade e percentual de pessoas 
que responderam a cada questão nos valores 1 a 7; 
(II) Média das questões que eram relacionadas aos 
diferentes tipos de invasão; (III) Mediana das 
questões que eram relacionadas aos diferentes tipos 
de invasão. Os grupos foram comparados nas três 
maneiras de se estudar o escore, por meio dos Testes 
de Qui-quadrado ou Exato de Fisher para os 
percentuais, e dos Testes de Mann-Whitney ou T de 
Student para as médias e medianas. O nível de 
significância assumido foi de 5% e o software 
utilizado para análise foi o SAS (Statistical Analysis 
System) versão 9.1.3.
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RESULTADOS
A amostra foi composta por 30 pacientes e 30 

profissionais de enfermagem, dentre eles, 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

Os pacientes que constituíram a amostra foram 
50% (n=15) do sexo feminino, tinham em média 39 
anos (dp =12,6), a maioria (70%, n=21) era casada, 
tinha apenas um filho (30%, n=9), 3 ou mais filhos 
(26,7%, n=8), possuía Ensino Médio completo 
(40%, n=12) e Ensino Fundamental incompleto 
(33,3%, n=10). 

Os profissionais de enfermagem foram 
predominantemente do sexo feminino (83,3%; 
n=25), com uma idade média de 29,7 anos (dp= 6,9), 
não tinham filhos (43,3%, n=13) ou tinham apenas 
um filho (33,3%, n=10), possuíam na maioria o 
Ensino Médio completo (53,3%, n=16).

Os grupos de amostra foram comparados em 
relação à homogeneidade e foram observadas 
diferenças estatisticamente significativas em 
relação à idade (p=0,007), ao gênero (p=0,006) e à 
escolaridade (p<0,000). Os grupos foram 
considerados heterogêneos, no entanto essas 
diferenças entre os grupos já eram esperadas, 
considerando as características gerais dos 
pacientes internados nas clínicas selecionadas e dos 
profissionais de enfermagem, pacientes com idade 
mais elevada e baixa escolaridade por se tratar de 
uma unidade de internação de Clínica Médica de um 
hospital público e profissionais de enfermagem que 
tradicional e historicamente constituem-se, na 
maioria, por pessoas do sexo feminino, sendo deles 
exigido determinados níveis de escolaridade a fim de 
que possam desempenhar, com segurança, suas 
atividades profissionais. 

Considerando as questões sobre o local de 
moradia e comodidade, a maioria dos pacientes não 
tinha um lugar especialmente seu em sua casa (80%, 
n=24), consideraram bom o espaço físico da sua 
residência (53,3%, n=16), a média do número de 
cômodos na residência foi de 4,6 (dp =1,2), com 3,1 
(dp=1,6) pessoas morando na mesma casa e 0,9 
(dp=0,5) no mesmo quarto.   

Para as mesmas questões, a maioria dos 
profissionais afirma ter um lugar especial em sua 
casa (53,3%, n=16), considera ótimo (40%, n=12) 
ou bom (43,3%, n=13) o espaço físico da sua 
residência, a média do número de cômodos na 
residência foi de 5,9 (dp=1,9), com 1,5 (dp=3,0) 
pessoas morando na mesma casa e 0,8 (dp=0,6) no 
mesmo quarto.    

Os grupos de amostra também foram 
comparados em relação a estes dados e foram 
observadas  d i f erenças  es ta t i s t i camente  
significativas em relação ao questionamento sobre o 
lugar especial (p=0,007) e aos números de cômodos 
na residência (p=0,006). Considerando esses dados, 

os pacientes dividem mais frequentemente o espaço 
físico no ambiente diário, moram em casas menores 
e com mais pessoas do que os profissionais e, além 
disso, confirmando esses dados, avaliam esse 
espaço físico não tão positivamente quanto os 
profissionais de enfermagem.  

A média das respostas de cada item das 
subescalas espaço territorial (19 itens) e espaço 
pessoal (14 itens), foi comparada entre os dois 
grupos e está demonstrada na Tabela 1.

Observou-se diferença estatisticamente 
significativa em relação à invasão do espaço 
territorial entre profissionais e pacientes, tanto na 
comparação das médias (p=0,025) quanto nas 
medianas (p=0,026). Para a invasão do espaço 
pessoal não foram observadas diferenças 
estatisticamente significativas na comparação entre 
os grupos. Sendo assim, há divergências 
significativas em relação às respostas dos pacientes 
e profissionais quanto às questões do espaço 
territorial (Tabela 1).

As médias dos escores totais, em ambas as sub-
escalas, foram maiores para os profissionais do que 
para os pacientes, demonstrando que os 
profissionais têm uma percepção mais agradável e 
positiva dos itens sobre invasão tanto do espaço 
territorial quanto do espaço pessoal, ou seja, eles 
percebem menos a invasão do que realmente os 
pacientes se sentem invadidos em ambas as 
dimensões proxêmicas (Tabela 1).

Além disso, nos dois grupos, as médias foram 
maiores na sub-escala de Invasão do Espaço 
Territorial demonstrando que tanto os pacientes 
quanto os profissionais sentem-se mais invadidos no 
seu território (Tabela 1).

As frequências de percentual de respostas em 
cada questão das sub-escalas foram comparadas 
estatisticamente entre os dois grupos, pacientes e 
profissionais, e quando encontrado p<0,05 foi 
considerado que as respostas eram divergentes entre 
eles. Os percentuais das respostas dos pacientes e 
profissionais que provavelmente deram origem a p-
valores estatisticamente significativos foram 
também descritos (Tabelas 2 e 3).

Medida

Invasão do Espaço Territorial

Média dos Itens

Mediana dos Itens

Invasão do Espaço Pessoal

Média dos Itens

Mediana dos Itens

Pacientes (n = 30) Profissional (n = 30)

Média      DP     Mediana Média      DP     Mediana p-valor

5,08

4,90

4,62

4,45

0,50

0,88

0,56

0,91

5,11

5,00

4,50

4,00

5,46

5,50

4,65

4,58

0,75

1,04

0,79

1,15

5,45

5,00

4,65

4,00

0,025

0,026

0,637

0,628

Nota: Teste de Mann-Whitney/Teste T de Student.

Tabela 1: Média, mediana e desvio-padrão (DP) dos itens da EMS-FIETEP 
aplicada aos pacientes e profissionais de enfermagem em Jundiaí no ano 
de 2010.
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Considerando a Invasão do Espaço Territorial, 
os profissionais tiveram uma percepção mais 
negativa ou desagradável do que os pacientes em 
relação aos itens entrar no quarto do paciente sem 
bater na porta, sentar-se na cama do paciente, 
tropeçar na cama, ouvir o barulho da máquina de 
limpeza durante o descanso, bater com o rodo no pé 
da cama do paciente e acender a luz do quarto 
enquanto o paciente dorme. Apesar de, na prática, 
virmos muitas atitudes dos profissionais da 
enfermagem como estas, nessa pesquisa eles 
parecem estar conscientes do quanto isso pode ser 
desagradável para o paciente. Entretanto, para os 
pacientes, essas ações não foram significativamente 
desconfortáveis, mas certamente se forem 
minimizadas, poderão trazer mais conforto e 
privacidade para a assistência no hospital.

Em relação à Invasão do Espaço Pessoal, os 
profissionais de enfermagem acharam mais 
desagradável do que os pacientes os itens sentir a 
respiração do prof iss ional  durante  um 
procedimento, inclinar-se sobre o paciente para 
arrumar a cama, realizar um procedimento numa 
região mais íntima do paciente sem colocar o 
biombo e discutir sobre a doença do paciente ao 
redor do leito. Os profissionais dessa pesquisa 
mostraram-se conscientes do quanto é desagradável 
invadir o espaço pessoal do paciente e não respeitar 
a sua privacidade. 

Já os pacientes não acharam tão agradáveis, 
quanto aos profissionais, atitudes como ficar 
próximo da sua cabeceira enquanto falam com ele, 
quando um profissional coloca a mão no seu ombro 
enquanto conversam, que um profissional sente-se 
próximo à sua cama enquanto conversam, segure 
sua mão por alguns minutos após ter colocado o 
termômetro debaixo do seu braço, segure sua mão 
enquanto conversa sobre quais atividades irá 
desenvolver durante o dia. Ou seja, os pacientes 
chamam a atenção para os itens relacionados à 
posição do profissional enquanto fala com ele; 
nessas situações, nivelar o olhar e ficar frente a 
frente são as melhores sugestões. E ainda, quanto ao 
toque do profissional em situações triviais, nos faz 
refletir sobre a necessidade de pedir permissão ao 
tocar o outro e respeitar as diferenças em relação ao 
costume totalmente individual de tocar e ser tocado. 

Além disso, os pacientes acharam muito 
desagradável quando o profissional de enfermagem 
realiza um procedimento técnico numa área mais 
íntima do seu corpo. Esse achado já é muito 
conhecido, no entanto, precisamos reafirmar 
quantas vezes forem necessárias, pois não se admite 
que um profissional da saúde faça um procedimento 
íntimo sem o preparo necessário, sem se preocupar 
com biombos e sem se colocar no lugar do paciente.

DISCUSSÃO
A invasão do território e do espaço pessoal fere 

a dignidade do indivíduo. A privacidade é uma 
necessidade e um direito do ser humano, sendo 
indispensável para a manutenção da sua 

(2,5,8)
individualidade .

Terr i tor ia l idade  fornece  segurança ,  
privacidade, autonomia e autoidentidade, aspectos 
importantes para o bem-estar. Muitos fatores, tais 
como idade, gênero, cultura e estado de saúde, 
afetam a maneira como as pessoas se relacionam 
espacialmente uns com os outros. O enfermeiro deve 
avaliar as necessidades territoriais rotineiramente, 
fazendo perguntas ao paciente e observando-o em 
seu ambiente. Quando hospitalizado, o paciente 
estabelece um território temporário e isso o ajuda a 
adaptar-se à perda de seu próprio espaço físico, 
espaço pessoal e territorial. A atenção cuidadosa às 

Tabela 2: Itens da Sub-escala Invasão do Espaço Territorial (n=19 itens) 
com p-valores estatisticamente significativos e a frequência das respostas 
nos grupos comparados em Jundiaí no ano de 2010.

Tabela 3: Itens da Sub-escala Invasão do Espaço Pessoal (n=14 itens) 
com p-valores estatisticamente significativos e a frequência das respostas 
nos grupos comparados na cidade de Jundiaí em 2010. 
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necessidades territoriais, especialmente quando a 
pessoa está doente e vulnerável, pode contribuir 

(8,10)
muito para a saúde e bem-estar desse paciente .

A hospitalização para o paciente é um estado de 
ruptura com a essência singular do sujeito, em que a 
imposição e a coerção estão presentes desde a opção 
pela internação, até o momento da alta. Constitui-se 
num momento peculiar e transitório, um mal 
necessário que permitirá o retorno do seu estado de 
saúde a um estágio que possibilite a volta à sua vida 
cotidiana. Na busca desse objetivo, ele se submete a 
muito sofrimento e, por isso, pode julgar que as 
situações classificadas como sendo de invasão do 
seu espaço pessoal sejam necessárias para o 

(6)
alcance desse objetivo .

Um estudo sobre comunicação proxêmica com 
pacientes portadores de HIV/AIDS demonstrou que 
a postura adotada pelos profissionais de saúde pode 
traduzir a ideia de dominação e supremacia deles 
sobre o paciente, reforçada pela organização 
i n s t i t u c i o n a l  d o  a m b i e n t e  p ro x ê m i c o ,  
desfavorecendo o contato, enfraquecendo as 
relações e podendo interferir negativamente na 

(10)
recuperação desse paciente .

Ao se sentir, de certa forma, inferior ao 
profissional que dele cuida, particularmente quando 
se está internado, submetendo-se a ordens e rotinas 
hospitalares nem sempre agradáveis, o paciente 
pode bloquear o processo de comunicação e evitar 
expressar seus verdadeiros sentimentos, suas 
dúvidas ou medos. Dessa forma, cabe aos 
profissionais da saúde ficar atentos a esses aspectos 
para otimizar o processo de comunicação com esses 

(1,2,4,10)
pacientes . Pensando nisso, treinamento e 
educação contínua sobre comunicação não verbal 
deveriam ser pré-requisitos de qualidade na 
assistência.

Um estudo avaliou o conhecimento dos 
enfermeiros sobre proxêmica, espaço pessoal e 
territorialidade e sua aplicação na prática da 
enfermagem de reabilitação. Um desenho pré-teste e 
pós-teste com uma intervenção 1-hora educacional 
foi usado com uma amostra de 43 enfermeiros. Os 
testes consistiram de 12 questões de múltipla 
escolha e uma questão aberta. Testes estatísticos 
demonstraram melhora nos escores pós-teste 
(p<0,0005). Embora os resultados sejam limitados 
pelo tamanho da amostra, os resultados indicam que 
os enfermeiros de reabilitação não estão 
familiarizados com o impacto da proxêmica e do 
toque na assistência de enfermagem. Além disso, a 
questão aberta indicou que o espaço pessoal do 
paciente em um ambiente de saúde é determinada 

(11)
pelo enfermeiro e não pelo próprio paciente .

O toque é uma comunicação não verbal que 
pode tanto estabelecer positivamente uma relação 
interpessoal quanto bloquear essa comunicação, e 
isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Não há 

dúvidas que temos que respeitar o limite individual 
de tocar e ser tocado, e para isso é importante 
observar os sinais não verbais do paciente ao ser 
tocado pela primeira vez. Quando tocamos 
automaticamente e sem observar esses sinais, 
podemos estar sendo altamente invasivos mesmo 
s e m  p e rc e b e r.  A o  s e n t i r - s e  i n v a d i d o ,  
comportamentos corporais de afastamento, 
expressão facial de incômodo e silêncio podem 

(2,8)demonstrar desconforto com o  toque . 
Na esfera familiar e social, o tocar lembra 

carinho, afeto e tais sentimentos não são 
compartilhados com todos que se convive, e pode até 
aludir abuso ou ofensiva, dependendo do autor do 
toque, da intenção e do contexto. Por tais razões, 
além das culturais, as pessoas têm prevenção ao 
toque e esse deve ser efetuado com cautela, 
sobretudo quando implica partes íntimas, fato 

(12)
comum no cotidiano da saúde . 

É necessário que se observe as reações das 
pessoas ao serem tocadas, visto que a aceitação do 
toque envolve fatores que interferem na sua 
interpretação, como cultura, o gênero, a idade e a 

(8)raça dos interlocutores . Estar alerta aos sinais não 
verbais de invasão do espaço pessoal e territorial 
pode ser uma importante ferramenta do cuidado 
mais humanizado.

Comportamentos que ilustram invasão do 
espaço pessoal foram observados em um estudo com 
22 universitárias com idade entre 18 e 30 anos na 
biblioteca de uma universidade. O invasor e os 
observadores eram estranhos para os sujeitos da 
pesquisa. O invasor sentou-se à mesa ao lado do 
participante, em silêncio. Dois observadores 
independentes registraram os comportamentos 
ocorridos. Os comportamentos mais frequentes 
foram: olhar em direção ao material didático, 
folheá-lo e manusear objetos, indicando dispersão 
da atividade anteriormente realizada e tensão ante a 
invasão. Também ocorreu tentativa de demarcação 

(13)de território .
O contato íntimo realmente é algo que também 

parece incomodar. A maioria dos pacientes expressa 
desconforto perante o contato nas áreas genitais, 
sem contar o fato de estarem em uma enfermaria, o 
que predispõe mais à observação externa e à invasão 

(12)do espaço pessoal com o olhar do outro . É nos 
procedimentos em áreas íntimas do corpo do 
paciente, no exame físico diário, num banho no leito, 
no toque ou até num “simples” verificar da 
pulsação, por exemplo, que os profissionais da 
saúde devem ser capazes de demonstrar sua 
humanidade e respeito com o outro, pois não existe 
contato mais constrangedor do que este entre 
“desconhecidos”. 

Pode-se inferir que pessoas que moram em 
residências com menor número de cômodos sentem-
se menos invadidas durante a hospitalização, 
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enquanto pessoas que moram em locais com maior 
número de cômodos sentem-se mais invadidas em 
seu espaço territorial, visto os profissionais 
possuírem casas maiores e identificarem um maior 
número de situações de invasão.

CONCLUSÕES
Há divergências significativas em relação às 

respostas dos pacientes e profissionais quanto às 
questões do espaço territorial. Os profissionais têm 
uma percepção mais agradável e positiva dos itens 
sobre invasão, tanto do espaço territorial quanto do 
espaço pessoal, ou seja, eles percebem menos a 
invasão do que realmente os pacientes se sentem 
invadidos em ambas as dimensões proxêmicas. Além 
disso, tanto os pacientes quanto os profissionais, 
sentem-se mais invadidos no território do que no 
espaço pessoal.

Considerando o Espaço Territorial, os 
profissionais mostraram-se conscientes da invasão 
de entrar no quarto sem bater na porta, sentar-se na 
cama do paciente, tropeçar na cama, fazer barulho e 
acender a luz do quarto enquanto o paciente dorme.

Em relação à Invasão do Espaço Pessoal, os 
profissionais de enfermagem mostraram-se 
conscientes do quanto é desagradável invadir o 
espaço pessoal do paciente e não respeitar a sua 
privacidade. Já os pacientes chamam a atenção 
para os itens relacionados à posição do profissional 
enquanto fala com ele, a inconveniência do toque do 
profissional em situações triviais e durante a 
realização de um procedimento numa área mais 
íntima do seu corpo.

A invasão desnecessária do espaço pessoal e 
territorial do paciente pode gerar sentimentos de 
incapacidade, dependência, insegurança e sensação 
de perda do controle sobre si mesmo.

