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ENTEROBACTERALES COM RESISTÊNCIA AOS 

CARBAPENEMAS MEDIADA POR β-LACTAMASES NO 

PERÍODO DE 2014 A 2017 NO HUCFF DA UFRJ 
 

Adriana Lucia Pires Ferreira, Beatriz Meurer Moreira 

 

Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias, 

Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, Brasil. 

 

RESUMO  

Introdução: Amostras de Enterobacterales com resistência a carbapenemas 

desafiam a terapêutica antimicrobiana. Este estudo tem como objetivo 

descrever características de amostras de Enterobacterales produtoras de 

carbapenemases obtidas no HUCFF–UFRJ entre janeiro/2014 e janeiro/2017. 

Métodos: A identificação bacteriana foi confirmada por MALDI-TOF. A 

susceptibilidade aos antimicrobianos foi determinada por disco-difusão e 

determinação da concentração inibitória mínima (CIM) por microdiluição em 

caldo para polimixina, teste epsilométrico para ceftazidima/avibactam 

(CAZ/AVI) (apenas amostras produtoras de carbapenemase não-classe-B) e 

para carbapenemas nas susceptíveis por disco-difusão. Produção de 

carbapenemases foi detectada por teste CARBA-NP, e genes que codificam 

essas enzimas, por PCR multiplex. Diversidade clonal foi determinada por 

RAPD-PCR. Resultados: Em 150 amostras, foram identificas: 116 K. 

pneumoniae, 13 S. marcescens, 9 E. cloacae, 5 E. coli, 3 K. aerogenes, 2 C. 

freundii, e um de cada P. mirabilis e P. rettgeri. Dessas, 122 (81%) eram 

produtoras de blakpc-like, 9 (6%) blaNDM-like, 8 (5%) blaOXA-48like, duas blaBKC-like, e 9 

com mais de um tipo. Todas as amostras testadas foram susceptíveis a 

CAZ/AVI, e 30% das 135 avaliadas foram resistentes a polimixina. A 

diversidade clonal está sendo determinada. Conclusão: Observamos 

predominância de blakpc-like, a carbapenemase mais difundida no Brasil, e 

emergência de outras variantes com impacto na terapêutica antimicrobiana. 

 

Fonte de auxílio financeiro: sem bolsa 
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PACIENTES SUBMETIDOS A PALATOPLASTIA 
 

Alice Thalita Guedes da Silva*, Diogo Franco, Marcia Lucena 

 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Cirúrgicas, Faculdade de Medicina, 
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*e-mail: aliceguedes321@gmail.com 

 

RESUMO 

Introdução: As alterações de fonação mais comuns em pacientes com fissura 

labiopalatina são: hipernasalidade, articulação compensatória, fraca pressão 

intraoral e escape de ar nasal. A literatura refere o uso da avaliação 

perceptoauditiva na análise de fonação como método mais utilizado pelos 

fonoaudiólogos, sendo considerado padrão-ouro. No entanto, trata-se de um 

método subjetivo que depende da experiência dos avaliadores ouvintes que 

devem ser altamente treinados. Sendo assim, são sugeridos exames 

complementares para verificar a confiabilidade dos resultados. Os exames 

complementares geralmente são invasivos ou expõem o paciente à radiação, 

como a videolaringoscopia e a videofluoroscopia. Por isso, há uma 

necessidade de um exame simples, objetivo, barato e não invasivo para usar 

na rotina de cuidado desse indivíduo. O objetivo deste estudo é avaliar a 

fonação de indivíduos submetidos a palatoplastia através da análise acústica 

somada a avaliação perceptivo-auditiva. Metodologia: Será realizada uma 

entrevista baseada nos protocolos CAPE-V e a avaliação miofuncional orofacial 

para indivíduos com fissura labiopalatina. Todo o processo será gravado em 

câmera de vídeo e diretamente no programa de análise acústica pelo Praat 

6.0.33, com auxílio de um microfone com redutor de ruído. Conclusão: Este 

estudo espera encontrar através da análise acústica, dados que confirmem e 

complementem à análise perceptoauditiva, diminuindo o grau de subjetividade 

da análise perceptiva. Com isso, é possível estender o leque de possibilidades 

diagnósticas e terapêuticas. 

 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES 
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INFLUÊNCIA DO QUESITO RAÇA/COR SOBRE A OCORRÊNCIA 

DE FISSURAS LABIOPALATINAS EM UM CENTRO DE 

TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEFORMIDADES 

CRANIOFACIAL 
 

Ana Maria Bezerra Bandeira, Margareth Maria Gomes de Souza, Antônio 

Carlos de Oliveira Ruellas, Márcia Pereira Alves dos Santos 

 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia (Ortodontia), Faculdade de 

Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

RESUMO  

Introdução: Em relação à população mundial, a fissuras labiopalatinas é de 

baixa frequência na população negra, entretanto questionamentos podem ser 

impelidos como: centros de tratamento (CT) pesquisados são frequentados por 

população majoritariamente branca ou a existência de casos subnotificados 

como em algumas tribos africanas. Na realidade brasileira, deve ser 

considerada a desigualdade social entre negros/brancos atendidos pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivo Identificação do perfil da população 

com fissura labiopalatina, atendida em um CT de pessoas com deformidade 

craniofacial do SUS da cidade do Rio de Janeiro, caracterizando amostra 

representativa da clientela atendida, considerando tipo de fissura, idade, sexo, 

quesito raça/cor. Metodologia: um estudo com abordagem quantitativo 

observacional descritivo cross-sectional para identificar a prevalência das 

fissuras labiopalatinas. As variáveis serão anotadas em um formulário, cálculo 

amostral baseado no número de pessoas fissuradas atendidas entre 

2007-2017, sendo necessários 355 participantes respondentes. Critério de 

inclusão será ser paciente do CT; estar agendado na Odontologia; ter fissura 

labiopalatal; capacidade cognitiva de autodeclarar sua cor; faixa etária 0-100 

anos e de exclusão: paciente que faltar a consulta; ser sindrômico; menores de 

18 anos desacompanhados com responsáveis legais, condição obrigatória para 

responder o item sobre o quesito raça/cor. 
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OCORRÊNCIA DE OFIDISMO NO RIO DE JANEIRO ENTRE 2008 

E 2017 
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Colaborador no Instituto  de Estudos em Saúde Coletiva, Universidade Federal 
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3Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias, 

Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 

RESUMO 

Introdução: O ofidismo é um importante problema em saúde pública no Brasil e 

no mundo. Consta da lista de Doenças Tropicais Negligenciadas, da OMS 

desde 2009, devido à sua morbidade e mortalidade. No Brasil estima-se que há 

361 espécies de serpentes, dessas 55 são consideradas de importância 

médica, distribuídas em todo território nacional. O gênero Bothrops, com 

diversas espécies, é responsável por mais de 80% do total dos acidentes.  

Outros gêneros de importância são: Micrurus, Lachesis e Crotalus. Objetivos: 

Descrever quantitativamente a ocorrência do ofidismo no Estado do Rio de 

Janeiro e sua capital em número de casos, no período 2008-2017. Métodos: 

Estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, em banco de dados 

DATASUS-SINAN, sobre acidentes ofídicos no Rio de Janeiro, em 2008-2017. 

Análise por software Excel 2007, estatística descritiva simples. Resultados: O 

Estado do Rio de Janeiro teve, em 2008-2017, 13.294 acidentes com animais 

peçonhentos, 42,82% provocados por serpentes. Entre 2008-2011 as 

serpentes representaram mais de 50% dos acidentes. No Município do Rio de 

Janeiro, de 1.247 acidentes, 53,97% foram por serpentes. Apenas em 

2014-2015-2016, apresentaram menos de 50% dos casos. Conclusão: O 

ofidismo, por seu impacto na saúde pública, necessita investimentos contínuos 

em pesquisas, educação em saúde e educação ambiental.  
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O USO DO PRÓPOLIS VERDE E SEUS EFEITOS EM MODELO 

ANIMAL DE ADERÊNCIA PERITONEAL 
 

Antonio Augusto Ribeiro Dias Pires, José Eduardo Ferreira Manso 

 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Cirúrgicas, Faculdade de Medicina, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

RESUMO  

Introdução: As aderências pós-operatórias são importante causa de morbimortalidade, 

causada pelo desequilíbrio entre formação e degradação de fibrina, depositada em 

área de dano tecidual, sendo fator favorecedor desse desequilíbrio o processo 

inflamatório aumentado e estresse oxidativo. Existem relatos na literatura de agentes 

antioxidantes e anti-inflamatórios que reduzem a formação de aderências peritoneais. 

O própolis é sabidamente anti-inflamatório e antioxidante. Objetivos: Avaliar o impacto 

do extrato aquoso de própolis verde na formação de aderências peritoneal. Métodos: 

Serão avaliados 30 ratos (Rattus norvegicus), adultos, do sexo masculino, divididos 

em 6 grupos. Será utilizado extrato padronizado de própolis verde da Apis Flora®, 

fornecido na forma de extrato seco solúvel. Os animais serão submetidos à incisão na 

parede gástrica anterior, seguido de rafia e posterior eutanásia no 14⁰ dia pós 

operatório. Será procedida avaliação macroscópica e microscópica. Resultados 

Parciais: Grupo Cirurgia (sem própolis) utilizado como padrão normal de aderências, 

Grupo Própolis Tópico aderências muito exacerbadas, Grupo Própolis 300mg/kg/dia 

(gavagem), menos aderências que o grupo cirurgia. Grupo Própolis 100m/kg/dia 

(gavagem), taxa de aderência levemente menor que o grupo 300mg/kg/dia. Ainda sem 

resultados histopatológicos. Conclusão: O própolis via enteral parece ter efeito em 

reduzir as aderências enquanto o tópico exacerba o processo adesiogênico. 

 

Fonte de auxílio financeiro: sem bolsa 
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A ULTRASSONOGRAFIA BIOMICROSCÓPICA NO ESTUDO DA 

DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCÓOLICA EM UM 

MODELO EXPERIMENTAL 
 

Antonio Carlos Soares Pantaleão Junior; João Carlos Machado; José Eduardo 

Ferreira Manso. 