Ressalta-se a necessidade de que a equipe de 
enfermagem amplie seus conhecimentos no que se 
refere aos direitos dos pacientes e às situações de 
invasão do espaço territorial e pessoal durante a 
hospitalização, a fim de minimizar esses 
sentimentos, contribuindo para uma internação 
menos angustiante e que preserve seu conforto, 
dignidade e privacidade.

Os profissionais de saúde devem adotar 
estratégias e realizar treinamentos em relação a 
como manter a privacidade do paciente durante a 
hospitalização, por meio do estabelecimento de uma 
relação interpessoal de confiança e respeito mútuos.

Nesse contexto, saber escutar, falar quando 
necessário, dar abertura para realização de 
perguntas, ser honesto, mostrar respeito, estar 
atento ao não verbal e mostrar interesse são 
habilidades de comunicação que podem ser 
consideradas terapêuticas.
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RESUMO
Introdução: A toxoplasmose é uma doença de 

ampla distribuição mundial. Na toxoplasmose 
congênita e mais raramente na adquirida, pode 
haver complicações, como a síndrome nefrótica. 
Objetivo: Avaliar a síndrome nefrótica secundária à 
toxoplasmose. Materiais e Métodos: Informações 
foram obtidas por meio de revisão de literatura, 
entrevistas com pacientes e análise de prontuários. 
Conclusões: Há poucos relatos na literatura sobre a 
síndrome nefrótica secundária à toxoplasmose, 
porém ressaltamos a importância da investigação 
desta infecção em pacientes com síndrome nefrótica.

ABSTRACT
Introduction: toxoplasmosis is a disease of 

worldwide distribution. In congenital toxoplasmosis 
and, more rarely in the acquired, there may be 
complications, such as nephrotic syndrome. 
Objective: to report the case of a patient suffering 
from nephrot ic  syndrome secondary  to  
toxoplasmosis. Method: the information was 
obtained through critical review, interview with 
patient and literature review. Final comments: there 
are few reports in literature of nephrotic syndrome 
secondary to toxoplasmosis, but we stress the 
importance of this research in patients with infection 
nephrotic syndrome.

regazeta@uol.com.br 

INTRODUÇÃO
A   toxoplasmose   é   uma   doença   de   ampla  

distribuição mundial, e que se apresenta na  
população  humana  com  uma  alta  prevalência, 
variando de acordo com  fatores  socioeconômicos,  

(1)
idade  e   área  geográfica .

A toxoplasmose adquirida é assintomática na 
grande maioria dos casos, sendo que apenas 
aproximadamente 10% dos pacientes infectados 
apresentam sinais e sintomas clínicos de doença. Na 
maioria das crianças, os sintomas mais prevalentes 
são a linfoadenopatia e astenia que podem estar 
associados a febre, fraqueza, mialgia, exantema 
maculopapular e odinofagia, sendo muitas vezes um 
diagnóstico diferencial da mononucleose infecciosa. 
Os linfonodos mais frequentemente comprometidos 
são os da cadeia cervical, subocciptal, 
supraclavicular, axilar e inguinal. A infecção é 
geralmente autolimitada, não necessitando de 

(2,3,4)
tratamento específico na maior parte dos casos .  

O diagnóstico de infecção aguda por 
Toxoplasma pode ser realizado por meio de 
isolamento do agente ou de seus antígenos no 
sangue ou em fluidos corpóreos, demonstração da 
presença de cistos em tecidos, expressão da 
presença de antigenemia, sequência específica de 
ácidos nucléicos (DNA), ou por meio dos testes 
sorológicos. Atualmente, a técnica de reação 
imunoenzimática, denominada de teste de Elisa 
(Enzime-Linked Imunosorbent Assay), tem sido 
utilizada rotineiramente para o diagnóstico da 

(5-7)infecção aguda ou congênita . 
Em  alguns  casos,  tanto na forma adquirida 

quanto na  congênita,  pode evoluir   para várias   
(8)

complicações, dentre elas, a síndrome nefrótica .   
A síndrome nefrótica primária na criança, 
caracteriza- se  pela presença de edema  em  graus  
variados, proteinúria maciça (acima de 
5 0 m g / k g / d i a ) ,  h i p o a l b u m i n e m i a  e  
hipercolesterolemia. Seu tratamento consiste   
principalmente  no  uso de corticoides, associado 
em alguns casos a diuréticos e reposição de 
albumina, com resposta satisfatória na maioria dos 
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casos. Em contrapartida, a síndrome nefrótica 
secundária pode ter evolução desfavorável de 

(9)acordo com a etiologia e o seu padrão histológico .
Assim, demonstrando a importância desta, o 

objetivo deste trabalho é avaliar a síndrome   
nefrótica  secundária   à   toxoplasmose    adquirida 
em adolescente.

MATERIAIS E MÉTODOS
As  informações  contidas  neste  trabalho  foram  

obtidas  por  meio  de  revisão de prontuário no 
Pronto Socorro do Hospital Universitário da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), além de 
entrevistas  com  paciente  e  revisão da  literatura. 
Foram incluídos na revisão estudos originais, 
transversais, casos-controle e coortes, revisões 
sistemáticas e metanálises com objetivo principal de 
investigar a doença, utilizando amostras com 
indivíduos de até 18 anos. Excluíram-se, a menos 
que significativas, a maioria das revisões 
bibliográficas não-sistemáticas e consensos ou 
diretrizes de sociedades médicas, além de relatos de 
casos ou séries.  Existiu avaliação e aprovação de 
todo o estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
FMJ.

Estratégia de pesquisa e procedimento de 
revisão

Foi realizada revisão sistemática para 
identificar estudos que atendessem aos critérios de 
inclusão estabelecidos. Para isso, foi pesquisado o 
banco de dados MEDLINE de janeiro de 1972 a 
julho de 2012, com restrição de linguagem exceto 
para inglês, espanhol, português e francês. Os 
descritores utilizados foram toxoplasmose, 
sindrome nefrótica Assunto(s): Síndrome Nefrótica, 
Toxoplasma gondii, Adolescente e  Criança. 

RESULTADOS
M.A.B.,  15  anos,  gênero  masculino,  

procedente  de  Cabreúva, estado de São Paulo, 
procurou o Pronto Socorro do Hospital  
Universitário da Faculdade de Medicina de  
Jundiaí, com queixa de edema nos membros  
inferiores há  duas  semanas,  acompanhado   de   
urina   escura,   acolia   fecal   e   dor abdominal   
difusa.   Nos   últimos   dois   dias   houve   piora   
do edema, progredindo para região facial, 
acompanhado de  dispneia  e oligúria.

Antecedentes: nega doenças de base, amigdalites   
de  repetição,   em   média   uma  vez   por   mês, sem 
doenças renais prévias. Viveu em zona rural na 
Bahia até há um ano, em contato com animais 
domésticos e gado bovino, sem saneamento básico. 
Exame físico na entrada: apresentava-se em  REG, 
pálido +/++++, em anasarca,  pressão  arterial  de  
120x70 mmHg. Ausculta cardíaca sem alterações, 

ausculta pulmonar: Murmúrio vesicular diminuído 
em ambas as bases, SRA. Abdome: ascite de médio 
volume,   fígado  à  2  cm  do  rebordo  costal  
direito,  baço percutível,   não   palpável.  Durante a 
evolução apresentou picos hipertensivos variando 
entre 130x90 e 140 x 80 mmHg.

Exames:   ureia:   27;   creatinina:   0,7;   Urina   
I leucócitos:16000,  proteína  300mg/dl;  
proteinúria  18988  mg/24hrs,  albumina  1,7;  
ASLO  <  25UI/mL;  C3  123  mg/dL;  C4  13  
mg/dL;  colesterol  total:537mg/dl;  IgG  161  
mg/dL; IgM  190  mg/dL;  IgA  87,3  mg/dL;  IgE  
236,6  mg/dL; FAN  não  reagente,  anticorpos anti 
DNA  negativo,  Anti-SSA(RO)  não  reagente,  Anti-
SSB(LA)  não  reagente,  Anti SM  não  reagente,  
anti-RNP não  reagente, Anti-ScL-70  não  reagente.

Sorologias:  Toxoplasmose IgG  reagente,  IgM  
reagente;  Citomegalovírus, Herpes  Simples e 
Mononucleose:  IgG  reagente,  IgM  não  reagente;  
Hepatite  B  não  reagente, Hepatite  C  não  
reagente. Ultrassom de  Tórax  com  derrame  
pleural  bilateral  e  USG  abdome:  nefropatia  
parenquimatosa. O diagnóstico definitivo foi de 
Síndrome Nefrótica secundária à Toxoplasmose 
adquirida.

Inicialmente foi tratado com furosemida, 
albumina humana e prednisona nas doses 
preconizadas para o tratamento da síndrome 

(2,3)
nefrótica , evoluindo com melhora  da dispneia, da 
ausculta  pulmonar,  do  edema  e  dos  valores  
pressóricos.

Recebeu   alta   hospitalar   após   5   dias   de   
internação,   em   uso   de   prednisona   e associada 
à sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. No 
seguimento ambulatorial evoluiu com remissão 
clínica e laboratorial após dois meses de 
tratamento.

DISCUSSÃO 
A  toxoplasmose  apresenta  elevada prevalência  

mundial.  Em dados da literatura, a soroprevalência   
na   população   em   geral   alcança   índices   de   
até   90%. Apesar   da maioria dos casos mostrar-se 
como uma doença autolimitada e geralmente 
assintomática,  na  situação  de  imunocompetente,  
uma  evolução  desfavorável  pode ser  verificada,  
principalmente, em recém nascidos com  
toxoplasmose congênita e imunodeficientes.   
Entretanto,   os   dados   sobre   a   relação   entre   a   
toxoplasmose e a síndrome nefrótica são e s c a s s o s  
na literatura. No periodo de 1972 a junho de 2012 
foram publicados dozes artigos com os descritores 
utlizados. Esta parasitose é de grande relevância  
em  nosso país, onde a prevalência  varia  entre 50% 

(3)
e  80% na população adulta .

E m  p a c i e n t e s  i m u n o c o m p e t e n t e s ,  a    
toxoplasmose   adquirida   apresenta menor   risco,   
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mas   em pacientes candidatos a  t r a n s p l a n t e
renal, a toxoplasmose  aguda sintomática, mesmo 
sendo rara, pode apresentar maior gravidade e 
uma alta taxa de mortalidade, se não diagnosticada  

(10)e tratada  precocemente . Em alguns serviços, a 
positividade para IgG para toxoplasmose pode 
alcançar níveis superiores a 80%  dos  pacientes  

(11,12)
candidatos  a  transplante renal . Um estudo 
realizado em Kayseri,  na Turquia,   em   pacientes   
renais submetidos à hemodiálise demonstrou 
prevalência de anticorpos IgG para o T. gondii  de  
76,5%  com detecção de IgM para toxoplasmose  em 
3 casos, relacionando a infeccção  pelo  Toxoplasma  
gondii, mesmo que pregressa,  como  um importante 

(13)
fator de risco para comprometimento renal .
Recentemente em nosso meio, foram descritos sete 
casos de síndrome nefrótica na infância, secundária 
à infecção aguda pelo T. gondii. Todos os casos 
receberam tratamento para toxoplasmose 
simultaneamente à corticoterapia e evoluíram para 

(14)
remissão completa .

Na  literatura, não  há  indicação  de  tratamento  
da  toxoplasmose  adquirida em  imunocompetentes, 
porém, quando relacionados à síndrome nefrótica, o 
tratamento tem sido indicado e parece abreviar as 

(9,14)alterações renais .

CONCLUSÃO
Embora seja uma associação rara com a 

Toxoplasmose, esta deve ser aventada como possível 
etiologia da síndrome nefrótica na infância. Por 
essa razão, devemos conscientizar a população 
sobre os riscos desta doença e as principais medidas 
preventivas do contágio, principalmente em países 
tropicais em desenvolvimento, onde a prevalência de 
toxoplasmose  é  alta.
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profilaxia para broncoaspiração, indução 
anestésica em sequência rápida, com manobra de 
Sellick. A indução foi feita com etomidato, 
remifentanil, rocurônio, e midazolam, e a 
manutenção com isoflurano e remifentanil. A 
cirurgia transcorreu sem intercorrências, com 
estabilidade hemodinâmica, sendo a paciente 
encaminhada extubada para a UTI, 4 horas após. 
Houve melhora da função ventricular já no terceiro 
dia de puerpério. Conclusões: A miocardiopatia 
periparto é uma doença com nefastas repercussões 
materno-fetais, cujo diagnóstico é de exclusão. A 
técnica anestésica é polêmica. A gestante é 
considerada "estômago cheio" e com via aérea 
difícil, sendo a anestesia geral evitada. Entretanto 
as alterações hemodinâmicas pelo bloqueio 
simpático no bloqueio regional não são permitidas. 
Recomenda-se nas cardiopatias graves a realização 
de anestesia geral com monitorização invasiva, 
evitando fármacos que causem depressão 
cardiovascular.

ABSTRACT
Peripartum cardiomyopathy is a rare 

dysfunction of left ventricular and subsequent heart 
failure in women in the last month of pregnancy or 
until the 5th month of puerperium. The objective was 
to report the anesthetic management for both mother 
and fetus in cases of pregnant with this cardiopathy. 
Report: Patient 20 years old, 34 weeks of gestational 
age, previously healthy, developed palpitations. The 
electrocardiogram showed supraventric ular 
tachycardia. During evolution in ICU, presented 
different pathological rhythms refractory to many 
therapies. The echocardiography research dilated 
cardiomyopathy and an ejection fraction of 36%. 
The patient developed deterioration of ventricular 
function, at 37 weeks of gestation underwent 
cesarean section with general anesthesia. 
Performed invasive monitoring, broncoaspiration 
prophylaxis, in a fast sequence induction with 
Sellick's maneuver. Anesthesia was induced with 
etomidate, remifentanil,  rocuronium and 
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RESUMO
A miocardiopatia periparto é causa rara de 

disfunção ventricular esquerda e consequente 
falência cardíaca em mulheres desde o último mês de 
gravidez até o quinto mês de puerpério. O objetivo 
foi relatar o manuseio anestésico adequado para o 
binômio materno-fetal nas gestantes com tal 
cardiopatia. Relato de Caso: paciente de 20 anos, 34 
semanas de gestação, previamente hígida, iniciou 
quadro de palpitação. O eletrocardiograma revelou 
Taquicardia Supraventricular. Na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), apresentou diferentes 
ritmos patológicos, refratários a diversas terapias. 
O ecocardiograma revelou miocardiopatia dilatada 
e fração de ejeção de 36%. A paciente evoluiu com 
deterioração ventricular, e com 37 semanas de 
gestação, foi submetida à cesariana sob anestesia 
geral. Foram realizadas monitorização invasiva, 
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midazolam, was kept with isoflurane and 
remifentanil. The surgery was uneventful, had 
excellent hemodynamic stability, the patient was sent 
to ICU, extubated 4 hours later. There was an 
improvement in ventricular function in 3rd day after. 
Conclusions: Peripartum myocardiopathy is a 
disease with harmful maternal and fetal effects, 
whose diagnosis is made by exclusion. The 
anesthetic technique to be used in such cases is 
controversial. The pregnant is considered "full 
stomach" and has difficult airway, general 
anesthesia is avoided. Therefore the hemodinamyc 
changes caused by sympathetic block in regional 
block are not allowed. Recommend in serious 
cardiopathies general anesthesia with invasive 
monitoring, avoiding drugs that causes 
cardiovascular depression.

INTRODUCTION
Peripartum cardiomyopathy is a dilated 

cardiomyopathy of unknown etiology, establishing 
itself as a rare cause of left ventricular dysfunction 
and subsequent heart failure in women in the last 
month of pregnancy or until the 5th month of 

(1)puerpério . 
Despite several attempts to solve the etiology of 

the peripartum cardiomyopathy, and the different 
theories about this disease, the cause remains 

(2)unknown and its diagnosis is often by exclusion .

OBJECTIVES
The objective was to report the anesthetic 

management appropriate for both mother and fetus 
in cases of pregnant women with this cardiopathy.

METHODS AND RESULTS
Patient 20 years old, primiparous with 34 weeks 

gestational age, previously healthy, suddenly began 
with palpitations. The patient was hemodynamically 
stable, with good fetal vitality, but the ECG showing 
supraventricular tachycardia. In the Intensive Care 
Unit (ICU) showed different pathological rhythms 
alternating refractory to various pharmacological 
therapies, including electrical cardioversion. 

It was conducted the following complementary 
tests: Chest radiography showed increased heart 
area; serology negative for Chagas' disease, TSH: 
1.4, T4: 0.7 and transthoracic echocardiography. 
The initial echocardiogram showed moderate mitral 
insufficiency, dilated cardiomyopathy with an 
ejection fraction of 36%. Thirteen days later, a new 
echocardiogram showed deterioration of 
ventricular function as evidenced by reduced 
ejection fraction to 29%. Despite this rapid 
d e t e r i o r a t i o n ,  t h e  p a t i e n t  r e m a i n e d  
hemodynamically stable, maintaining, according to 
the NYHA clinical criteria as functional class III, 

which allowed obstetric waiting to term. 
At 37 weeks of gestation underwent a Caesarean 

operation using general anesthesia. The anesthetic 
preparation began one hour before the procedure, 
aspiration prophylaxis with metoclopramide and 
ranitidine Besides the usual monitoring, with 
cardioscopy and pulse oximetry, we chose for 
invasive blood pressure measurement with the left 
radial artery catheterization. Anesthesia was done 
with remifentanil (0.5 mcg / kg / min) for 3 minutes, 
followed by etomidate (0.3 mg / kg) and rocuronium 
(1.2 mg / kg), with a concomitant lateralization of the 
uterus to the left and Sellick's maneuver. 