 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Cirúrgicas, Faculdade de Medicina, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

RESUMO 

Introdução: A Doença Hepática Gordurosa não Alcoólica (DHGNA) é um 

problema crescente de saúde pública. A esteatohepatite não Alcoólica (EHNA) 

é sua forma mais grave. Criamos um modelo dietético de indução destas 

doenças e analisamos com a ultrassonografia biomicroscópica (BMU). 

Métodos: Idealizamos uma dieta hiperlipídica (DHL) com 45% de lipídeos, 

acrescentando 20% de frutose e 2% de colesterol. Utilizamos ratos Wistar, 

(n=18), distribuídos em três grupos: Grupo controle (n=6) - recebeu a ração 

padrão do biotério. Os grupos C e D (n=12) receberam a ração descrita por 10 

e 16 semanas, respectivamente. Os animais foram avaliados com a BMU no 

início do experimento (T0), com 12 semanas (T10) e com 16 semanas (T16). 

Após os exames os animais foram submetidos a eutanásia, seus fígados 

retirados, pesados e enviados para histopatologia. As imagens foram 

processadas por um programa computacional, em Matlab, para determinar uma 

relação entre as ecogenicidades médias das regiões de interesse do fígado e 

do córtex renal. Resultados: Os resultados histopatológicos encontrados nos 

permitiram concluir que o referido modelo dietético foi bastante eficaz em criar 

a DHGNA e a EHNA. A BMU se mostrou uma ferramenta muito consistente em 

quantificar o grau de acometimento hepático. Conclusão: O modelo dietético 

empregado é eficaz e reprodutível. A BMU se mostrou uma ferramenta muito 

consistente em quantificar o grau de acometimento hepático. 

 

Fonte de auxílio financeiro: sem bolsa 
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ABSTRACT 

Staphylococcus epidermidis is a commensal microorganism of the human 

microbiota. However, it can become an opportunistic pathogen, causing 

healthcare associated infections, especially in immunocompromised patients. 

Chlorhexidine is a biocide widely used in the hospital settings. Nevertheless, it 

may have a lower action in contact with organic matter, and presents a low 

biodegradability, leading to the selection of multidrug-resistant (MDR) 

microorganisms by efflux pumps expression. This study aims to evaluate the 

susceptibility to chlorhexidine, the efflux pump system expression, and the 

presence of related genes in 53 S. epidermidis isolates from neonates admitted 

in hospitals in Rio de Janeiro. All isolates were confirmed as S. epidermidis, and 

83% of them were positive to the qacA/B genes. The cartwheel method used to 

detect efflux pump expression showed 55% of positive isolates. Among isolates 

with the efflux potential, 96% carried the qacA/B genes. These data show that 

there is an association between presence of efflux pumps genes, especially 

qacA/B, and high potential for efflux pumps expression. Furthermore, the 

preliminary results show that the expression of efflux pumps in S. epidermidis 

isolates presenting qac genes could be associated with chlorhexidine tolerance, 

highlighting the importance of this study in the control and prevention of 

nosocomial infections by S. epidermidis.  

 

Financial support: CNPq, FAPERJ, CAPES 
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RESUMO 

Introdução: A Dermatite Atópica (DA) é uma doença cutânea de caráter crônica 

caracterizada por eczema redicivante. Um estudo observou que pacientes com 

DA apresentaram melhora de sua condição em 3 meses após realizar 

tratamento odontológico para infecção focal odontogênica. Objetivos: 

Descrever as condições orais de pacientes pediátricos com DA, 

correlacionando com a gravidade; e verificar a frequência de Candida spp. na 

saliva destes pacientes. Métodos: 92 pacientes com DA foram avaliados 

através de um exame clínico oral, e a presença de Candida spp. foi analisada a 

partir da saliva de 41 pacientes. Resultados: Pacientes do grupo leve 

apresentaram uma maior frequência de dentes perdidos, cariados e obturados 

na dentição permanente quando comparados ao grupo moderado (p<0,05), e  

pacientes que apresentavam pobre controle mecânico de placa dentária e 

usavam corticoides inalantes tinham 10,6 e 6,4 vezes mais chance de 

apresentar cárie dentária (p<0,05). As espécies fúngicas mais identificadas na 

saliva foram C. albicans (35,48%) e C. parapsilosis (61,29%), e 92,7% das 

amostras avaliadas apresentaram confirmação para o gene 18 S por meio de 

PCR. Conclusão: Pacientes com DA apresentam uma alta colonização por 

espécies de Candida e seu status de saúde oral não está relacionado a 

gravidade da doença. 