Tracheal intubation with tube No. 6.5, followed 
by immediate surgical incision after inflation of the 
cuff. She was given 3 mg of midazolam. The 
anesthesia was kept with isoflurane 0.5% and 
remifentanil (0.2 to 0.3 mcg / kg / min). The surgery 
was uneventful, with excellent hemodynamic 
stability, and the fetus had Apgar 7 / 9, Capurro of 35 
weeks. The postpartum woman was sent to the ICU 
intubated, sedated with remifentanil was extubated 4 
hours later without complications. On the third day 
after birth, a new echocardiogram was done and 
showed an ejection fraction of 36%. 

DISCUSSION AND CONCLUSION
Peripartum cardiomyopathy is a rare disease, 

with adverse maternal and fetal effects, whose 
diagnosis is in most cases of exclusion. And that is 
why it is necessary that the patient meets four 
criterias to meet the definition of cardiomyopathy 

(3)periparto . 
Development of heart failure in the last month of 

th
pregnancy or until the 5  month of puerperium. 
Absence of an an identifiable cause for heart failure. 
Absence of heart disease preceding the last month of 
pregnancy. Left ventricular systolic dysfunction 
(ejection fraction of left ventricle less than 45% 
and/or reduction in ventricular shortening fraction 
of greater than 30%). Echocardiography is a 
valuable examination, which usually shows an 
overall reduction in contractility and increase 
without left ventricular hypertrophy. 

Other echocardiographic findings suggestive 
are: Increase in the left atrium, mitral and tricuspid 
regurgitation. Changes of the heterogeneous 
ventricular wall thickness during systole. Dilated 
cardiomyopathy characteristic of this disease, not 
often causes severe the atrioventricular valve 
regurgitation and consequently, causing the ejection 
fraction measured by echocardiography is 
overestimated. Pregnant women with peripartum 
cardiomyopathy develop symptoms of cardiac 
decompensation in the last weeks of pregnancy and 
especially postpartum while women with previous 
heart disease (valvular, or ischemic disease, 
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myopathy) to suffer cardiac descompensation in the 
second trimester of pregnancy, when there is a major 
cardiovascular overload imposed by increasing 

 (5,6)
blood pressure .

The anesthetic technique to be used in such cases 
is controversial because of the difficulty imposed by 
changes of pregnancy. The characteristic edema of 
the airways, associated with high risk of 
bronchoaspiration are all factors that make a 
pregnant patient with a large potential for a difficult 
airway, and for that reason, most authors 
recommend the performance of regional block with 

(2,7)
slow induction sympathetic block . However, it is 
recommended to serious cardiopathies the use of 
general anesthesia with invasive monitoring, 
avo id ing  drugs  tha t  cause  depress ion  

(8)
cardiovascular . 

The preparation of the general anesthesia begins 
with the prophylaxis of aspiration, since pregnant 
women are always considered "full stomach" using 
drugs that increase gastric pH and decrease its 
volume. For these purposes the most frequently used 
medications are metoclopramide, ranitidine and 
sodium citrate, administered 45 minutes before 

(9)induction . The induction should be done in fast 
sequence, with proper positioning of the patient, and 
likely due to difficult intubation, all sorts of devices 
for difficult airway management should be 
available, since the risk of failed intubation in 
pregnant women is about 4 to 8 times higher than in 

(9)non-pregnant population . During anesthetic 
induction the supine hypotension syndrome cannot 
be neglected, the uterus should be lateralized to the 
left by the surgical team, and ready to start the 
surgery. 

The choice of general anesthesia for caesarean 
in heart disease patients is done when the heart does 
not allow hemodynamic sympathetic block imposed 
by a regional block. For this reason, the therapeutic 
drugs to be used should aim maximum motherly 
hemodynamic, with minimum fetal impact. 
Remifentanil meets this requirement to be an 
effective drug in blocking the hemodynamic 
response to intubation, which is rapidly metabolized 
by plasma esterase, bringing a few fetal 
repercussions. A double-blind study compared the 
newborn Apgar score of two groups each with 20 
pregnant women who underwent Caesarean delivery 
under general anesthesia, and in one of the groups 
we used remifentanil and the other was used 
placebo. There was no difference in Apgar score 
between the two groups and time to achieve 
spontaneous ventilation was slightly higher in the 

 (10)
remifentanil group (25 vs 75 seconds) . 

The hypnotic of choice for this situation is 
etomidate, given its remarkable hemodynamic 
stability and maintenance of anesthesia can be done 

with isoflurane at 0.5 MAC, since at higher 
concentrations can occur in smooth muscle 
relaxation and consequent uterine atony. Thus, 
blockade of adrenergic response will depend more 
on the plasma concentration of opioid. However, 
even with appropriate treatment options, general 
anesthesia reduces the uteroplacental flow. 

So the shorter the induction-birth, the less time 
exposure of the fetus to the regime of low flow and 
lower the transfer of drugs to the fetus, noting that 
the time is directly related to fetal hypoxia and 

(9)
acidosis, regardless of the anesthesia . A vaginal 
delivery is contraindicated in certain heart diseases 
due to hemodynamic stress triggered by labor. The 
magnitude of anxiety, pain and apprehension 
determine the intensity of increased heart rate and 
systemic vascular resistance with consequent 
increase in afterload. 

The increase in heart rate associated with 
increased stroke volume imposed by uterine 
contractions, causes cardiac output to rise by 15% in 
the latent phase, 30% in the active phase of 1st stage 
and 45% in the second stage. The autotransfusion 
caused by each uterine contraction increases 
cardiac output between 10 and 25%, and shortly 
after birth, this increase can reach 80% due to 

(11,12,13,14,15)involution uterine . Therefore, hemodynamic 
instability can occur in pregnant women with serious 
heart disease at all stages of labor and cesarean 
delivery in the case of this instability can occur 
during installation of sympathetic block on regional 
anesthesia, during induction of general anesthesia 
during bleeding during surgery or in the immediate 
postoperative period, when the uterine involution 
associated with decompression of the inferior vena 
cava, greatly increases venous return and cardiac 
work. 

For this reason, pregnant women with heart 
disease undergoing general anesthesia, extubation 
have more benefits a few hours after cesarean 
section for better management of any overload, 
which offer great risk of causing acute pulmonary 
edema, and one should avoid or lessen the 
adrenergic response also extubation, in order to 
prevent new cardiovascular stress.
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RESUMO
A incidência do diabetes mellitus vem 

aumentando ao longo dos anos. Atualmente 4,6 
milhões de pessoas morrem anualmente no mundo, 
devido a esta doença. Aproximadamente 10% dos 
casos são do tipo I e na infância este tipo atinge 90% 
dos casos, demonstrando a importância 
epidemiológica do diabetes. Essa doença 
compromete diferentes tecidos, inclusive as 
glândulas salivares, que possuem características 
morfológicas semelhantes ao pâncreas. Esta 
condição hiperglicêmica está relacionada também à 
produção de espécies reativas do oxigênio (EROs), 
que potencializam estes danos teciduais. Dessa 
forma, alguns estudos têm utilizado antioxidantes, 
entre eles a N-acetilcisteína (NAC) na tentativa de 
modular estes processos, evitando os danos 

teciduais. Todavia, a NAC de forma isolada parece 
promover uma maior infiltração de linfócitos T CD4 
e CD8, potencializando a doença, sendo necessária 
a associação de anticorpos específicos, para se 
obter a ação antioxidante e evitar esta progressão da 
doença. Junto a isso, o exercício físico moderado 
pode exercer também influência nesta homeostase 
celular, equilibrando o ataque oxidativo e 
melhorando o mecanismo de defesa antioxidante. 
Assim, iremos apresentar os resultados de uma 
revisão de literatura enfocando que a NAC, 
anticorpos CD4 e CD8 e o exercício físico de forma 
associada podem promover efeitos benéficos no 
organismo, sendo mais uma possível ferramenta no 
tratamento do Diabetes tipo I. 

ABSTRACT
The incidence of diabetes mellitus has increased 

over the years. Currently 4.6 million people die due 
to this disease. Approximately 10% of cases are type 
I, affecting 90% of cases in childhood, 
demonstrating the epidemiologic importance of 
diabetes. Diabetes affects different tissues, including 
the salivary glands which are similar in 
morphological characteristics to the pancreas. This 
hyperglycemic condition is related also to 
production of reactive oxygen species (ROS), which 
increase the damage tissue. Thus, some studies have 
used antioxidants, including N-acetylcysteine 
(NAC) in an attempt to modulate these processes by 
avoiding tissue damage. However, the NAC appears 
to promote a infiltration of CD4 and CD8 
lymphocytes, intensifying the hyperglycemic 
condition. To avoid this it is necessary the 
combination of antibodies specific to obtain the 
antioxidant action and prevent the disease 
progression. In addition to this, the moderate 
physical exercise can also exert influence in cell 
homeostasis, regulating the oxidative damage and 
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improving the antioxidant defense mechanism. Thus, 
this study will show a literature review focusing the 
NAC, the CD4 and CD8 antibodies and physical 
exercise and the possible beneficial effects in the 
treatment of Type I Diabetes.

INTRODUCTION
Diabetes mellitus is characterized by a 

heterogeneous group of metabolic disorders, which 
provokes the hyperglycemia. The incidence of 
diabetes has increased over the years. In 1985, an 
estimated 30 million adults presented the diabetes 
mellitus worldwide, 135 million were observed in 
1995, reaching 173 million in 2002 and according to 
current data, approximately 366 million people 

(1)worldwide have diabetes . It is important to note 
also that each year 4.6 million people die from this 
disease. Approximately 10% of cases are of type I 
and 90% occurred in the childhood, showing the 
epidemiologic importance of this disease. In Brazil, 
there are approximately 5.6 million people with 
diabetes and 7.5 million cases of glucose 
intolerance. 

In addition to morbidity, the diabetes mellitus is 
related to a high social and financial cost and 
becomes a major concern in public health today. 
Thus, some authors emphasize the need to always get 

(1-7)new therapies to control this disease . Several 
experimental and clinical studies have shown that 
diabetes mellitus leads to a deficiency in insulin 
action and amount or total lack of it, triggering 
decrease in glucose uptake by the body remains in 
the blood so high. Hyperglycemia may have some 
consequences: alterations in body osmolality and 
general inflammation. 

The effects of glucose levels are related also with 
the appearance of signs of lethargy and fatigue. This 
lack of capacity to absorb and utilize glucose 
provokes diminishing of energy, promoting the 
utilization of other reserves such as fats and proteins, 
resulting in a byproduct, the ketone, common in this 
type of diabetes. This process possesses correlation 
with changes in pH and weight loss, despite the 
increased in food intake. With this, in type I diabetes 
is observed several complications among others, 

(8-16)vascular and tissue alterations . In relation to 
inflammatory infiltrated, this process is mediated by 
macrophages that recognize self antigens and 
cytotoxic T cells and that play roles in tissue 
destruction, mainly in pancreatic cells. 

Thus, tissue injuries occur throughout the body 
due to insulin alterations initiated by these 
processes, which affecting also the salivary 

(15,17,18)
glands . However, doubts still exist about the 
real causes and consequences of this disease, 
nevertheless some evidence shows that type I 
diabetes can be triggered by genetic and 
environmental factors, viruses, obesity and chronic 

or acute inflammation, as already mentioned and 
that attack the beta cells of the pancreas. This is due 
to an autoimmune response, where there is migration 
of lymphocytes and T cell, triggering the cell 

(9,12,18,19-25)
destruction . 

Thus, become necessary to search differents 
therapies which are effective in the treatment of 
autoimmune diabetes and its harmful effects. In this 
aspect many studies show alone treatments, however 
few studies show associate treatments, mainly in 
relation to attempt to recover different tissues, 
including salivary glands. 

OBJECTIVES
Thus, this study will show a literature review 

focusing the NAC, the CD4 and CD8 antibodies and 
physical exercise and the possible beneficial effects 
in the treatment of Type I Diabetes.

MATERIALS AND METHODS
This review is based in analysis of literature 

available in databases for viewing online: BIREME, 
PubMed, SciELO, and LILACS. We conducted a 
literature review, with qualitative and preliminary 
selection of the articles in their entirety, focusing 
directly to the theme. The key-words used were N-
acetylcysteine, exercise, oxidative stress, diabetes 
mellitus type I, and the period used for search was 
from 1990 to 2012.

RESULTS AND DISCUSSION
According to studies analyzed, we observed that 

the Type I Diabetes is a public health problem 
showing the epidemiologic importance of this 
disease. Also, was observed different forms of 
treatment, demonstrating the attempt to revert the 

(8-16)
damages caused by this disease . 

This disease also leads to an increased in 
production of reactive oxygen species (ROS). These 
oxidants, final products of a small proportion of O2, 
including superoxide anion radical, hydrogen 
peroxide and hydroxyl radicals, are potent and may 

(26)
also enhance the tissue injury . In association, the 
hyperglycemia and ROS, promove the activation of 
PK-C isoforms (protein kinase C) and increased 
formation of glycosylated derivatives that stimulate 
the flow of glucose through the aldose-reductase, 
resulting in the accumulate of sorbitol, which is also 

(27,28)
toxic to tissues . 

Thus, these processes can be associated to 
(29,30)

complications also observed in diabetes . To 
compromise still more this condition, the primary 
antioxidant defense system, which comprises 
enzymes such as superoxide dismutases (CuZn-SOD 
- cytosolic and extracellular Mn-SOD - 
mitochondrial), catalase (heme enzyme) and 
glutathione peroxidase (GR / GPX - dependent and 
non selenium-dependent) that decompose, 
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respectively, in anion O2, H2O2 and lipoperoxides 
(26,31)

are comitted in hyperglycemic conditions . 
Therefore, many researchers have attempted 
evaluate the effect of antioxidants and other 
therapies for the prevention and treatment of 

(31-37)
diabetic complications . 

In this regard, some studies have shown that 
physical exercise in patients with diabetes can 
promote many benefits, such as heart rate control, 
improved lipid profile, increased insulin sensitivity, 
decreased insulin replacement and obesity, as well 

(38,39)as reduction of vascular dysfunctions . In 
addition physical exercise can influence the cellular 
homeostasis, balancing oxidative damage and 
improving the antioxidant defense mechanism. 
During moderate exercise, chemical reactions lead 
to modulation of ROS, and can protect tissues from 
damage caused by oxidizing. The enzymes such as 
SOD (superoxide dismutases), CAT (catalase) and 
GPX / GR (glutathione peroxidase) seem to respond 
in an adaptive manner, increasing its activities in 
tissues and organs of trained animals and in 

(40-43)
humans . Moreover, these beneficial effects of 
moderate exercise described can modulate the lipid 
peroxidation. This lipid peroxidation can occur in 
cell membranes and may be related to biological 
damage promoted by free radicals produced after 

(44-49)
intense training . However, this increase in lipid 
peroxidation appears to be tissue specific, showing 
that some organs have immunity against this process 
even after physical activity. 

Avula & Fernandes (1999) found a reduction of 
lipid peroxidation in kidney and salivary glands of 

(50)mice trained when compared with sedentary . 
Thus, although complex, this demonstrates the 
potential beneficial effect of exercise in reducing 
oxidative stress, as well as the intimate relationship 
of this process with the salivary tissues and the 
positive response of these tissues after this activity. 
In addition to training, exist the antioxidants that 
may also recover damages caused by diabetes. 
Among these are the NAC (N-acetylcysteine), which 
is considered as a powerful antioxidant. Its action is 
due to the ability to stimulate the synthesis of reduced 
glutathione (GSH), enzyme responsible for the 

(51)
antioxidant defense system . Studies also have 
shown its inhibitory action on biomarkers of 
oxidative stress in different tissues. Guo et al. (2007) 
investigated the effect of N-acetylcysteine (NAC) on 
the expression of nicotinamide adenine dinucleotide 
phosphate oxidase (NADPH), antioxidant enzymes 
and inflammatory markers in diabetic rats. The 
authors found satisfactory answers in relation to the 
NAC and its antioxidant and protective effect in 

(52)different tissues . 
Corroborating to this, Ribeiro et al. (2011) 

evaluated the effects of NAC in reducing the 
oxidative tissue damage in the liver and kidneys of 

diabetic rats. The authors observed a significant 
decrease in lipid peroxidation, especially in the 

(51)kidney tissue . However, one study found that 
despite of NAC have these beneficial effects in some 
tissues due to its antioxidant action, its protective 
effects on pancreatic beta-cells are not well 
elucidated in Type I Diabetes. To this was used a 
model transference of splenocytes of NOD mice to 
Scid mice for induce the diabetes, treated with NAC. 
After treatment, it was observed that in two weeks of 
NAC use, there was an increase in infiltration of CD4 
and CD8, further accelerating the autoimmune 
process in this animal model which is detrimental to 

(53)pancreatic beta cells . This process occurs because 
the immune system appears very sensitive to cysteine 
that is a composite of the NAC. With this, a larger 
amount of intracellular cysteine promotes greater 

(54)infiltration of T cells in the tissues . This process 
promotes the progression of the disease. However, 
the use of antibody specific anti CD4 and anti CD8, 
can show satisfactory action, with a decrease in 
infiltration of CD4 and CD8 cells in the pancreatic 

(55)
beta-cells of non-obese animals . 

Thus, it would be possible and necessary a 
combination of these two therapeutic agents, to 
block the imunological action of NAC and thus 
decreasing the infiltration of lymphocytes. In this 
form, it is clear that diabetes is related to the process 
of oxidative stress and the moderate exercise can 

(40-43)
help stimulating the antioxidant enzymes . 
Furthermore, NAC, CD4 and CD8 antibodies may 
be a potential therapeutic agent when associates, 
improving insulin sensitivity and modulating the 

(51,52,56)production of free radicals .

CONCLUSION 
The studies showed that the use of the 

antioxidant N-acetylcysteine is widely used, being 
effective in animal models and mainly in type II 
diabetes. However, its action on pancreatic beta 
cells in patients with type I diabetes is not well 
elucidated and its use could trigger further 
infiltration of CD4 and CD8, which is damaging to 
tissue. It was also observed that a therapy with CD4 
and CD8 antibodies was effective in recover 
pancreatic beta cells. Thus, this literature review 
showed that NAC, the CD4 and CD8 antibody and 
the exercise when in association may be more 
effective in reduce oxidative stress and the 
inflammation, restoring thus the morphology of the 
salivary tissue.
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ASSOCIAÇÃO DOS POLIMORFISMOS A1298C E C677T NO GENE MTFHR E A INFERTILIDADE MASCULINA

MACHADO, E.F.A; LIPAY, M.V.N.
RESUMO
Um fator de risco para a infertilidade, além de outras doenças, é o acúmulo de homocisteína no sangue relacionada à deficiência de folato, a qual já se sabe 
ocorrer freqüentemente. A homocisteina é um aminoácido sulfúrico e um metabólico da metionina, um aminoácido essencial. Sua existência é critica no 
ciclo do folato. O ciclo do folato é a chave da manutenção da integridade genomica devido a suas funções na síntese, reparo e metilacão do DNA e o MTHFR 
(5-10 metilenotetrahidrofolato redutase) é a principal enzima regulatória do metabolismo da homocisteina. Existem dois polimorfismos do gene dessa 
enzima que podem afetar sua atividade bioquímica MTHFR C677T mutante e A1298C mutante. De acordo com a importância de se identificar os fatores de 
risco para a infertilidade o objetivo do presente estudo foi determinar se os polimorfismos do gene MTHFR A1298C e C677T podem estar associados a 
indivíduos brasileiros inférteis, e assim serem considerados fatores de risco. Esse estudo se caracterizou como caso-controle, sendo estudados 581 
indivíduos do grupo controle e 125 pacientes inférteis do sexo masculino. Os indivíduos inférteis apresentaram os genótipos 1298AA, 1298AC e 1298CC nas 
seguintes frequências: 67,2%, 28,8% e 4,0%, respectivamente. Já no grupo controle o genótipo 1298AA foi encontrado em 60,0%, o genótipo 1298AC em 34,0% 
e o genótipo 1298 CC em 6,0% . Em nenhuma comparação, entre os diferentes grupos, houve diferença significativa (p>0,05). Em relação ao polimorfismo 
C677T os indivíduos inférteis apresentaram os genótipos 677CC, 677CT e 677TT nas seguintes frequências: 35,0%, 58,0% e 7,0%, e no grupo controle as 
seguintes frequências: 58,5%, 35,0% e 6,5%, respectivamente. Houve diferença significativa na comparação do grupo de homens inférteis com o grupo 
controle na presença do genótipo CT.
Palavras-Chave: infertilidade masculina, MTHFR, polimorfismos

AVALIAÇÃO ENTRE DIFERENTES MÉTODOS DE AFERIÇÃO DE TEMPERATURA UTILIZADOS NUM SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO
Bianca Lopes Pedroso, Giovanna Gavros Palandri, Saulo Duarte Passos

RESUMO
Febre é um importante sinal clínico, principalmente em Pediatria, podendo ser preditor de gravidade para várias doenças, principalmente as infecciosas. 
Com o surgimento de novas tecnologias para aferição da temperatura corporal, tornou-se importante avaliar a confiabilidade destes novos termômetros 
principalmente para triagem em serviços de emergência. Este artigo visou avaliar os diferentes métodos para detectar elevação da temperatura corporal 
quando comparados aos termômetros frequentemente utilizados na prática clínica e àqueles que apresentam um maior grau de confiabilidade. Foram 
aferidas as temperaturas axilar, timpânica, temporal, oral e retal em menores de 18 anos, com febre referida, atendidos no pronto socorro infantil do Hospital 
Universitário de Jundiaí. Foram utilizados diferentes tipos de instrumentos para a aferição, incluindo os termômetros axilar digital, axilar de mercúrio, oral 
digital, retal digital, timpânico infravermelho, temporal infravermelho e temporal de contato. Dentre os instrumentos testados, constatou-se que o 
termômetro temporal foi o mais acurado, com elevados índices de sensibilidade e especificidade, bem como um instrumento rápido, prático e de fácil 
utilização, quando comparado à temperatura retal, utilizada como padrão-ouro. Este termômetro foi considerado uma boa opção para o uso em serviços 
pediátricos de emergência.
Palavras-Chave: Febre, termômetro, timpânico, temporal, axilar, retal

SÍNDROME DE CIMITARRA- RELATO DE CASO
Décio Farias Novaes Junior, Rogério Cardoso Camargo, Michelli Meloni, Paulo Dantas Rolim, Waldinei Merces Rodrigues, Clarissa Lima e Silva Loureiro, 

Cristiane Scalon Carminatti
RESUMO
A síndrome de cimitarra é anormalidade da drenagem venosa caracterizada por uma veia pulmonar descendente curvilínea ao longo da borda direita do 
coração. Pode estar associado a hipoplasia do pulmão direito, supressão do pulmão direito pelas artérias sistêmicas e pela aorta descendente, 
bronquiectasia, diafragma direito anômalo, defeito do septo ventricular, persistência do canal arterial, comunicação interatrial, coarctação da aorta, 
aneurisma arteriovenoso do pulmão direito. Atualmente existem duas formas descritas na literatura, a infantil, que é diagnosticada em menores de 1 ano de 
idade e, estes, apresentam-se com desconforto respiratório grave, hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca, insuficiência de crescimento, e infecções 
respiratórias de repetição, está associado a um mau prognóstico, aqui os principais sintomas são tosse crônica, dor torácica, dispnéia, asma ou hemoptise. 
Palavras-Chave: síndrome de Halasz, pulmão, pulmão hipogenético

CRIPTORQUIDISMO E TUMOR DE CÉLULAS DE LEYDIG EM PACIENTE DE 45 ANOS: RELATO DE CASO
Marília Leme Fercondini, Cláudio José Pagotto, Sérgio Augusto Taino, Sérgio Ferreira Módena

RESUMO
No ambulatório de Hérnias - Cirurgia Geral da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ - SP), um paciente masculino de 45 anos foi encaminhado para 
atendimento por presença de hérnia inguinal bilateral. No exame físico, notou-se, além das hérnias, a presença de massas palpáveis em região inguinal e 
ausência de testículos no escroto. Assim sendo, foi feito diagnóstico de criptorquidia bilateral. Devido a baixa incidência desse tipo de caso, um estudo mais 
abrangente, com uma revisão bibliográfica, foi feito sobre esse assunto.
Palavras-Chave: criptorquidia, tumor testicular, tumor de células de leydig, testículo, tumor

RECIDIVA DE TUBERCULOSE NA CIDADE DE JUNDIAÍ NO PERÍODO DE 2006 A 2011: PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO
Maine Luellah Demaret Bardou, Sandra Ervolino, Hyun Mo Yang, Saulo Duarte Passos

RESUMO
Objetivo: Avaliar os aspectos clínicos e epidemiológicos da recidiva de Tuberculose é de extrema importância, pois este dado é capaz de nortear e esclarecer 
a eficiência do DOTS (Directly Observed Treatment Short), o esquema terapêutico utilizado e os fatores predisponentes para a recidiva. Métodos: Estudo 
descritivo realizou levantamento dos casos de recidiva de Tuberculose no site oficial do Ministério da Saúde (TbWeb) na cidade de Jundiaí no período de 2006 
a 2011 com o auxilio da Vigilância Epidemiológica de Jundiaí. Resultados: No período de 2006 a 2011 foram notificados 36 casos de recidiva, sendo todos 
residentes na cidade de Jundiaí. Neste grupo, a mediana de idade foi de 51± 17,5 anos e 27 (75%) eram do sexo masculino. Os casos de recidiva estavam em 
decréscimo desde 2006 tendo expressivo aumento a partir em 2010. Com relação à forma da doença, 29 (80,6%) eram de tuberculose pulmonar. A 
baciloscopia de escarro foi positiva em 19 (52,7%) casos de acometimento pulmonar e em 7 (19,4%) casos de acometimento extra-pulmonar. A sorologia 
antivírus da imunodeficiência humana (HIV) foi realizada em 34 (94,4%) casos e foi positiva em 9(25%) deles. Em relação a outras co-morbidades 5 (13,9%) 
casos eram etilistas e 24(66,7%) não apresentavam nenhuma outra co-morbidade. A duração do tratamento foi em média 6,5 meses. O esquema terapêutico 
utilizado foi com as drogas Rifampicina (R), Isoniazida (H), Pirazinamida (Z) e Etambutol (E). A adoção do esquema quadruplo(RHZE) de drogas foi adotado 
desde 2006. A Estratégia do Tratamento Diretamente Observado (DOTS) foi realizado em 20 (55,5%) dos casos e foi efetuado primordialmente nos dois 
últimos anos (2010 e 2011) Conclusões: Houve expressivo aumento dos casos de recidiva em 2010 e 2011 quintuplicando as ocorrências em relação ao ano de 
2009. Entretanto, é importante ressaltar que seria necessário uma série histórica mais longa para analisarmos as relações do aumento do número de casos de 
TB recidiva em Jundiaí. A taxa de recidiva de tuberculose ocorreu em faixas etárias mais elevadas com baixa relação entre outras co-morbidades e com a 
sorologia positiva para HIV. Apesar da adoção precoce do esquema com quatro drogas (R: rifampicina H: isoniazida Z: pirazinamida E: etambutol) a taxa de 
recidiva se elevou nos anos de 2010 e 2011. Vale Ressaltar, que houve adoção tardia da cidade de Jundiaí ao Tratamento Diretamente Observado (DOTS), 
apesar de ser instituído pelo Ministério da Saúde desde 1999.
Palavras-Chave: recidiva, tuberculose

GOTA TOFÁCEA CRÔNICA: RELATO DE CASO
Bruno Nunes Lapa, Natália Bressiani Amstalden, Waldenise Cossermelli

RESUMO
O presente trabalho relata um estudo de caso realizado com um paciente portador de gota crônica tendo por objetivo mostrar as consequências e os 
desprivilégios ocasionados pela doença e a não adesão ao tratamento. SRPS, 54 anos, masculino, branco, natural e procedente de Várzea Paulista, estado de 
São Paulo, casado, metalúrgico aposentado, etilista e tabagista inveterado procura o serviço do Hospital São Vicente de Paula devido a quadro de crise gotosa 
dolorosa acompanhada de infecção dos tofos. Refere uso irregular de medicação e dieta inadequada apresentando severo grau de incapacidade. 
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Permanece internado para a realização de exames e estabilização do quadro clínico, sendo encaminhado para acompanhamento no ambulatório de 
reumatologia da FMJ. Há 20 anos, iniciou a história com artrite no joelho esquerdo, de aparecimento súbito melhorando em uma semana. Posteriormente, 
notou a ocorrência de crises mais frequentes nos dois joelhos, em mãos e punhos, tornozelos e pés, de caráter intermitente e sem rigidez matinal ou relatos 
de podagra. Não aderindo ao tratamento, apresentou piora do quadro clínico evoluindo com poliartrite simétrica e persistente, e surgimento de 
deformidades limitantes nas mãos e nos pés (impossibilitando a deambulação), além do desenvolvimento de nódulos indolores distribuídos pelo corpo. 
Referia disúria e litíase renal. Diante dessa história, do quadro articular e da presença de nódulos subcutâneos, levantou-se, sem dificuldade, a hipótese 
diagnóstica de gota tofácea clássica. O caso em questão trata-se de um clássico relato de um paciente que desde o início não respeitou a doença persistindo 
com hábitos de vida desregrados evoluindo para um quadro crônico com limitações importantes. Segundo a literatura, para atingir tal feito deve-se 
transcorrer um período de cerca de 10 anos de doença não tratada. Sem dúvidas no diagnóstico iniciou-se terapêutica necessária pedindo-se exames 
complementares para avaliação da dimensão da patologia. É importante salientar que apenas a dosagem de ácido úrico não definiria o diagnóstico, sendo o 
padrão ouro a punção e análise do líquido sinovial. A artrite gotosa, por fim, como qualquer outra doença crônica, ocasiona ao paciente portador restrições e 
limitações que o despertam para sentimentos de repulsa, angústia, ansiedade e insegurança, os quais degradam a autoestima. Sendo assim, torna-se de 
extrema necessidade elucidar que a gota não é uma doença letal e que o maior obstáculo está em evitar com seriedade as reincidivas das crises agudas. 
Portanto, a amenização dos sinais e sintomas através de mudança de hábitos-medicamentos é a arma mais efetiva para combatê-la.
Palavras-Chave: gota tofácea, inflamação crônica, não adesão ao tratamento

EFEITOS DO TABAGISMO PASSIVO E CRÔNICO SOBRE O LOBO DORSAL DA PRÓSTATA DE RATOS
Bárbara F. R. Urbano, Aline Biggi Mattiolli, Cesar Alexandre Fabrega Carvalho

RESUMO
A fumaça do cigarro leva a prejuízos morfofuncionais de diversos sistemas orgânicos, o que pode repercutir em diversas doenças. Com o conhecido poder da 
poluição ambiental é de se esperar que indivíduos expostos passivamente a fumaça do cigarro sofram as consequências tanto quanto o fumante ativo. 
Portanto, as descrições morfológicas da glândula prostática, frente ao tabagismo ativo ou pela influência da nicotina, apontam o poder deletério do cigarro. 
Na literatura, contudo, os efeitos do tabagismo passivo são escassos. Assim sendo, o presente trabalho teve como objetivo geral avaliar as possíveis alterações 
do compartimento epitelial do lobo dorsal da próstata de ratos frente ao tabagismo passivo e crônico. Vinte ratos Wistar (Rattus norvegicus) foram divididos 
em 2 grupos: grupo controle e grupo tabagista. Amostras da próstata dorsal dos ratos foram colhidas e submetidas à análise histológica onde foram analisados 
os volumes, celular, citoplasmático e nuclear das células epiteliais e das células musculares lisas, bem como a densidade relativa entre o 
parênquima/estroma das fibras colágenas. Os resultados do trabalho atual não demonstraram nenhuma diferença significativa na análise quantitativa, 
entretanto, há nítidas diferenças qualitativas observadas na análise microscópica pelo espessamento do tecido estromal, atrofia e descaracterização 
epitelial, hipertrofia e desorganização da musculatura lisa e áreas de metaplasia prostática.
Palavras-Chave: tabagismo passivo, tabagismo crônico, próstata, lobo dorsal, ratos

CÂNCER DE MAMA EM JUNDIAÍ – CUSTO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM UM PROGRAMA DE RASTREAMENTO EM 2012
AMAIS, D. S. R., TOLOSA, J. L., ALVAREZ, D. A. P., GANDOLPHO, A. C., YOSHIDA, F. M., BORGES, J. B. R.

RESUMO
Objetivo: Comparar custos de rastreamento e tratamento de pacientes com câncer de mama, no município de Jundiaí - SP, elaborando um programa 
eficiente de rastreamento para diagnóstico precoce da doença. Métodos: Estudo descritivo através de dados demográficos e de mortalidade por câncer de 
mama pelo DATASUS; custos de rastreamento da Secretaria Municipal de Saúde; valores de tratamento da doença baseado no estudo de Kemp et al., 2005. 
Resultados: Uma mamografia custa 45,00 reais (SUS - Jundiaí) e o valor de tratamento de um câncer de mama rastreado precocemente e avançado custam 
6.083,00 e 71.083,00, respectivamente. Em Jundiaí, atualmente, dos 60 casos anuais de câncer de mama, 40 são avançados, exigindo tratamento mais 
custoso, pois inclui quimioterapia, totalizando em 2.843.320,00 reais, enquanto que os 20 casos precoces custam 121.660,00 reais. Além disso, o município 
realiza em média 5.000 mamografias, ao custo total de 3.189.980,00 anuais, sem programa organizado. Com o objetivo de modificar a atual realidade de 
Jundiaí, propõe-se um programa de rastreamento com busca ativa que abrangeria mulheres de 40 a 69 anos (64.381 mulheres - IBGE 2010), melhorando o 
diagnóstico precoce. Considerando o número de 60 novos casos de câncer de mama anual, o novo programa de rastreamento detectaria 40 casos precoces 
(aproximadamente 70%) e 20 casos avançados (aproximadamente 30%), semelhante ao que ocorre em países com rastreamento organizado. Assim, para 
tratar essas 40 mulheres com câncer precoce e 20 com avançado, o custo seria de 243.320,00 e 1.421.660,00 reais, respectivamente, totalizando 1.664.980,00. 
O programa em prática gastaria 2.897.145,00 reais com mamografias. Conclusão: A economia com o tratamento perfaz 1.300.000,00, podendo reverte-lo para 
implantação do programa organizado de rastreamento com busca ativa, que visa diagnóstico precoce e redução da mortalidade por câncer de mama, 
tratando mais mulheres com melhor prognóstico a um menor custo. Vantagem financeira e melhores índices de saúde.
Palavras-Chave: câncer de mama, rastreamento, gestão em saúde

AVALIAÇÃO DA PERDA PONDERAL EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA
Ary Augusto de Castro Macedo, Ary Augusto Reis de Macedo, Heryck José Stella, Sônia V. P. Malheiros M. Fernandes, Mercia Breda Stella