 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES 
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RESUMO 

Introdução: A contratura capsular que pode se seguir aos implantes mamários 

é um fenômeno envolvendo uma reação inflamatória intensa levando à fibrose 

seguida de contratura. O mecanismo exato que leva ao aparecimento desta 

complicação ainda não é totalmente conhecido. O linfoma anaplásico de 

células gigantes é um quadro de desenvolvimento indolente, e como pode ser 

confundido com um seroma de apresentação tardia. Objetivo: Avaliar as 

características histológicas e histo-químicas da cápsula dos implantes de 

mama de silicone revestidos de poliuretano. Método: Esse estudo fará a 

avaliação histológica e imuno-histoquímica de 40 cápsulas de implantes de 

mama revestidos de poliuretano. Um fragmento de cápsula será corado por 

hematoxilina e eosina. Além dessa coloração será feito estudo histoquímico 

com alfa actina e CD 68. Será feita a avaliação da espessura da cápsula, 

identificação dos tipos de células presentes, fibras colágenas, bactérias, 

displasia celular, reação granulomatosa, presença de silicone livre e 

poliuretano. Critério de inclusão: pacientes operadas para retirada ou troca de 

implantes ou retirada de implantes após inclusão de implantes de silicone de 

mama revestidos de poliuretano. Dados: idade, data da colocação do implante, 

volume, plano de inclusão, data da troca, tipo de cirurgia inicial e motivo da 

troca.  

 

Fonte de auxílio financeiro: sem bolsa 
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ABSTRACT 

Staphylococcus aureus is a frequent cause of bloodstream infections (BSI), 

which can be difficult to treat due to the resistance to commonly used 

antimicrobials. This study aims to analyze the clonality and antimicrobial 

resistance in S. aureus isolates from BSI between 2019 and 2020 in two 

hospitals in Rio de Janeiro, and correlate with clinical data and the antimicrobial 

therapy used. The isolates will be identified by phenotypic tests and MALDI-

TOF-MS. The antimicrobials resistance will be determined by disk-diffusion and 

minimum inhibitory concentration (MIC). Isolates with vancomycin MIC≥1μg/mL 

will be submitted to vancomycin agar screening and confirmed as hVISA by 

population analysis profile of the area under the curve. MRSA isolates will have 

the lineage determined by SCCmec typing, DNA analysis by PFGE and MLST. 

To date, 32 BSI isolates were confirmed as S. aureus, being 40.6% identified as 

MRSA, from which 61.5% presented MIC≥128μg/mL for oxacillin. The SCCmec 

type IV is prevailing, but the type II was also detected. All isolates were 

susceptible to linezolid, vancomycin and TSX. Vancomycin MIC=2μg/mL were 

found for 10.3% of isolates. The results indicate a high prevalence of MRSA 

and a high number of isolates with reduced susceptibility to vancomycin in BSI. 

 

Fonte de auxilio financeiro: CNPq  
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RESUMO 

O diagnóstico das neuroarboviroses associadas aos vírus da Dengue (DENV), 

Zika (ZIKV) e Chikungunya (CHIKV) é baseado em critérios clínicos, devendo 

ser confirmados pela presença de RNA viral ou IgM específica, no soro e/ou 

líquido cefalorraquidiano (LCR). A síntese intratecal de anticorpos específicos 

auxilia no diagnóstico de doenças inflamatórias do Sistema Nervoso Central 

(SNC). Nosso objetivo consiste em verificar a presença de infecção por DENV, 

ZIKV, CHIKV no LCR e/ou soro, de pacientes com manifestações sugestivas 

de infecção viral no SNC e quadros pós-infecciosos. Analisamos 47 amostras 

clínicas (36 LCR;11 soros pareados) de 36 pacientes.Realizamos a pesquisa 

do RNA viral por transcrição reversa-PCR (RT-PCR), de anticorpos IgM e IgG 

específicos,e análise de síntese intratecal de anticorpos IgG específicos.Do 

grupo total, 36% (13/36) preencheram os critérios de positividade de 

neuroarboviroses no LCR e/ou soro (CDC,2015). Dos 13 casos diagnosticados, 

54% foram pelo DENV e 46% pelo CHIKV. Três dos seis casos com amostras 

pareadas (LCR/soro) tiveram síntese intratecal de IgG específica: um caso de 

encefalite por CHIKV e dois casos (encefalite e neurite óptica) por DENV. Logo, 

a análise da síntese intratecal de IgG específica demonstrou ser uma 

ferramenta adicional para o auxílio ao diagnóstico de neuroarboviroses,quando 

combinada as demais técnicas imunológicas e moleculares. Em áreas 

endêmicas, DENV e CHIKV devem fazer parte do diagnostico diferencial dos 

quadros infecciosos e pós-infecciosos do SNC. 

 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES 
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RESUMO 

A possível relação entre inflamação crônica da exposição dietética e 

endometriose não tem sido investigada. Sendo assim, o objetivo desse estudo 

foi investigar a associação entre o Índice Inflamatório da Dieta (IID) e a 

endometriose. Mulheres com endometriose foram definidas como casos 

(n=59), e as controles (n=59) não apresentaram focos ectópicos de endométrio 

visíveis. Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado e Circunferência de 

Cintura (CC) foi aferida. Um questionário de Frequência alimentar (QFA) 

semiquantitativo validado foi utilizado para o cálculo do IID. Casos foram mais 

jovens e magras, e tiveram uma dieta mais pró-inflamatória e mais dor que as 

controles. Mulheres com IID mais altos (>0.86) foram mais propensas a ter 

endometriose e dispareunia. Os resultados obtidos do modelo de regressão 

logística, sendo o IID uma variável categórica em relação ao risco de 

endometriose, mostraram aproximadamente três vezes mais risco de 

desenvolvimento da doença (OR= 2,77; 95% CI= 1,13-6,77) nas mulheres com 

IID >0.86 vs. aquelas com IID ≤0.86, após ajuste para idade e IMC. Após ajuste 

multivariável, mulheres com IID >0.86 foram quatro vezes mais propensas a 

desenvolver endometriose comparadas àquelas com IID ≤0.86 (OR= 4,14; 95% 

CI= 1,50-11,4). Concluindo, uma dieta pró-inflamatória foi significativamente 

associada com endometriose. 
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RESUMO 