RESUMO
O contexto atual de sedentarismo somado a uma dieta onde predominam alimentos industrializados faz com que, cada vez mais, a população mundial sofra 
com a obesidade e a consequente perda de qualidade de vida. No Brasil, dados do IBGE apontam para um aumento nítido na incidência de obesidade tanto 
em homens, de 2,8% para 12,4% após os 20 anos, como em mulheres, de 8% para 16,9%. Hoje sabe-se que a obesidade causa prejuízo não apenas pelo 
excesso de peso. A obesidade está intimamente relacionada à Síndrome Metabólica, condição propícia para a ocorrência de doenças cardiovasculares com 
impacto importante na morbimortalidade geral. O tratamento clínico da obesidade muitas vezes não é suficiente para a eliminação do excesso de peso 
necessário fazendo com que muitos procurem o tratamento cirúrgico, através da Cirurgia Bariátrica (CB) para uma perda ponderal duradoura. As técnicas 
cirúrgicas disponível são varias, mas sabe-se hoje que a técnica de Capella apresenta resultados favoráveis sem grandes índices de complicações sendo, 
portanto a técnica de escolha para a maioria dos cirurgiões no Brasil. Esta técnica respeita um padrão restritivo e disabsortivo combinando a gastroplastia 
vertical com a derivação jejunal em Y de Roux. O tratamento cirúrgico tem uma indicação precisa e necessita de preparo multidisciplinar do paciente e de um 
acompanhamento a longo prazo para sucesso terapêutico. A cirurgia é proposta para pacientes com insucesso no tratamento clínico de obesidade e que 
apresentem IMC > 40 kg/m² ou para acometidos por comorbidades (hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia graves ou artrose) e com IMC > 35 kg/m². O 
sucesso terapêutico da CB não tem ainda critérios consensuais definidos, mas sua eficiência é comprovada por diversos estudos inclusive com melhora da 
qualidade de vida. Este estudo retrospectivo visa resgatar dados de prontuários de pacientes submetidos à cirurgia de Capella que executaram o seguimento 
pós-cirúrgico satisfatório por um ano e analisar a eficiência da cirurgia como tratamento para obesidade. Foram estudados 32 pacientes sendo todos eles do 
sexo feminino com média de 33,08 ± 7,34 anos, altura de 1,56 ± 0,06m, peso pré-cirúrgico de 110,54 ± 13,06kg e IMC médio de 42,11 ± 4,7kg/m². Após o 
tratamento pela CB, a maior porcentagem de perda do excesso de peso (%PEP) foi encontrada nos primeiros 3 meses de seguimento sendo a média de 
41,55± 12,88% do excesso de peso em acordo com os dados da literatura. No final do seguimento encontramos uma média de 76,08 ± 19,14% de perda de 
excesso de peso e um IMC médio de 26,48 ± 4,1kgm² classificados como sobrepeso ou dentro da normalidade nutricional. Diante das estatísticas 
encontradas, conclui-se que o tratamento cirúrgico da obesidade pela técnica de Capella é um método terapêutico eficiente desde que realizado por 
cirurgião capacitado e seguimento pós-cirúrgico adequado com equipe multiprofissional experiente na orientação nutricional, psicológica e médica de 
pacientes obesos.
Palavras-Chave: obesidade, tratamento cirúrgico, síndrome metabólica, cirurgia bariátrica

RELATO DE CASO: GESTAÇÃO DE ALTO RISCO: DIABETES MELLITUS TIPO 1 E IRC ESTÁGIO IV
Beatriz Ramirez Jaco, Gabriella Lourenço Silva, Maria Beatriz Sayeg Freire, Maria do Perpétuo Socorro Gusmão Amorim

RESUMO
Objetivos: Acompanhar as possíveis complicações decorrentes da DM1 e IRC em uma gestação de alto risco. Metodologia: A paciente I.P. 24 anos com a idade 
gestacional de 31+4, acompanhada no período pré-natal até o parto no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí, DM 1 há 15 anos, com 
diagnóstico de IRC desde os 22 anos complicada por anemia e hipertensão arterial. A despeito de sua condição clinica engravidou. Foram analisados os 
prontuários e a anamnese obstétrica, exames laboratoriais e de imagem, evolução clínica e puerperal. Considerou-se a evolução clínica do recém-nascido 
no pós-parto imediato. Resultados: Na gestação, apresentou grande variabilidade glicêmica sendo internada diversas vezes. Os resultados laboratoriais 
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INFLUÊNCIA DO TABAGISMO PASSIVO EXPERIMENTAL NOS COMPONENTES FIBROELÁSTICOS DA AORTA ABDOMINAL
ALVAREZ, D.A.P., GENOVEZ, P.S.S.A.; PISSOLATO, M., FABREGA-CARVALHO, C.A.

RESUMO
Com reconhecido poder de poluição ambiental é de se esperar que, indivíduos expostos passivamente a fumaça que sai da ponta acesa do cigarro, sofram as 
consequências tanto quanto o fumante ativo. Assim o objetivo do presente trabalho foi avaliar as possíveis alterações dos componentes fibrilares da aorta 
abdominal de ratos frente ao tabagismo passivo e crônico. Ratos machos foram divididos nos grupos, controle (GC, n=10) e tabagista (GT, n=10). Os animais 
do GT foram expostos, diariamente e por um período de 30 semanas, à fumaça de 3 cigarros (alto teor). Os animais do GC foram manipulados nas mesmas 
condições experimentais do GT, sem exposição à fumaça do cigarro. Findo o período experimental, os animais de ambos os grupos (GC, GT) foram 
sacrificados com overdose de anestésico. As aortas abdominais foram dissecadas e submetidas a procedimentos histológicos rotineiros, corados com HE, 
Picrossirius e Verhoeff, analisados e digitalizados em microscópio sob luz normal e polarizada. Para a determinação da área relativa das densidades (Vv/µm²) 
das fibras colágenas e elásticas foi utilizado um sistema teste contendo 100 pontos. 
Palavras-Chave: fibras de colágeno, fibras elásticas, tabagismo passivo, aorta abdominal

AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DOS RECÉM-NASCIDOS COM ANOMALIAS CONGÊNITAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUNDIAÍ - SP.
NORONHA, C. L., LIPAY, M. V. N.

RESUMO
Anomalia congênita é definida como perturbação no desenvolvimento, originada antes do nascimento, seja por motivo genético, ambiental ou 
desconhecido, mesmo quando a anomalia não for aparente no recém-nascido (RN) e manifestando-se tardiamente. De acordo com o Ministério da Saúde, 
no Brasil cerca de 5% dos RN apresentam alguma anomalia congênita e, como mostra o capítulo XVII do CID-10,as malformações representam a segunda 
causa de mortalidade infantil até 2003.Em 2/3 dos casos a etiologia é desconhecida. Na maioria dos estudos, a prevalência de anomalias diagnosticadas mais 
comumente no período perinatal se dá no aparelho músculo-esquelético e no sistema nervoso central, seguidas dos aparelhos cardiovascular e 
geniturinário. Método: Foi realizado levantamento de 44 prontuários do HU da FMJ, referentes ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2010. 
Neste, os dados das malformações reconhecidas em até 24 horas após o parto foram colhidos e divididos em três classes: referente à mãe, referente ao 
recém-nascido (RN) e relacionada ao parto. Resultados: Dos 3635 partos ocorridos ao longo do ano de 2010, foram registrados 44 RN que apresentaram 
alguma característica dismórfica, significativa ou não, representado 1,21% dos nascimentos do referido ano, muito aquém da média de outros estudos 
pesquisados. Em relação às condições maternas, a maior parte declarou-se branca, dentro da faixa etária entre 20-34 anos, com escolaridade de 8 a 11 anos. A 
maioria declarou ser casada (40%), 73% não dependentes químicas e a maioria era primigesta (41%).Apenas duas não realizaram o acompanhamento pré-
natal (4,6%) e 54,5% realizaram o acompanhamento fora do serviço do HU da FMJ.A média do número de consultas pré-natais foi de 7,4.Na maioria das 
gestações (56,8%) não foram relatadas intercorrências. Conclusão: Não foi possível o levantamento completo das malformações dos RN do HU, visto que o 
primeiro diagnóstico foi superficial, sem abranger os sistemas internos do organismo, citados como prevalentes em boa parte da literatura consultada. Não 
são praticados nesta instituição exames de rastreamento de malformações se não há indicação para tal. Não se cogitou, ainda, por parte desta pesquisa, o 
acompanhamento ambulatorial destes RN. Observamos que a qualidade do preenchimento da DNV é duvidosa, a partir da divergência de informações 
presentes na DNV e no prontuário, nas quais boa parte das declarações destes RN malformados não continha o registro ou, portanto, a descrição da anomalia, 
deficitária também no prontuário. A subnotificação de informações essenciais para o rastreamento de malformações e suas causas é constatada, tanto a 
nível interno do hospital, para o acompanhamento adequado do RN, quanto a nível de Ministério da Saúde, quando se observa o preenchimento deficitário da 
DNV. Faz-se, portanto, necessário o treinamento de profissionais para desempenhar tais atividades, a fim de reduzir a subnotificação e melhorar a qualidade 
dos dados referentes a esses RN em nossa Instituição.
Palavras-Chave: anomalias, avaliação, malformação

HÉRNIA DE GARENGEOT: RELATO DE CASO
Frederico Michelino de Oliveira, Guilherme Recart Santos, Sheila Maria Vaz Moreno, Marcus Vinicius Henriques de Carvalho

RESUMO
Em 1731, o cirurgião francês Rene Jacques Croissant de Garengeot, relatou pela primeira vez, a presença do apêndice cecal no saco herniário de uma hérnia 
femoral, desde então, poucos casos foram relatados na literatura internacional. Estima-se uma incidência em torno de 0,9 % dos reparos de hérnias femorais, 
índices que chegam até 0,08% quando o achado inclui apendicite. Existe uma predisposição no sexo feminino, numa relação de 13:1 com o sexo masculino. 
Os Sinais e sintomas são os mesmos de uma hérnia femoral comum e incluem dor de intensidade variável e tumoração na região inguino-crural, podendo ou 
não estar associado a sinais de encarceramento e sofrimento como presença de hiperemia e formação de abscessos loco-regionais. O diagnóstico pré-
operatório do apêndice no saco herniário é evento raro, fato que ocorre na maioria das vezes no intra-operatório. Não existe padronização de procedimentos 
cirúrgicos a serem realizados, devendo, porém, ser realizada a apendicectomia nos casos de apendicite ou sofrimento vascular do apêndice, para posterior 
reparo da parede abdominal. Identificação B.R.P., Data de nascimento 10/09/1929, sexo feminino, branca, viúva, religião não declarada. Residente em Jarinú 
Data de atendimento 04/07/2012 no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo. Prontuário 63260 QPD: dor região inguinal direita há 15 dias. HPMA: Paciente 
relata tumoraçao redutível em região inguinal direita de longa data e que nos últimos 15 dias, passou a ser irredutível, sendo acompanhada de intensificação 
da dor e vomito com resto alimentar há 1 dia. ISDA: cardiopata em uso marcapasso definitivo por BAVT, fazendo uso de medicação sem saber especificar o 
nome. EF: regular estado geral, descorada +/4+, desidratada +/4+, anictérica, afebril, eupneica. Fc = 60bpm, FR = 20 Ipm, PA = 170x80mmhg Aparelho 
cardivascular: bulhas rítmicas normofonéticas Aparelho respiratório : murmúrio vesicular presente sem ruídos adventícios. Abdome: Plano, levemente 
tenso, doloroso à palpação profunda em hipogastro, massa irredutível e dolorosa em região inguinal direita, com discreta hiperemia da pele. Exames 
complementares: Rx de abdome em 2 posições revelando alça distendida na região hipogastrica ( figuras 1 e 2). Conduta: frente ao quadro sugestivo de hénia 
inguino-crural encarcerada optou-se pela exploração cirúrgica, que foi realizada em 04/07/2012 às 21:00H. Cirurgia: A paciente foi submetida a anestesia geral 
e a inguinotomia transversa com exploração local e identificação do apêndice cecal, com sua extremidade distal necrosada, dentro do saco herniário de uma 
hérnia femoral, configurando o diagnóstico de hérnia de Garengeot (figuras 3 e 4). A paciente foi submetida a apendicectomia e reparo da cirúrgico da hérnia 
sob técnica de McVay, fechando-se o espaço entre o ligamento de Coopper e o ligamento inguinal. Evolução: Parte encaminhada para unidade semi-intensiva 
recebendo Alta em 09/07/12, para acompanhamento ambulatorial.
Palavras-Chave: hérnia, hérnia femoral, apêndice

revelaram vários picos hipoglicêmicos, o ultrassom obstétrico evidenciou aumento da resistência em território da artéria umbilical, a proteinúria foi de 
7,3g/24h, creatinina 2,2mg/dL e Hb de 15,8g/L. Permaneceu internada por 15 dias, PA controlada com diurético e Metildopa e anemia com Eritropoetina, 
Insulina NPH 35/10/10. Foi realizada cesariana, com 34 semanas e sem intercorrências. RN, único, masculino, peso 1.915 g, apgar 9/10, capurro 35+2, 
prematuro em 4 semanas, permaneceu na enfermaria sem intercorrências, mãe e filho tendo alta no terceiro PO. Conclusões: Relatamos este caso pela 
raridade e por haver evolução aparentemente bem sucedida da gestação e do feto, a despeito da alta probabilidade de não engravidar, abortar ou dar a luz a 
um feto com inúmeras mal formações congênitas na vigência de DM1 associado IRC em estágio IV da nefropatia diabética.
Palavras-Chave: diabetes mellitus, insuficiência renal crônica, gestação

OUTCOME OF LARGE SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX TREATED WITH CLINICAL OBSERVATION
Tiago da Silva Santos, Marcus V Carvalho, Tiago Ventureli, Richard W Light, Evaldo Marchi

RESUMO
Objective: To describe the outcome of a series of patients with primary spontaneous pneumothorax (PSP) of large volume treated with clinical observation. 
Methods: Patients with PSP (n= 101) were treated either by clinical observation (n= 32), chest drainage (n= 35) or surgery (thoracoscopy or open 
thoracotomy, n= 34). Small size PSP was preferably treated by clinical observation and large size PSP with pleural drainage. However, a subgroup of 21 
patients with large PSP, non-smokers, with good clinical status and no previous episodes of pneumothorax were referred to nonsurgical treatment. Results of 
this subgroup were compared with patients with small size PSP treated clinically and with patients with large size PSP submitted to pleural drainage. Statistics: 
Anova (p< 0.05). Results: Outcome of patients with small or large PSP treated with clinical observation and large PSP submitted to pleural drainage (values in 
media SD or total %; NS= not significant). Clinical observation (n= 32) Drainage Small (= 21) Large (n= 11) Large (n= 35) P Age 27 ± 13 28 ± 12 31 ± 12 NS Sex 
(Male, %) 81 % 45 %* 63 % < 0.05 Dyspnea (0 - 4) 1.7 ± 0.9 1.5 ± 0.7 2.1 ± 1.0 NS Smoke habit (Yes, %) 19 % 0 %* 34 % < 0.05 Prev. Epis. (Yes, %) 14 % 0 %* 11 %* < 
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FATORES RELACIONADOS À ROTATIVIDADE DOS MÉDICOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Alessandra Presotti Correia; Maria Cristina Traldi

RESUMO
A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é atualmente a principal ação governamental para substituir o modelo tradicional de atenção básica e hierarquizar a 
assistência à saúde. As atribuições do médico de família são muito variadas e incluem a assistência integral a indivíduos de diferentes fases do ciclo de vida, 
ações educativas, coletivas e comunitárias e participação no planejamento e organização do trabalho da equipe. Portanto, além da capacidade técnica 
necessária à proposta de trabalho, demanda criatividade, iniciativa, vocação e empenho para desempenhar suas funções na comunidade. Um dos maiores 
problemas enfrentados pelos gestores públicos para a eficácia da ESF é a alta rotatividade dos médicos relacionada ao perfil do egresso das escolas de 
medicina, aos modelos flexíveis de gestão adotados na saúde pública para a contratação das equipes e a falta de condições adequadas para o 
desenvolvimento do trabalho no modelo de atenção proposto. O objetivo da pesquisa foi identificar os fatores relacionados à rotatividade dos médicos e 
traçar o perfil dos médicos da atenção básica do município, analisando comparativamente o perfil dos que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas 
Unidades de Saúde da Família (USF). A amostra foi composta por 84 médicos: 77 de UBSs e 7 de USFs de Jundiaí-SP, que responderam ao questionário 
semiestruturado e autoaplicado, no período de outubro à novembro de 2010, representando 33,6% dos médicos nas UBSs e 100% dos médicos das USFs. A 
associação das variáveis estudadas foi realizada através do teste exato de Fisher e o software utilizado para análise foi o SAS versão 9.2 e o nível de 
significância foi assumido em 5% ( p < 0,05). Os resultados mostraram que os médicos das USFs tem idade entre 30 e 39 anos, 42,9% tem menos de 10 anos de 
formado e 71,4% trabalham na ESF há mais de dois anos. Observou-se significância p=0,0117, ter residência em pediatria e atuar em UBS, assim como ter 
concluído residência em instituição privada e atuar em UBS, p=0,0487. Possuir vínculo empregatício estável mostrou-se significativo entre os médicos das 
UBSs, p=0,0001, assim como ter carga horária de 20h semanais. Entre os médicos da ESF, a experiência anterior em saúde da família revelou-se significativa, 
p=0,0001. A incapacidade de cuidar/atender a diferentes faixas etárias foi fator significante para explicar a rotatividade na ESF, p= 0,0125, na percepção dos 
médicos da UBS. Para os que atuam nas USF, os fatores significantes foram: o tipo de vínculo empregatício p=0,0158 e falta de prestígio do cargo, p=0,0281. 
Concluiu-se que as percepções diferentes explicam a rotatividade de médicos na ESF. Na visão dos especialistas que atuam nas UBSs, o principal motivo está 
relacionado à atuação como generalista; para os médicos das USFs, o tipo de vínculo empregatício e a falta de reconhecimento do trabalho pelos pares 
motivam a rotatividade.
Palavras-Chave: estratégia, saúde da família, medicina, ensino, rotatividade, saúde