Os cursos de graduação em Odontologia tiveram que adaptar seus projetos 

pedagógicos (PPC) às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) aprovadas em 

2002. O objetivo deste estudo é investigar o impacto das DCN nos cursos do 

estado do Rio de Janeiro. O estudo foi dividido em 5 fases. Fase 1, envio de 

questionário online para egressos com até 2 anos de formado de 3 Instituições 

avaliando oferta de atividades de promoção de saúde, ensino à distância e 

interprofissionalidade; Fase 2, avaliação de PPC de 7 cursos; Fase 3 e 4, envio 

de questionários online para docentes e coordenadores/diretores dos cursos 

avaliando adequação às DCN; Fase 5, grupo focal com docentes de 5 cursos 

da área da saúde sobre educação interprofissional. Já foram coletados os 

dados das fases 1 e 2. As fases 3, 4 e 5 estão em andamento. 121 egressos 

perceberam que a oferta de atividades relacionadas à promoção da saúde era 

'muito boa', enquanto as relacionadas à educação interprofissional e a 

experiência no serviço público de saúde foram consideradas 'moderadas'. Os 

resultados da fase 1 sugerem que as instituições devem aumentar a oferta de 

atividades envolvendo alunos em cenários no serviço público de saúde e 

aumentar experiências interprofissionais. 

 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES 
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RESUMO 

Introdução: A baixa massa óssea/osteoporose resulta no aumento da 

fragilidade óssea e maior risco de fraturas, além de prejuízos ao periodonto e à 

manutenção dos dentes. Objetivos: Verificar se a quantificação óssea em 

radiografias panorâmicas está relacionada ao risco de fratura por fragilidade 

(FRAX) e à perda de inserção periodontal (CAL) em idosas. Métodos: Este 

estudo longitudinal preliminar foi realizado em 13 pacientes que realizaram 

exame de densitometria óssea em 2014, quando foram obtidas radiografias 

panorâmicas digitais. Avaliação periodontal completa e cálculo do FRAX foram 

procedidos no baseline e após 5 anos. A dimensão fractal (DF) foi obtida em 

regiões de interesse no lado direito da mandíbula, abaixo do forame mentual 

das radiografias e processadas em programa Image J. A análise mostrou que 

houve correlação da DF do osso cortical com o FRAX no baseline e follow-up (-

0,540, p=0,046; -0,559, p=0,038, respectivamente), e da DF do osso trabecular 

com a densidade do fêmur e com o número de sítios com CAL ≥ 6mm no 

baseline (0,542, p=0,037; -0,613, p=0,026, respectivamente). Conclusão: 

Resultados preliminares identificaram indivíduos com periodontite e fragilidade 

óssea sistêmica apresentando DF no osso da mandíbula mais baixa. Caso se 

confirme, estratégias específicas de prevenção podem ser estabelecidas no 

futuro.  

 

Fonte de auxílio financeiro: sem bolsa 
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RESUMO 

Introdução: A trombose atualmente é reconhecida como um problema de saúde 

pública e é responsável por 10% das causas dos óbitos hospitalares, além de 

ser asegunda causa de morte em pacientes oncológicos. É considerada como 

causa de morbidade e afastamento do paciente das atividades normais, 

levando a uma piora significativa na qualidade de vida. Evidências atuais 

sugerem que o risco absoluto para o tromboembolismo venoso (TEV) depende 

do tipo de tumor, do estádio do câncer e do tratamento com agentes 

antineoplásicos. Objetivo: Este estudo observacional prospectivo tem como 

objetivo avaliar o sistema de coagulação, com ênfase na quantificação do DNA 

extracelular e o complexo trombina-antitrombina (TAT) correlacionando estes 

marcadores plasmáticos com eventos trombóticos, o estadiamento, a escala de 

performance e a incidência de óbitos de pacientes portadores de neoplasia de 

estômago ou colorretal. Resultados parciais: Um total de 82 indivíduos foram 

analisados e distribuídos nos grupos Adenocarcinoma de estômago (n = 21), 

Adenocarcinoma colorrretal (n = 41) e o Controle (n = 20 voluntários). Destes, 

10 pacientes que tiveram trombose, obtiveram o tempo de sobrevida menor 

comparado ao grupo sem trombose. O valor do TAT nos pacientes com 

adenocarcinoma, foi significativamente maior do que no grupo Controle, com 

maior expressão no estômago do que na topografia colorretal. Dos 60% dos 

pacientes com aumento do complexo trombina-antitrombina, 83% foram a 

óbito. Conclusões parciais: Pelo índice ECOG e Karnofsky, os pacientes que se 

mostram completamente ativos e apresentam sintomas discretos respondem 

melhor ao tratamento e sobrevivem mais tempo do que aqueles que são menos 

ativos ou que se mostram gravemente sintomáticos. Porem no nosso estudo foi 

evidenciado que o índice ECOG foi inversamente proporcional ao estadiamento 

e ao índice quantitativo de DNA e TAT. 
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RESUMO 

A cavidade bucal apresenta mais de 700 microrganismos, dos quais boa parte 

tem caráter patogênico e pode se beneficiar de alterações na homeostase 

local, como o Streptococcus mutans e a Candida albicans, responsáveis pelas 

doenças cárie e candidíase, respectivamente. Além disso, há uma crescente 

busca por meios digitais que possam auxiliar a clínica ortodôntica, e os 

dispositivos confeccionados em resinas para manufatura aditiva por 

estereolitografia têm se destacado. O presente estudo tem como objetivo 

avaliar, in vitro, a cinética de formação de biofilme microbiano em resinas para 

manufatura aditiva. A amostra será composta por 330 corpos de provas 

confeccionados em resina para manufatura aditiva por estereolitografia a laser 

(n=110), por processamento digital de luz (n=110), e polimetilmetacrilato 

(g.controle) (n=110). A análise microbiológica será realizada a partir de três 

parâmetros de biofilme: biomassa, matriz extracelular e atividade 

mitocondrial dos microrganismos Streptococcus mutans e Candidaalbicans, 

colonizados individualmente. Ao término de cada tempo de incubação 

microbiana, a morfologia dos espécimes antes e após contato com os 

microrganismos será avaliada através de imagens de microtomografia 

computadorizada. A análise estatística será realizada no programa SPSS. A 

comparação intergrupos será avaliada pelos testes ANOVA/Tukey ou Kruskal-

Wallis e Mann-Whitney conforme a normalidade e homogeinedade dos dados 

(=0,05). 

 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES/CNPq 
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RESUMO 

Introdução: O Bocavirus humano (HBoV) é um vírus emergente que tem sido 

mundialmente detectado, principalmente em pacientes pediátricos 

apresentando infecção respiratória e gastrointestinal. Objetivos: Descrever a 

prevalência, genótipos e carga viral do HBoV em amostras fecais de crianças 

com até dois anos de idade. Métodos: 886 amostras provenientes de dez 

estados brasileiros, coletadas entre 2016 e 2017, foram analisadas utilizando a 

reação em cadeia pela polimerase em tempo real (qPCR-TaqMan®). Nas 

amostras positivas para HBoV foi realizada a genotipagem (VP1/2), análise 

filogenética, detecção e quantificação de vírus gastroentéricos clássicos. 

Resultados. O HBoV foi detectado em 12,4% (n=110) das amostras, com carga 

viral entre 1,6 x 102 a 1,2 x 109 cópias genômicas por grama de fezes. As 

coinfecções foram observadas em 79,1%, sendo a carga viral de HBoV 

estatisticamente mais baixa quando comparada com as de rotavirus, norovirus 

e adenovirus (p <0,05). Nenhuma diferença significativa foi observada entre a 

carga viral de HBoV nas infecções únicas ou coinfecções, grupos etários ou 

genótipos. A análise filogenética evidenciou a circulação dos genótipos HBoV-1 

(38%), HBoV-2 (40%) e HBoV-3 (22%). Conclusão: O monitoramento contínuo 

do HBoV é necessário para esclarecer o seu papel na doença diarréica, 

especialmente na ausência de vírus gastroentéricos clássicos.  
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RESUMO 

Introdução: A hérnia incisional ocorre quando há a solução de continuidade 

parcial ou total de uma fáscia previamente incisada. Metanálises demonstram 

superioridade do posicionamento da tela no compartimento retromuscular, 

porém sem explicação fisiológica. Objetivo: Comparar técnica retromuscular 

com demais técnicas após correção de hérnia incisional em modelo 

experimental. Métodos: 50 ratos Wistar distribuídos em cinco grupos; controle 

(CT); simulação (SM) – laparotomia somente; supra-aponeurótico (OL) – tela 

acima da aponeurose do músculo reto abdominal; retromuscular (SL) - tela 

abaixo do musculo reto abdominal e acima da aponeurose posterior; 

intraperitoneal (IPOM) – tela adjacente a fascia transversalis. Decorridos 60 

dias do ato as aderências, tensiometria e histologia foram avaliados. 

Resultados: IPOM obteve o maior número de aderências, com média de 3,4 (p 

<0,0001). SL apresentou maiores valores na avaliação tensiométrica, média de 

36,75 N e IPOM menor média, 6,58 N (p <0,0001). Histologia demonstrou 

expressão maior da produção de células inflamatórias, polimorfonucleares e 

fibroblastos no SL (p <0,0001) Conclusão: A tela no compartimento 

retromuscular ocasionou aumento da tensiometria. O grupo intraperitoneal 

apresentou intensidade de aderências exacerbada. Os achados histológicos 

reforçam demonstram processo de cicatrização otimizado no grupo SL. 

Afirmarmos que correções de hérnias incisionais pela técnica retromuscular 

geram uma fibrogênese melhor. 