LUNG NODULES: LONG-TERM OUTCOME OF A SERIES OF 96 PATIENTS
Carolina Bacchereti Nunes da Costa, Michelle Meloni, Marcus V Carvalho, Richard W Light, Evaldo Marchi

RESUMO
Introduction:  Lung nodules (LN) are a common finding in clinical practice, and their detection is increasing due to the widespread use of computed 
tomography (CT) to diagnose lung diseases.  Causes of LN include benign and malignant etiologies.  Ideally, LN with suspicion of malignancy should be 
prompt resected to ensure a better prognosis in lung cancer management. Objective:  To describe the outcome of a series of patients with lung nodules 
treated either with clinical observation or surgical resection. Methods:  From 2009 to 2011, 96 patients were diagnosed with LN (66 solitary and 30 multiple LN) 
and managed by clinical observation (follow-up of 12 ± 8.1 mo.) or surgical resection according to their clinical and radiological characteristics (age, previous 
history of malignancy, smoking habits, LN size, edge and location, presence of calcification and growth rate).  Statistics:  Chi-square or Fisher exact test (p< 
0.05). Results:  Characteristics of patients with LN managed by clinical observation or surgical resection (values in absolute numbers (%). Lung nodules (69%) 
and solitary multiple (31%). Conclusions:  Patients with solitary LN had significant more frequency of smoking history (p<0.001), irregular nodules (p=0.03) 
and faster nodules growth rate (p=0.04) than patients with multiple nodules.  Less than 20% with solitary LN and 10% with multiple LN had to be managed with 
surgical intervention. Clinical Implications:  Careful evaluation of previous history of malignancy, smoking habits, LN size, edge and location, presence of 
calcification and growth rate allow the physicians to decide whether to manage LN with clinical observation or surgery.
Palavras-Chave: lung nodules, lung cancer management, computed tomography

0.05 Side (Right, %) 67 % 72 % 66 % NS Complete remission time (days) 11 ± 2.5 17 ± 4.0 3.2 ± 2.2& < 0.05 *Sex, Smoke habit and Previous PSP: Clinical Large 
size < Small size and Drain; and Remission time: Drainage; Clinical Small and Large PSP. Conclusions: Remission time after treatment was shorter in patients 
with large PSP submitted to pleural drainage in comparison to clinically treated patients, as expected. However, no difference was found in remission time in 
clinical treated patients with small or large PSP. Clinical Implications: Although large size PSP are preferably treated with thoracentesis or pleural drainage, a 
select group of clinically stable patients with large size PSP, nonsmoking habits and no previous episodes of PSP may benefit from clinical observation alone.
Palavras-Chave: spontaneous pneumothorax, large pneumothorax, treatment large pneumothorax

NEUROCITOMA CENTRAL ATÍPICO: RELATO DE CASO
Clarissa Lima Loureiro, Cristiane Scalon Carminatti, Décio Farias Novaes Júnior, Paulo Dantas Rolim, Waldinei Merces Rodrigues

RESUMO
O objetivo do presente relato é descrever um caso de neurocitoma central em um homem de 26 anos com queixa de cefaléia refratária há duas semanas. 
RELATO DE CASO: Homem, 26 anos, branco, procurou o pronto socorro com queixa de cefaléia refratária nas últimas duas semanas, sem outros sinais e/ou 
sintomas associados. Negava história de trauma e viagens recentes. Negava ainda uso de drogas, transplante de órgão e doença imuno-lógica. Ao exame 
físico, não foram evidenciadas alterações neurológicas ou de outros órgãos e sistemas. A tomografia computadorizada com o uso de contraste endovenoso 
evidenciou proces-so expansivo nos ventrículos laterais, sólido, impregnante, com áreas císticas de permeio e foco cálcico no seu aspecto direito. A 
ressonância magnética revelou imagem nodular de caráter expansivo entre os corpos dos ventrículos laterais, obliterando o septo pelúcido e abaulando o 
teto do III ventrículo. A imagem apresentava-se com alto sinal em T2, com aspecto bolhoso, associada a múltiplas imagens císticas no seu interior. Após a 
administração do contraste paramagnético, não houve realce significativo. O paciente foi submetido à neurocirurgia, com exérese tumoral completa e envio 
da peça para estudo anátomo-patológico complementar. Este revelou neoplasia hipercelular composta por células arredondadas semelhantes entre si, de 
citoplasma claro, com áreas fibrilares e focos de calcificação distrófica associada. Foram observadas ocasionais mitoses e foco de necrose. O estudo imuno-
histoquímico revelou expressão de sinaptofisina e Neu-N por estas células. Neste contexto clínico-morfológico, os achados foram consistentes com o 
diagnóstico de neurocitoma central. A presença de atividade mitótica elevada e de focos de necrose, assim como o mais elevado índice de proliferação 
celular, achados presentes neste caso, estão relacionados ao chamado neurocitoma central atípico. A cirurgia foi curativa, não sendo necessária a realização 
de terapia adjuvante. O paciente prossegue em acompanhamento e o quadro apresenta-se estável há cinco meses após a intervenção. CONCLUSÃO: O 
neurocitoma central é uma neoplasia rara, geralmente de prognóstico favorável, que acomete pacientes jovens, predominantemente da segunda à quarta 
décadas de vida. É considerada no diagnóstico diferencial de neoplasias intraventriculares nesta faixa etária e, nestes casos, os achados de imagem ajudam a 
caracterizar melhor a lesão e orientar o manejo clínico do paciente. A confirmação diagnóstica é feita através do exame histológico e imuno-histoquímico, 
que podem auxiliar na definição da agressividade e prognóstico do tumor. O tratamento definitivo é a exérese tumoral completa, que, quando não é possível, 
indica terapia adjuvante a fim de reduzir as taxas de recidiva e mortalidade. Por ser um tumor geralmente com curso benigno, é importante o conhecimento 
de sua clínica e achados de imagem, para direcionar o diagnóstico e garantir alta taxa de cura para o paciente.
Palavras-chave: neurocitoma central, ventrículos laterais, hidrocefalia, neurocirurgia

CARCINOMA DE CELULAS RENAIS
Cristiane Scalon Carminatti, Adilson Jose Carminatti, Paulo Dantas Rolim, Clarissa de Lima Loureira, Decia Farias Junior, Rafael Scalon Carminatti, 

Waldinei Merces Rodrigues
RESUMO
Paciente do sexo masculino, 32 anos, branco, iniciou quadro de dor de inicio súbito em flanco direito, de forte intensidade, sem outros comemorativos. 
Procurou atendimento médico, sendo iniciada investigação diagnóstica. Realizada ultrassonografia de vias urinárias que mostrou lesão expansiva, 
hiperecogênica, heterogênea, medindo aproximadamente 3,3 cm, localizada no polo superior do rim direito com projeção para a pelve renal. Na tomografia 
computadoriza de vias urinárias, notou-se lesão expansiva, sólida, heterogênea, com intensa captação de contraste, localizada no meso rim direito. O 
urologista optou realizar nefrectomia a direita, sendo enviado o material para estudo anatomo patológico. Exame macroscópico: rim direito pesando 166 g, 
com superfície capsular lisa, brilhante e acastanhada. Aos cortes, observa-se formação tumoral medindo 3,5 X 3,0 cm, castanho amarelada, firme e com 
áreas hemorrágicas. Exame microcópico: carcinoma de células renais, predominantemente células claras, grau 3 (FURHMAN) no rim direito. DISCUSSÃO: O 
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INCIDÊNCIA DE CÂNCER DE ENDOMÉTRIO E DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL EM MULHERES ACIMA DE 49 ANOS NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ALVAREZ, D.A.P., GANDOLPHO, A.C., AMAIS, D.S.R., TOLOSA, J.L., BORGES, J.B.R.

RESUMO
Objetivo: Objetivo do estudo foi determinar a incidência do câncer de endométrio e da hiperplasia endometrial no município de Jundiaí. Métodos: foram 
cadastradas todas as mulheres com diagnóstico de câncer de endométrio e de hiperplasia endometrial do município de Jundiaí no período de 2002 a 2007. 
Resultados: foram encontradas 1096 mulheres com diagnóstico de hiperplasia endometrial (82,6%) ou de câncer de endométrio (17,4%). Entre as 
hiperplasias endometriais 106 (12%) apresentavam atipias e 800 (88%) não apresentavam atipias. Entre os casos de adenocarcinomas de endométrio, 24,3% 
foram classificados como grau 1 de diferenciação histológica, 57,3% como grau 2 e 18,4% como grau 3. A incidência média do carcinoma de endométrio e da 
hiperplasia endometrial na população feminina com 50 anos ou mais foi de 84,1 e 400,9 casos a cada 100.000 mulheres, respectivamente. Observou-se 
também tendência de aumento na incidência de adenocarcinomas grau 2 (p= 0,0015) e dos adenocarcinomas em geral (p< 0,0001). Conclusões: a 
incidência do carcinoma de endométrio e das hiperplasias endometriais entre as mulheres com 50 anos ou mais são muito elevadas em relação às descritas 
na literatura para a população feminina geral, e há uma significativa ao aumento da incidência do câncer de endométrio, reforçando a importância de tais 
patologias para as mulheres desta faixa etária. 
Palavras-Chave: incidência, câncer endometrial, hiperplasia endometrial atípica, hiperplasia endometrial simples

ETILISMO E TABAGISMO EM ÍNDIAS DA ALDEIA MERURI
MACHADO, E.F.A, MACHADO, E.C.F.A, SOUSA, C.L.M.M, ESCUDEIRO, I.M, BRANDÃO, L.M.K.R, BUENO, M.P

RESUMO
Os estudos antropológicos e epidemiológicos sobre a mulher indígena no Brasil não abordam aspectos específicos da saúde dessas mulheres. As poucas 
pesquisas epidemiológicas sobre saúde reprodutiva da mulher indígena enfocam particularmente as doenças sexualmente transmissíveis (DST) e o câncer 
ginecológico. O tabagismo e o etilismo têm sido relacionados com a prevalência de várias doenças ou distúrbios, sendo o tabagismo citado como 
responsável por 1/5 das mortes por doenças cardíacas. O hábito de fumar tem sido ainda relacionado com maior prevalência de hipertensão arterial, e como 
fator de risco para doenças pulmonares e neoplasias. Os dados relativos ao consumo de álcool no Brasil são escassos, principalmente pela diversidade 
geográfica, socioeconômica e cultural, mas tem sido apontada prevalência de alcoolismo entre 3 e 6%, no entanto, o álcool tem se tornado cada vez mais 
comum entre os índios e, há anos, esta é uma realidade que preocupa as lideranças indígenas. O objetivo desse estudo foi obter dados em relação ao perfil da 
mulher na Reserva Indígena Meruri (MT), especificamente aos hábitos de etilismo e tabagismo, e a realização de um trabalho de orientação e prevenção 
primária a esta população. Em janeiro de 2011, na Reserva Indígena de Meruri, localizada perto do Município de General Carneiro (MT), 103 índias estavam 
presentes, sendo que 77 colaboraram com o nosso trabalho, correspondendo a 74% do total de mulheres presentes na aldeia. Realizamos palestras 
preventivas com os seguintes temas: Menopausa, Câncer de Mama e Doenças Sexualmente Transmissíveis como AIDS, Hepatites B e C, Sífilis e Leucorréias. 
Além das palestras, aplicamos um questionário individual embasado em uma Anamnese Ginecológica e Obstétrica, e perguntas envolvendo dados sócio-
demográficos, hábitos de tabagismo e etilismo e violência contra a Mulher. Dentre as 77 mulheres, 55 (71,42%) não são tabagistas, 16 (20,77%) são tabagistas, 
com uma média de 2,52 cigarros por dia e 6 (7,79%) são ex-tabagistas. Em relação ao etilismo, 35 (45,45%) índias são etilistas, 9 (11,68%) não ingerem mais 
bebida alcoólica e apenas 26 (33,76%) não são etilistas. No presente estudo, foram analisados aspectos da saúde da índia da Aldeia de Meruri, traçando um 
perfil dessa mulher e apontando algumas das necessidades a que devem ser priorizadas na atenção à saúde dessa população. Foi encontrado um alto índice 
de mulheres indígenas etilistas, mostrando a importância de análises mais aprofundadas desses aspectos a essas comunidades privilegiando, inclusive, uma 
análise cultural desses fatos, além da intervenção dos órgãos responsáveis pela saúde pública dessa população através de ações preventivas e de promoção 
de saúde. 
Palavras-Chave: índias, alcoolismo, tabagismo, atenção primária, saúde pública

carcinoma de células renais (CCR) representa 90% das neoplasias primárias renais e 3% das neoplasias malignas no adulto. A incidência cresceu 
gradativamente nas últimas décadas. A tríade clássica: hematúria, dor em flanco e massa abdominal palpável agora é vista na minoria dos pacientes. 
Atualmente, a maioria dos diagnósticos de carcinoma de células renais é descoberta incidentalmente. Consequentemente, as lesões são menores e em um 
estádio menor. Esse diagnóstico precoce resulta em melhores prognósticos e tratamentos menos invasivos. Ocorre principalmente entre a sexta e sétima 
décadas de vida, com predomínio no sexo masculino. É classificado em subtipos: células claras (mais comum), papilífero e cromofobo. A Tomografia 
Computadorizada (TC) aprimorou o diagnóstico das patologias renais por permitir uma aquisição rápida de imagens de todo o rim durante as várias fases de 
realce por contraste. Na fase córtico-medular, que é a primeira fase de realce após a injeção de contraste (ocorre 25-70 segundos após a injeção de contraste), 
devido a grande vascularização do CCR, ocorre intenso realce, mas infelizmente, lesões pequenas localizadas no córtex renal, podem ser difíceis de serem 
identificadas no fundo cortical normalmente realçado. Na fase nefrográfica (ocorre 80-180 segundos após a injeção do contraste), os CCR pequenos são 
melhores visualizados. O paciente com diagnóstico de CCR, merece uma pesquisa radiológica para a extensão da doença. Identificação de invasão da 
gordura perirrenal, extensão a veia renal e a cava inferior, adenopatia regional, invasão dos órgãos adjacentes ou evidencia de metástase a distancia, sustenta 
o diagnostico de malignidade. Essas informações são a chave para o estadiamento apropriado do tumor. Deve ser dada atenção aos principais sítios de 
metástase, que incluem pulmões, mediastino, osso, fígado, rim contralateral, glândula adrenal, cérebro, pâncreas, e parede abdominal. CONCLUSÃO: A 
tomografia computadorizada permite avaliar e diagnosticar com grau de acurácia elevados os nódulos renais, permitindo condutas apropriadas as lesões 
renais.
Palavras-Chave: carcinoma de celulas renais, tomografia computadorizada

AÇÃO DO ÁLCOOL NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E SEUS EFEITOS BIOLÓGICOS
João Victor Vezali Costardi, Rafael Augusto Teruaki Nampo, Gabriella Lourenço Silva, Maria Aparecida Ferreira Ribeiro, Mércia Breda Stella, Heryck José 

Stella, Sônia Valéria Pinheiro Malheiros
RESUMO
O álcool é classicamente considerado uma substância psicotrópica depressora do Sistema Nervoso Central (SNC). Sua ação é caracterizada pela alteração 
de maneira simultânea de inúmeras vias neuronais gerando profundas alterações neurológicas que se traduzem em alterações biológicas e 
comportamentais. Este estudo objetiva revisar na literatura as ações do álcool sobre o SNC, descrevendo as diferentes vias de sinalização modificadas e os 
efeitos biológicos gerados pelo consumo abusivo dessa substância. A pesquisa se baseou em revisão bibliográfica de textos, artigos e revistas científicas 
pesquisadas através de bibliotecas virtuais utilizando-se as palavras-chave álcool, receptor, ação central. Foi dada prioridade a trabalhos multilinguísticos 
publicados nos últimos 12 anos. Os principais resultados referem-se à ação direta do álcool nos receptores do ácido gama-aminobutírico (GABA), ativando-
os, e, portanto, criando um efeito pós-sináptico inibitório, com reflexos nas sensações de relaxamento, sedação e perda de inibição. Já nos receptores NMDA 
e AMPA para glutamato e endocanabinóides CB1 e CB2 para AEA e 2-AG, atua inibindo-os, o que, por sua vez, provoca alterações no processo sono-vigília, 
perda de função cognitiva e fenômeno "blackout" relacionados ao glutamato e, aos endocanabinóides, incoordenação motora. Também é descrita a ação 
indireta do álcool sobre o sistema dopaminérgico pela estimulação de receptores mu do sistema opióide (localizados no nucleus accumbeus, área 
tegmental ventral, córtex pré-frontal), o que explica a geração de estímulos na busca pelo álcool a partir das sensações de satisfação e desejo provocadas 
pelo consumo dessa substância. Ao nível das outras vias de sinalização no SNC, o álcool também age sobre canais de cálcio e proteínas reguladas por GABA 
via MAPK (ERKs), relacionados, respectivamente, com os efeitos de incoordenação de marcha e dificuldade na formação, e processamento da memória. 
Conclui-se que o álcool possui uma ação multifocal sobre diversos receptores e vias de sinalização do SNC, resultando em um efeito geral de depressão 
psicomotora e inúmeras outras alterações centrais indesejáveis, além da estimulação ao sistema de recompensa, o que permite explicar o desenvolvimento 
da dependência química.
Palavras-Chave: álcool, receptores, ação central

ANÁLISE DA INTERAÇÃO, MOTIVAÇÃO E CONHECIMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA CIDADE DE JUNDIAÍ-SP
DACARO, M, MACHADO, E.F.A., GALHARDI, W.M.P