 

Fonte de auxílio financeiro: sem bolsa 
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ABSTRACT 

International travel has favored the spread of bacterial antimicrobial resistance. 

In Brazil, only one study focusing on E. coli assessed ESBL acquisition after 

travel. To determine whether non-E. coli GNB are involved in beta-lactamase 

acquisition during travel departing from Rio de Janeiro. A total of 155 travelers 

collected rectal swab specimens before and after travel and answered a 

questionnaire with data regarding lifestyle, travel destination, and baseline 

diseases. GNB isolates obtained from the 310 specimens were identified by 

MALDI-TOF MS, submitted to antimicrobial susceptibility testing by disc 

diffusion, PCR for AmpC, ESBL, and carbapenemase encoding genes, and 

MLST, and wzi gene sequencing. We observed 1.3% (n=2) of travelers were 

colonized by ESBL-producing non-E. coli GNB before departure and 0.6% (n=1) 

only after travel. Klebsiella pneumoniae and Stenotrophomonas maltophilia 

were isolated, the last found before and after travel in different travelers. The K. 

pneumoniae isolatewas resistant to beta-lactams, quinolones, aminoglycosides, 

sulfamethoxazole/trimethoprim, and tetracycline; and carried blaCTX-M-15-like, 

qnrB-like, and tet(A)-like genes. This isolate belonged to ST29 and produced 

the K19 capsular type. Our results suggest that non-E. coli GNB species doesn't 

play a prominent role in the acquisition of beta-lactamase encoding genes 

during international travel departing from Rio de Janeiro. 

Keywords: ESBL; travelers; acquisition.  
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RESUMO 

Introdução: Corynebacterium striatum e Staphylococcus aureus, são patógenos 

em infecções nosocomiais, tendo como sitio inicial a formação de biofilme em 

dispositivos médicos invasivos. Esse fator de virulência aumenta a resistência 

contra antimicrobianos, por dificultar a penetração do mesmo na complexa 

matriz polimérica. Objetivo: Avaliar a produção de biofilme heterotípico formado 

por C. striatum e S. aureus. Metodologia: As cepas bacterianas foram 

suspensas em 1mL de TSB contendo 1% de glicose na turbidez equivalente à 

D.O 0,4 à λ680. Lamínulas de vidro foram cultivadas por 30 min a 37°C com 200 

µL da suspensão de S. aureus, com posterior aplicação de 200 µL da 

suspensão de C. striatum e cultivadas por 48h. As células aderidas foram 

removidas em tubos contendo 1mL de PBS com 1g de grãos de sílica e 

agitadas em vórtex por 1 min. As suspensões obtidas foram diluídas em série 

até 10–8, cultivadas em meios seletivos para ambos os gêneros e contagem de 

UFC/mL-1. Resultados: Os biofilmes heterotípicos apresentaram contagem 

UFC/mL inferior para S. aureus em todas as análises. Conclusão: Os 

resultados demonstraram que C. striatum pode ser capaz de produzir agentes 

indutores da mudança na biocenose de S. aureus de séssil para planctônico. 
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RESUMO 

Os determinantes plasmidiais de resistência às fluoroquinolonas (DPRF) são 

disseminadas em bactérias Gram-negativas. DPRF podem facilitar o 

surgimento de bactérias com altos níveis de resistência a esses medicamentos. 

O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de amostras de E. coli 

resistentes à ciprofloxacina e portadoras de DPRF e variáveis associadas a 

esta colonização em indivíduos na comunidade do Rio de Janeiro. Espécimes 

clínicos foram obtidos de indivíduos atendidos em três unidades de saúde do 

Rio de Janeiro. Os participantes que assinaram TCLE responderam a um 

questionário com dados demográficos e clínicos. Espécimes fecais foram 

obtidos com swabs anais, transferidos para o laboratório de pesquisa e 

armazenados em STGG. As amostras foram semeadas em ágar MacConkey e 

identificadas por MALDI-TOF-MS. A susceptibilidade à ciprofloxacina foi 

determinada por disco-difusão (CLSI, 2020) e DPRF foram identificados por 

PCR. Análises estatísticas foram realizadas pelo teste do qui-quadrado ou teste 

exato de Fisher (p<0,05). Dentre 623 amostras de E. coli, 53 (9%) foram 

resistentes a ciprofloxacina e 42 (7%) carreavam DPRF: 23 qnrB, 9 qnrS, 7 

aac(6’)-Ib-cr, 2 qepA e 1 qnrB+ aac(6’)-Ib-cr. As variáveis associadas à 

colonização intestinal foram uso de antimicrobianos (p<0,01) e a classe 

utilizada (fluoroquinolonas e β-lactâmicos) (p<0.01).  