RESUMO
O Programa Saúde da Família apresenta características estratégicas para o Sistema Único de Saúde. Ele propõe uma ampliação do lócus de intervenção em 
saúde, incorporando na sua prática o domicílio e espaços comunitários diversos. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) atua junto a outros profissionais 
nessa estratégia, apresentando características especiais, uma vez que atua na mesma comunidade onde vive. Sua formação é de extrema importância para o 
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HÍMEN IMPERFURADO E HEMATOCOLPOS: Relato de caso
Paulo Dantas Rolim, Décio Farias Novais Junior, Clarissa Lima e Silva Loureiro, Cristiane Carminatti, Waldinei Mercês Rodrigues

RESUMO
INTRODUÇÃO: O hímen imperfurado ocorre em cerca de 0,1 % dos recém-nascidos do sexo feminino. É constituída por uma membrana de tecido 
conjuntivo, coberta por epitélio, que obstrui a abertura da vagina ao nível do introito. No feto, o seio urogenital, que representa a porção distal da vagina, não é 
canalizado, originando assim a imperfuração himenal. Na idade pré-púbere, pode levar ao aparecimento de mucocolpos e piocolpos devido à produção de 
muco por influência dos estrógenos maternos. Esta situação pode passar despercebida até à adolescência. Nessa altura, as sucessivas menstruações 
começam a coletar na vagina, com consequente dilatação desde o hímen até ao colo uterino (hematocolpos), podendo evoluir para hematométrio 
(dilatação uterina) ou até para hematossalpinge (dilatação das trompas), com posterior ruptura tubária, sendo esta última situação rara. A apresentação 
clínica é diversa e a principal queixa e motivo de consulta é a amenorreia primária. A dor abdominal nos quadrantes inferiores pode ser aguda ou recorrente e 
cíclica devido às menstruações. Podem estar associados ao quadro de dor abdominal sintomas urinários como polaciúria, disúria e retenção urinária. 
Sintomas estes que são secundários a compressão extrínseca dos ureteres e bexiga pela "massa". O exame de auxilio de diagnóstico de primeira linha é a 
ecografia, seguindo-se a ressonância magnética, para melhor caracterização de lesões mais complexas e possíveis anomalias associadas. RELATO DO CASO 
E MÉTODO: Paciente de 12 anos, sexo feminino, procurou pronto socorro pediátrico do hospital universitário de Jundiaí com queixa de dor abdominal difusa 
e lombar à direita. Relata ainda que apresentou quadro de retenção urinária. Não apresentava disúria, febre, diarreia ou vômitos. Este foi o terceiro episodio 
nos últimos 3 meses associado ao aumento do volume abdominal neste episodio. Nega menarca e relações sexuais. Ao exame físico paciente queixava de 
dor mais importante na região lombar à direita, com massa lisa palpável desde a região do hipogastro até cicatriz umbilical e flanco direito, sem sinais de 
irritação peritoneal. Foi solicitado ultrassonografia pela suspeita clínica inicial de nefrolitíase e obstrução das vias urinária. Diagnosticada moderada dilatação 
uretero-pielocalicial bilateral e além de importante coleção de líquido espesso, com níveis de ecogenicidades diferentes, sem septações, com contornos 
regulares, na topografia de cúpula vaginal e cavidade uterina, medindo aproximadamente 25 x 11 x10 cm, compatível com hematométrio. Paciente retorna 
ao pronto socorro, onde foi examinada e detectado hímen impefurado. A paciente foi submetida a himeniotomia sob sedação, com a eliminação de grande 
quantidade de material serossanguinolento. Posteriormente a paciente começou apresentar ciclos menstruais regulares e neste momento esta em 
seguimento com ginecologia e pediatria. CONCLUSÃO: Paciente então foi diagnostica com hematométrio e hematocolpos secundário a obstrução do introito 
vaginal pelo hímen imperfurado. O hímen imperfurado não é patologia rara, mas associado à hematometrio torna-se bastante infrequente. O seu diagnostico 
clínico e ultrassonografica é possível na maioria dos casos, mas é importante saber que quando associado a outras malformações deve-se prosseguir 
investigação com Ressonância Magnética.
Palavras-Chave: hímen imperfurado, hematocolpos, hematométrio

fortalecimento da estratégia, para isso é importante mantê-los informados, atualizados e críticos na área em que atuam, além de motivados em suas 
atuações. Conhecer esse grupo é um importante instrumento para se avaliar o trabalho das Unidades de Saúde da Família (USF) nos diferentes municípios, 
conhecendo seus pontos positivos e entendendo suas necessidades. O objetivo do presente estudo foi analisar, qualitativa e quantitativamente, as respostas 
obtidas através da aplicação de um questionário aos ACS. Analisou-se a interação entre os funcionários da USF e o ACS; a motivação intrínseca e extrínseca 
dos ACS e o conhecimento básico na área em que atuam. Os resultados apresentados mostraram-se interesse e vontade de realização de um bom trabalho 
por parte do ACS, porém ainda faltam recursos na área da educação continuada para ACS; há necessidade de maior proximidade e interesse dos órgãos 
gestores em relação aos ACS e às USFs; há falta de incentivo, valorização e proteção dos ACS. Deve ser dada maior importância à educação dos ACS com 
atitudes que possibilitem a troca de conhecimento entre ACS e futuros profissionais da saúde. A resolução desse problema poderia ser solucionada com uma 
alternativa interessante e de baixo custo como a parceria entre gestores e instituições de ensino superior. É necessário que haja uma maior reflexão dos 
órgãos gestores para tentar sanar esses problemas que podem atrapalhar e diminuir o desempenho e a vontade dos ACS de executarem um bom trabalho. 
Em alguns momentos, a simples presença e conversa de um gestor com seus funcionários pode fazer a diferença, motivando-os extrinsecamente e 
mostrando a eles sua importância. Reuniões e discussões sobre suas necessidades são também formas do governo mostrar o interesse e a valorização 
desses trabalhadores, essenciais na prevenção de doenças e promoção de saúde em diversas comunidades.
Palavras-chave: agentes comunitários de saúde, programa saúde da família, unidade saúde da família

SÍNDROMES MIELODISPLÁSICAS EM PEDIATRIA: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Renata Guardiano Dias, Luiz Fernando Lopes, Célia Martins Campanaro

RESUMO
A síndrome mielodisplásica constitui um grupo de distúrbios de natureza clonal, originados no precursor hemopoético pluripotencial, que tem em comum 
variados graus de insuficiência medular (citopenias no sangue periférico), na presença de medula óssea geralmente hipercelular. É considerada uma doença 
pré-neoplásica, uma vez que aproximadamente 30% dos pacientes evoluem fatalmente para leucemias agudas. A SMD pode ser classificada como primária, 
cuja gênese causal não é tão bem definida (entretanto há consenso de que influem fatores hereditários, ambientais e a senescência do tecido 
hematopoético), ou secundária (complicação de tratamentos agressivos de outras neoplasias, exposição à radioterapia, agentes alquilantes ou inibidores da 
topoisomerase. A literatura mostra a SMD com sinais e sintomas inespecíficos, a maioria indicando falência medular (síndromes anêmicas, leucopênicas, 
plaquetopênicas). Os critérios diagnósticos, portanto, são baseados em pesquisas clínicas e morfológicas de medula óssea e sangue periférico. São 
essenciais para a investigação diagnóstica: anamnese, investigação familiar, epidemiológica, incluindo exposição prévia a substâncias tóxicas, infecções 
virais e parasitárias, aspectos nutricionais, pesquisa de doenças congênitas associadas a falências medulares; avaliação física rigorosa, com pesquisa de 
sinais clínicos compatíveis com síndromes genéticas; avaliação morfológica de sangue periférico, mielograma e biópsia de medula óssea; estudos genéticos 
e moleculares. Assim, dentro desse contexto, há vários fatores etiológicos que cursam de modo semelhante, porém não podem ser caracterizados como 
SMD. Dentre os diagnósticos diferenciais para SMD em Pediatria, cita-se: as anemias carênciais por deficiência de vitamina B12 e folato, ferro e 
oligoelementos, infecções virais (VEB, CMV,PV- B19), exposição a metais pesados, drogas, aplasias de medula óssea, mitocondriopatias, anemias 
sideroblásticas, leucopenias constitucionais e adquiridas, púrpuras crônicas, plaquetopenias familiares, imunodeficiências congênitas associadas a 
citopenias refratárias. As citopenias refratárias devem ser valorizadas como diagnóstico diferencial para MDS em pediatria. Os possíveis diagnósticos 
diferenciais devem ser precocemente investigados e identificados, uma vez que o diagnóstico definitivo e a estratificação prognóstica são importantes para a 
seleção do tratamento adequado, beneficiando deste modo os pacientes que necessitam de intervenção terapêutica precoce.
Palavras-Chave: síndrome mielodisplásica, diagnóstico, infância, pediatria, mielodisplasia, diagnóstico diferencial

ABSCESSO CERVICAL APÓS TRAUMA EM ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO ELETIVO
MORENO, S.M.V, ALCADIPANI, F.A.M.C., MIAZAKI, A.P., RODRIGUES, A.A.N.

RESUMO
OBJETIVO: Apresentar caso de abscesso cervical de origem traumática mesmo em procedimento rotineiro e alertar suspeição. DELINEAMENTO: Paciente M. 
W. I gênero masculino, ariano, 38 anos, solteiro, natural e procedente de Jundiaí atendido em Hospital terciário de referência, Hospital São Vicente de Paulo, 
Jundiaí-SP, no ano de 2012. EVOLUÇÃO E RESULTADOS: Paciente com quadro de mal estar, sensação de palpitação e desmaio, foi diagnosticada Fibrilação 
Atrial Aguda de Alta Resposta Ventricular. Fibrilação revertida quimicamente e após estabilização do quadro foi realizado Ecocardiograma transesofágico, 
que segundo consta em prontuário, houve dificuldade técnica durante o exame, com sangramento, após lesão de mucosa em topografia de seio piriforme e 
esôfago. Após procedimento evoluiu com queixas à deglutição de odinofagia e disfagia. Após 2 dias do procedimento houve aumento do volume cervical 
hiperemia, insuficiência respiratória aguda e sinais de toxemia. Foi encaminhado à UTI com quadro de broncoaspiração e submetido a intubação 
orotraqueal. Na UTI recebeu Tazocin e Vancomicina e sem parâmetros para extubação, apresentou enfisema cervical e torácico. Foi aventada a hipótese de 
trauma traqueal, solicitados broncoscopia, tomografia cervical e endoscopia digestiva alta. Endoscopia Digestiva Alta em área de hipofaringe notou-se 
enfisema importante com hematoma, área de fibrina e solução de continuidade em seio piriforme esquerdo ao nível do cricofaríngeo, passada Sonda Naso-
entérica (SNE). Quadro clínico compatível com abscesso cervical, confirmada pela tomografia, a qual evidenciava conteúdo espesso com ar em planos 
profundos do pescoço, em topografia parafaringea e anterior, com deslocamento de musculatura adjacente e presença de enfisema cervical. Tomografia 
computadorizada de tórax mostrou pneumomediastino (enfisema mediastinal mais evidente na região Peri-traqueal e Peri-esofágica proximal). Paciente 
submetido à Cervicotomia Exploradora, identificada ampla loja de abscesso parafaringeano e perivascular com saída de gás, já em abertura de planos 
superficiais e de secreção purulenta, fétida, achocolatada, com cerca de 350ml. Observado também fasceite necrosante, sendo desbridado tecidos 
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A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA DE ANATOMIA NA FORMAÇÃO MÉDICA
Vitor Hugo Boso Vachi, Gabriela Pravatta Rezende, Brunno Augusto Costa, Nayara de Lima Froio, Lie Braga Inada, Rafael Ribeiro de Almeida, Marcelo 

Rodrigues da Cunha
RESUMO
A monitoria de anatomia mostra-se cada vez mais importante nas diversas faculdades médicas, e, gradativamente, tenta-se demonstrar o papel de destaque 
desse trabalho na formação e desempenho dos primeiro anistas de Medicina. Além da ampliação do conhecimento sobre a disciplina de Anatomia Humana, 
a monitoria traz valores fundamentais, tanto aos monitores quanto aos alunos que a frequentam, como responsabilidade, respeito e compromisso. Esse 
trabalho tem o intuito de demonstrar a relevância da monitoria de Anatomia Humana na FMJ no ano de 2011 O trabalho dos monitores consistiu-se na 
orientação dos alunos quanto à forma de estudo e esclarecimento das dúvidas, além da dissecação de uma peça anatômica constituída por pelve masculina 
e membros inferiores. Os instrumentos utilizados para a dissecação foram: bisturi, tesoura de Mayo curva, tesoura de Mayo reta, pinça de Kelly, pinça de Allis, 
pinça dente de rato e pinça anatômica Em geral, foi observado que quanto maior a frequência na monitoria, maior a média das notas. Em relação à 
dissecação, esta auxiliou na sedimentação dos conhecimentos das estruturas anatômicas da peça dissecada. Portanto, a monitoria de anatomia da FMJ 
cumpriu de forma efetiva o seu propósito de melhorar a qualidade do ensino.
Palavras-Chave: monitoria de anatomia;formação médica; qualidade de ensino

desvitalizados, drenado o abscesso cervical com drenos de penrose e traqueostomia, realizada para proteção da via aérea e como tratamento para IOT 
prolongada para tentativa de extubação. Pós-drenagem, evoluiu com melhora clinica, estabilidade hemodinâmica e no 17º dia de internação hospitalar, 
recebeu alta hospitalar, em seguimento ambulatorial com a Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Evidenciou-se, em teste de azul de metileno, saída de corante pela 
incisão e pela traqueostomia até o 27° pós- operatório. Após parada de saída de corante no 27° dia pós-operatório e já decanulado, foi submetido a fonoterapia 
e em 60° pós-operatório encontra-se sem queixas na deglutição com ferida, sem flogismo e em exercício de suas atividades habituais. CONCLUSÃO: Embora 
muito pouco frequente o abscesso cervical de origem traumática esta hipótese sempre deve ser aventada. Tomografia cervical e torácica é exame de eleição 
para diagnóstico radiológico e para planejamento cirúrgico de abscesso cervical. Tratamento cirúrgico precoce e amplo evita propagação do abscesso para o 
mediastino. 
Palavras-Chave: infecções cervicais, abscesso cervical, ecocardiograma transesofágico

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL: RELATO DE CASO
Michelle Meloni, Antônio Lopes Pinto, Décio Faria N. Junior, Gabriela Cabral de Vasconcellos, Waldinei Rodrigues

RESUMO
É relatado o caso de um paciente masculino de 16 anos com massa abdominal palpável no hipocôndrio direito há 1 ano, indolor sem outros sinais ou 
sintomas. Na sua investigação foi realizado estudo com ultrassonografia abdominal, que mostrou massa sólida bem delimitada, isoecogênica, localizada no 
lobo direito do fígado. A tomografia computadorizada que mostrou massa sólida, homogênea com realce precoce após a injeção do meio de contraste 
endovenoso, com cicatriz central. O material obtido na cirurgia foi compatível com quadro de hiperplasia nodular focal.  Paciente evoluiu bem sem 
intercorrências. DISCUSSÃO: A diferenciação não invasiva de lesões hepáticas benignas como HNF e adenoma hepático é um desafio na atualidade e tem 
chamado atenção na literatura. Houve um aumento na incidência de HNF por volta de 1960, época em que nos Estados Unidos os anticonceptivos orais 
passaram a ser utilizados, porém esse fato pode ter ocorrido concomitante a avanço nas técnicas de diagnóstico de imagem como o ultrassom, que passaram 
a apresentar maior qualidade.  A importância de se estabelecer adequada diferenciação de massas hipervasculares no fígado, em especial a HNF e o 
adenoma, se dá por apresentarem diferentes condutas terapêuticas. Geralmente a HNF tem manejo conservador, enquanto no adenoma deve-se cessar 
qualquer estímulo hormonal exógeno e remoção cirúrgica de lesões grandes ou sintomáticas. A distinção entre hiperplasia nodular focal e outras 
anormalidades hepáticas pode ser difícil na ultrassonografia (US), porém atualmente a TC vem se demonstrando eficaz no auxílio diagnostico e vem 
poupando pacientes em todo o mundo de biopsias ou intervenções cirúrgicas desnecessárias.  A HNF é caracterizada macroscopicamente como lesão bem 
circunscrita, lobulada e não-encapsulada; histologicamente apresentam cicatriz central densa com septos radiados, dividindo o tumor em nódulos e à 
microscopia, os septos fibrosos contém células inflamatórias, células de Kupffer e vasos mal formados rodeando estruturas biliares. O avanço no diagnóstico 
de imagem visa facilitar o diagnóstico, por método não invasivo, principalmente a TC. À TC, na hiperplasia nodular focal pode se apresentar com contornos 
lobulados. Sem contraste, as lesões são hipoatenuantes ou isoatenuantes em relação ao tecido hepático adjacente. Na fase arterial a lesão se torna 
hiperatenuante devido ao realce intenso e homogêneo de toda a lesão, exceto pela cicatriz central. Na fase portal e na tardia, a lesão se torna mais 
isoatenuante em relação ao tecido hepático adjacente, e a cicatriz central podem mostrar algum realce.  A ressonância magnética apresenta maior 
sensibilidade e especificidade para hiperplasia nodular focal. A cicatriz central é mais frequentemente encontrada na RM do que na TC. A RM detém 
informações sobre as características dos tecidos moles e sobre a vascularização das lesões. CONCLUSÃO: Salienta-se a importância da tomografia 
computadorizada, no diagnóstico de massas hepáticas.
Palavras-Chave: hiperplasia nodular focal, adenoma hepatocelular, tomografia computadorizada

A INFORMAÇÃO SOBRE O CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO NA INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXAME FÍSICO NEUROLÓGICO
Aguinaldo José Martins, Diego Bonini Penteado, Bruno Vilas Boas Dias

RESUMO
Objetivo: identificar a informação sobre o conhecimento do enfermeiro na interpretação do exame físico neurológico e sua importância para o mesmo. 
Método: pesquisa quantitativa, descritiva, realizada em um hospital público de Jundiaí. A amostra: 25 enfermeiros assistenciais que aceitaram responder as 
perguntas. Foram excluídos do estudo enfermeiros que estavam de férias, diretoria e supervisão de enfermagem, serviço de controle de infecção hospitalar, 
internação domiciliar e Departamento de Qualidade, ou seja, fora da assistência direta ao paciente. A coleta de dados ocorreu por meio de questionário 
abordando aspectos biossociais dos enfermeiros e conhecimento dos mesmos sobre interpretação do exame físico neurológico adulto. Questões 
elaboradas pelos pesquisadores. As respostas foram analisadas e os resultados agrupados e apresentados em tabelas. O trabalho foi aprovado com número 
de parecer 047/2011 pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Padre Anchieta de Jundiaí, SP. Resultados e Discussão: São (84%) do gênero 
feminino, (60%) com idade acima de 31 anos e (44%) têm pós graduação em terapia intensiva. Quanto ao exame físico neurológico (80%) afirmam realizá-lo. 
Os percentuais das questões assertivas nos quais responderam corretamente são: Com relação a interpretação do exame físico (76%) definem corretamente 
a marcha do paciente em questão. Sobre a letargia (76%), avaliação pupilar (64%), no tocante as alterações da consciência (60%), quanto a postura de 
decorticação (88%). Já as questões errôneas têm as seguintes distribuições percentuais: Quanto a hérnia cerebral (52%), o estudo de caso apresentado 
(68%), Quanto a doença de Parkinson (56%), quanto a aplicação de estímulos dolorosos (64%). O exame físico neurológico é sistemático e inclui vários testes 
clínicos, observações e avaliações de um sistema complexo e o enfermeiro tem como atribuição, oficializada na Lei n° 7498/86 e por meio do Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem, que garantir o exercício da profissão com competência, resolutividade, compromisso entre outros deveres. Conclusões: a 
maioria realiza o exame físico neurológico. No entanto, percebe-se uma deficiência na interpretação do mesmo, pois em 40% das perguntas as respostas 
erradas superaram os 50%. A avaliação e interpretação dos achados, no exame físico neurológico podem prevenir ou intervir de imediato em casos de 
alterações e o enfermeiro como parte da equipe multidisciplinar tem a responsabilidade ética e legal de conhecer as técnicas do exame físico neurológico 
bem como sua adequada interpretação.
Palavras-Chave: enfermagem, exame físico, assistência de enfermagem
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ESTUDO DO USO DE ADESIVO CIRÚRGICO DE COLÁGENO, TROMBINA E FIBRINOGÊNIO EM LESÕES HEPÁTICAS EXPERIMENTAIS EM RATOS
Frederico Michelino de Oliveira, Marcus Vinícius Henriques de Carvalho

RESUMO
A hemorragia incontrolável e não compressível em órgãos parenquimatosos, com grande perda de volume e consequente choque, é importante causa de 
óbito, pós-trauma abdominal. O fígado é o órgão mais comumente acometido neste tipo de traumatismo, com elevadas taxas de morbidade e mortalidade. 
Nos últimos 25 anos, o desenvolvimento de exames de imagem e do conhecimento de técnicas de condução e abordagem deste tipo de traumatismo, 
melhoraram, sobremaneira, os resultados de seu tratamento. Neste contexto, os agentes hemostáticos estão se desenvolvendo rapidamente, aumentando 
as alternativas terapêuticas aos cirurgiões de todo o mundo. Este estudo experimental tem como objetivo, avaliar o desempenho de um adesivo cirúrgico à 
base de colágeno associado à trombina e fibrinogênio, no tratamento de lesões traumáticas experimentais em fígados de ratos. Foram estudados 30 ratos 
Wistar, adultos, machos, divididos aleatoriamente em três grupos: A, B e C. Todos foram submetidos à lesão hepática padronizada com punch de biópsia de 
6mm de diâmetro e 6mm de profundidade. Os ratos do Grupo A, foram tratados com adesivo cirúrgico à base de colágeno, associado à trombina e 
fibrinogênio; os do Grupo B foram tratados com sutura do parênquima utilizando fio absorvível de Poliglactina 3-0; os do Grupo C, grupo controle, não foram 
tratados. Os resultados parciais mostram um menor tempo cirúrgico no grupo tratado com adesivo, tempo médio de 12,3 minutos, em comparação a 13,5 
minutos do grupo tratado com sutura; bem como menor mortalidade: 20% no grupo adesivo, 30% no grupo sutura e 40% no grupo controle. Ainda é 
necessário o término das análises estatística e histológica dos fígados para ser finalizada as conclusões, porém existe forte evidência do bom desempenho do 
uso do adesivo cirúrgico à base de colágeno associado à trombina e fibrinogênio no tratamento das lesões hepáticas experimentais, fato que pode colaborar 
para o tratamento de vítimas de trauma hepático, diminuindo sua morbidade e mortalidade.
Palavras-Chave: fígado, adesivos teciduais, hemostáticos, ferimentos e lesões

COMPARAÇÃO DE ASPIRADO NASOFARÍNGEO, SWAB NASOFARÍNGEO E SECREÇÃO OROFARÍNGEA NA DETECÇÃO DE VÍRUS RESPIRATÓRIO ATRAVÉS 
DA PCR REAL-TIME EM PACIENTES ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS

Juliana Chain Silva, Daniel Thome Catalan, Andrea Cristina Botelho Silva, Eliana Carla Armelin Benites, Dayane Peverari Cabrini, Saulo Duarte Passos
RESUMO
As infecções respiratórias agudas (IRAs) são causas importantes de morbidade e mortalidade infantil, sendo responsáveis por aproximadamente 30% de 
todos os óbitos infantis em países em desenvolvimento. Os vírus são responsáveis por 50 a 90% das infecções do trato respiratório inferior na primeira 
infância. Em pacientes imunodeprimidos, esses patógenos agem com maior agressão. Nessa população os episódios febris são comuns, havendo uma 
necessidade de identificar o patógeno para que a terapia antiviral seja utilizada no tratamento. As técnicas mais comumente utilizadas são o aspirado 
nasofaringeo (ANF) e swab nasofaringeo (SNF). Sendo o ANF o método considerado como o melhor tipo de coleta para detecção do vírus respiratórios, 
porém existe um alto custo e treinamento de pessoal. Já o SNF tem baixo custo e gera um menor desconforto para o paciente e a secreção orofaríngea 
também possui uma facilidade na coleta. O objetivo deste estudo é determinar a sensibilidade e especificidade entre os três tipos de coleta: ANF, SNF e 
secreção orofaríngea. Foram coletadas amostras de ANF, SNF e secreção orofaríngea de pacientes que apresentaram sintomas respiratórios com 
preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta foi realizada no hospital do Grendacc (HG), sem administração de drogas somente 
com prescrição de inalação com soro a 0,9%. Utilizando a técnica de extração utilizando o kit RTP® DNA/RNA Vírus Mini® e a técnica da PCR-Real Time 
Multiplex (qPCR) para detecção de 21 tipos de vírus respiratórios, utilizando o kit FTD Respiratory pathogens 21 plus®.
Palavras-Chave: diagnóstico, sistema respiratório, oncologia

CONTRIBUIÇÃO DO TESTE MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT PARA O DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE COMPROMETIMENTO COGNITIVO LEVE 
E DOENÇA DE ALZHEIMER

Juliana F. Cecato, Bruna Fiorese, José Eduardo Martinelli
RESUMO
Introdução: O diagnóstico de declínio cognitivo, principalmente da doença de Alzheimer (DA) e Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) ainda é um desafio 
nos países em desenvolvimento, principalmente pelos dados limitados sobre os testes cognitivos. Objetivo: Avaliar o valor preditivo do teste Montreal 
Cognitive Assessment (MoCA) e contribuir com o diagnóstico diferencial entre doença de Alzheimer (DA), Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) e idosos 
normais. Metodolodia: Participantes: 62 idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos e com pelo menos 5 anos de escolaridade. 
Procedimentos: Foram submetidos a avaliação clínica detalhada e passaram por avaliação neuropsicológica por meio do Cambridge Cognitive Examination 
(CAMCOG), Mini-exame do Estado Mental (MEEM), Teste do Desenho do Relógio (TDR), MoCA versão brasileira e o Questionário de Atividades Funcionais de 
Pfeffer (PFAQ). O critério diagnóstico para DA foi baseado no NINDS-ADRDA e para CCL no de Petersen et. al. (2001). Formaram o grupo controle (GC) idosos 
sem características clínicas de demência. 
Palavras-Chave: idosos, montreal cognitive assessment, diagnóstico
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DIAGNÓSTICO SOBRE O USO ABUSIVO DO ÁLCOOL EM ESTUDANTES DA FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ-SP.
Maria Aparecida Ferreira Ribeiro, Sônia Valéria Pinheiro Malheiros

RESUMO
Pesquisas sobre uso de substâncias psicoativas entre estudantes de medicina têm apontado a prevalência do álcool de percentuais de até 98%, seguido por 
tabaco, maconha e solvente. O objetivo deste estudo foi realizar um diagnóstico sobre o uso abusivo do álcool pelos estudantes de medicina da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí (FMJ), como primeira etapa de um projeto de intervenção. Foi utilizado o teste AUDIT(Alcohol use Discorder Identification Test), 
instrumento elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Participaram 276 alunos (69%) dos 402 matriculados do 1° ao 6°ano. Constatou-se que, 
segundo os resultados obtidos no teste AUDIT, 63% dos participantes não apresentavam problemas com uso do álcool, 33 % participantes se apresentavam 
em risco de desenvolver dependência alcoólica e 4% já apresentam. Conclui se, frente aos resultados obtidos nesta primeira fase do trabalho a necessidade 
de intervenção preventiva. 
Palavras-Chave: álcool, estudante de medicina, diagnóstico, prevenção

DETECÇÃO DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS EM CRIANÇAS PORTADORAS DE HIPERTROFIA ADENOAMIGDALIANA
Osvaldo Vinícius Biill Primo, Saulo Duarte Passos, Edmir Américo Lourenço

RESUMO
A hipertrofia das tonsilas faríngea e palatinas é uma afecção muito encontrada na faixa etária pediátrica. Clinicamente, a obstrução das vias aéreas superiores 
acarreta distúrbios respiratórios importantes, com repercussão no desenvolvimento e na qualidade de vida destas crianças. Existem inúmeras teorias na 
tentativa de explicar esse aumento dos tecidos linfóides, principalmente de natureza alérgica e inflamatória. Diversos vírus respiratórios têm sido isolados no 
tecido adenoideano e em secreção nasofaríngea destas crianças. O aspirado nasofaríngeo tem sido o método de coleta de escolha na obtenção de amostras 
virais. A detecção destes vírus pode ser realizada através de técnicas moleculares, cultura e identificação viral. A técnica de reação em cadeia da polimerase 
(RT-PCR) é utilizada pela maioria dos pesquisadores por apresentar um diagnóstico mais rápido e permitir a detecção de vários agentes virais ao mesmo 
tempo. Ainda há a necessidade de novos estudos para explicar a possível relação entre vírus respiratórios e a hipertrofia de tecidos linfoides.
Palavras-Chave: vírus, tonsila faríngea, tonsilectomia, criança, reação em cadeia da polimerase

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CRIANÇAS SOB O USO DE OXIGENOTERAPIA EM PEDIATRIA
Pamela Maria Komatsu Raymundo, Bruna Caroline de Souza, Josimara Morais da Silva, Fernanda Dorce Camposilvan

RESUMO
Objetivos: Avaliar o uso de oxigenoterapia em crianças internadas no setor de Pediatria identificando o diagnóstico médico mais prevalente, com relação ao 
sexo, faixa etária, tempo de permanência na unidade de internação, forma de administração e controle terapêutico pela equipe de enfermagem. Método: 
Pesquisa de campo, quantitativa, descritiva com análise documental de 80 prontuários, onde foram levantadas informações das crianças que receberam a 
oxigenoterapia durante a internação no setor de pediatria de um Hospital Público da cidade de Jundiaí, de agosto a outubro de 2011. Resultados e Discussão: 
A principal causa de hipoxemia identificada no estudo refere-se à pneumonia, descrita em 23 (25,5%) dos prontuários, com associação de outros 
diagnósticos. No presente estudo, observou-se que a pneumonia ocorre com maior incidência na infância, especialmente em lactentes, do que em qualquer 
outra faixa etária, sendo potencialmente grave. Sua incidência é prevalente em crianças menores de cinco anos, particularmente na faixa etária de 6 a 24 
meses de idade, nos períodos de outono e inverno. O sexo masculino foi o prevalente em relação a todos os diagnósticos, atingindo 53 (66,3%) dos 
pesquisados, os quais apresentam risco 1,5 vezes maior de internação por doenças respiratórias relacionadas ao menor calibre da via aérea. O controle 
terapêutico através de gasometria, oximetria e avaliação clínica foram monitorados pela equipe de enfermagem. Quanto às modalidades empregadas para a 
administração de oxigênio, foi observado que o recipiente cefálico (tenda) foi utilizado em 42 (89,4 %) das crianças menores de um ano. A tenda para 
lactentes e pré-escolares proporcionam, respectivamente, FiO2 de até 100% e 60%. O uso da mesma mostrou-se confortável, permitindo a mobilidade da 
criança, mantendo a umidificação e a temperatura satisfatória. O tempo estimado de internação foi de 48 horas. Conclusão: A importância do enfermeiro no 
uso da oxigenoterapia foi estar atento aos sinais clínicos de hipóxia, orientando e supervisionando a equipe de enfermagem, quanto aos procedimentos e a 
prevenção de possíveis efeitos tóxicos e colaterais do uso do oxigênio. O uso da oxigenoterapia foi mais freqüente em crianças menores de um ano de idade, 
do sexo masculino e em pacientes com pneumonia, sendo sua indicação compatível com consensos atuais.
Palavras-Chave: oxigenoterapia, pediatria e assistência de enfermagem

NAC, CD4 AND CD8 ANTIBODIES ASSOCIATED TO PHYSICAL EXERCISE: POSSIBLE THERAPY IN EXPERIMENTAL HYPERGLYCEMIC CONDITIONS
Raphael Oliveira Ramos Franco Netto, Rafael Mâncio, Eliézer Guimaraes Moura, Rodrigo Eduardo Silva, Marco Antônio Dias, Renato Bortolatti, Paty Karoll 

Picardi, Eduardo José Caldeira
RESUMO
Introduction and Objective: The hyperglycemic condition is related to production of reactive oxygen species (ROS), which increase the tissue damages. Thus, 
some studies have used antioxidants, including N-acetylcysteine (NAC) in attempt to modulate the ROS formation by avoiding tissue damage. However, in this 
condition, the NAC appears to stimulate a infiltration of CD4 and CD8 lymphocytes, intensifying the tissue damage. To avoid this, it is necessary the 
combination of antibodies specific to obtain the antioxidant action of NAC and prevent thus the disease progression. Moreover, the moderate physical exercise 
can exert influence in cell homeostasis, regulating the oxidative damage and improving the antioxidant defense mechanism. Thus, this study will present the 
NAC, the CD4 and CD8 antibodies associated to physical exercise and the possible beneficial effects in the treatment of Type I Diabetes. Materials and Methods: 
This review is based in an analysis of current results obtained in scientific databases: BIREME, PubMed, SciELO, and LILACS. We conducted a literature review, 
with qualitative and preliminary selection of the articles in their entirety, focusing directly to the theme. The key-words used were N-acetylcysteine, exercise, 
oxidative stress, diabetes mellitus type I, and the period used for search was from 1990 to 2012. Results: The exercise Improves cellular homeostasis, balancing 
oxidative damage and stimulating the antioxidant defense mechanism. The NAC is an antioxidant that stimulates the synthesis of reduced glutathione (GSH), 
an enzyme responsible by improvement antioxidant defense system. The CD4 and CD8 antibodies can block the infiltration of lymphocytes in pancreatic 
tissues and in any others. Conclusions: This results show that the NAC, CD4 and CD8 antibody, as well as the exercise can provoke positive effects in body 
homeostasis, however, the association between these therapies can be more effective to reduce oxidative stress and inflammation, leading to recovering of 
organs and tissues damaged in experimental hyperglycemic conditions.
Palavras-Chave: N-acetylcysteine, exercise, oxidative stress, diabetes mellitus type I

EFEITO DA CLONIDINA NA AGITAÇÃO AO DESPERTAR DE ANESTESIA COM SEVOFLURANO, EM CRIANÇAS DE DOIS A OITO ANOS DE IDADE, 
SUBMETIDAS A AMIGDALECTOMIAS COM OU SEM ADENOIDECTOMIAS

Reinaldo Vargas Bastos Miranda, Sylvia Funke do Amaral de Moraes, José Fernando Amaral Meletti
RESUMO
Uma criança retornando à consciência, após uma anestesia geral, pode apresentar uma série de perturbações comportamentais, que são descritos na 
literatura com a mesma frequência como excitação, agitação ou delírio pós-operatório, cuja incidência aumentou com a introdução de uma nova geração de 
anestésicos inalatórios na prática clinica pediátrica. Sua causa ainda é incerta, e embora geralmente de curta duração, é extremamente desagradável e 
desconcertante para os pais, acompanhantes e anestesiologistas, motivo pelo qual várias drogas têm sido testadas para minimizá-la. Dentre elas o alfa2 
agonista adrenérgico clonidina tem se mostrado promissor. O objetivo deste trabalho é revisar os avanços mais relevantes neste assunto, bem como apontar 
controvérsias ainda existentes.
Palavras-Chave: clonidina, agitação psicomotora, anestesia, inalatória, sevoflurano
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