Palavras-chave: Escherichia coli; resistência às fluoroquinolonas; resistência 

adquirida na comunidade. 
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RESUMO 

As vias aéreas superiores estão sendo amplamente estudadas devido à 

influência que a posição dos ossos maxilares apresenta no impacto de 

Distúrbios Respiratórios do Sono (DRS) e Síndrome da Apneia Obstrutiva do 

Sono (SAOS). No presente projeto de pesquisa objetiva-se analisar a 

prevalência de DRS/SAOS, por meio de questionário estruturado e validado, 

bem como, comparar as respostas do questionário às características 

morfológicas que sugerem risco de DRS/SAOS, por meio de análise 

cefalométrica com medidas lineares, angulares e da área das vias aéreas 

superiores em pacientes ortodônticos pediátricos. Para isso, amostra será 

constituída por indivíduos que procuram tratamento ortodôntico no 

Departamento de Odontopediatria e Ortodontia da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, além de 

consultórios odontológicos privados. Após respostas ao questionário, pelo 

responsável, serão constituídos dois grupos: grupo com alto risco de 

DRS/SAOS; grupo com baixo risco de DRS/SAOS. Em seguida, as radiografias 

cefalométricas laterais serão analisadas por meio do software Image J® versão 

1.45 (National Institutes of Health, Bethesda, MD-USA). A análise estatística 

descritiva será apresentada com média e desvio padrão e testes para verificar 

a distribuição da amostra e comparação entre os grupos, adotando-se o nível 

de significância a 5%. 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES 
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RESUMO 

A reconstrução mamária é parte integrante do tratamento do câncer de mama.  

Este estudo avaliou a qualidade de vida de candidatas e submetidas a 

reconstrução de mama. As mulheres foram atendidas nos ambulatórios de 

Cirurgia Plástica do Instituto Nacional de Câncer (INCA-RJ).  Foram incluídas 

em 4 grupos: pré-operatório de mastectomia (n=11); pós-op de mastectomia 

(n=152); encaminhadas para reconstrução tardia apos mastectomia (n=145) e 

pacientes reconstruidas (n=42). Foram avaliadas pelo questionário Breast Q 

específico para cada categoria. Análises estatisticas de regressão múltipla e 

chi-quadrado foram efetuadas para avaliar as diferenças entre os grupos. 

Mulheres submetidas a reconstrução de mama demonstraram um escore   

melhor em relação as que não foram. A comparação entre o grupo de 

mastectomizadas e as candidatas demonstrou melhor qualidade de vida no 

segundo grupo. A reconstrução mamária demonstra proporcionar uma melhoria 

da qualidade de vida. A intenção de se submeter a um procedimento 

reconstrutivo também.  Esta avaliação  pode ajudar a melhorar a condução do 

processo de reconstrução de mama nesta população. 
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Resumo 

Introdução: No procedimento de expansão rápida da maxila (ERM), as 

forças ortopédicas induzem alterações na polpa dentária, e a associação 

do tabagismo passivo poderia ascender dúvidas acerca do seu potencial de 

remodelação. Objetivo: Avaliar in vivo os efeitos vasculares e inflamatórios da 

fumaça de cigarro associada à ERM, na polpa de dentes suporte de ratos. 

Material e Métodos: Um total de 160 animais serão distribuídos aleatoriamente 

em: Grupo Controle (n=40; animais sem intervenção), Grupo ERM (n=40; 

animais submetidos a ERM), Grupo Fumaça (n=40; animais submetidos a 

fumaça de cigarro), e Grupo Fumaça e ERM (n=40; animais submetidos a 

fumaça de cigarro e ERM). Os animais inalarão a fumaça de cigarro por 3 

semanas, e em sequência receberão a ERM, seguindo expostos durante 3, 7, 

14 e 21 dias após o procedimento ortodôntico. De cada período (n=10), 5 

animais serão destinados para análise da expressão gênica via PCR em 

Tempo Real, para marcadores de inflamação (Cox-2, TNF-α e IL-6) e de 

vascularização (Vegf, Fgf2), e 5 para exames histológicos (histomorfologia do 

Complexo Dentino-Pulpar, e histomorfometria de vasos sanguíneos e infiltrado 

inflamatório). Os resultados serão agrupados conforme o grupo de 

estudo/período experimental, submetidos à análise de variância e testes 

pertinentes, com p<0,05%. 

 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES DS001 
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RESUMO 

Introdução: O uso de mini-implantes na região palatina vem sendo comumente 

utilizado na prática ortodôntica. Para que seu sucesso possa ser alcançado é 

necessário que a haja quantidade óssea suficiente e espessura adequada de 

mucosa adjacente. Objetivo: Avaliar através da tomografia computadorizada de 

feixe cônico (TCFC) se há diferença na espessura óssea palatina (EOP) e 

espessura de mucosa adjacente (EMA) de indivíduos que possuem diferentes 

tipos de palato. Métodos: A amostra consistirá em 90 exames tomográficos de 

pacientes adultos, divididos em 3 grupos de acordo com a morfologia do palato: 

palato estreito (n= 30); palato intermediário (n= 30) e palato amplo (n= 30). A 

espessura óssea palatina e de mucosa adjacente (altura vertical) serão 

avaliadas em 30 pontos localizados nas intersecções de linhas de referência 

anteroposteriores (cortes axiais passando pela rafe palatina, 3 e 6 mm 

bilateralmente) e horizontais (cortes coronais passando a 4, 8, 12, 16, 20 e 24 

mm posterior ao forame incisivo; e perpendicular aos cortes axiais). Será 

adotado o nível de significância de 5%. O teste ANOVA será utilizado para 

verificar as diferenças da EOP e MA entre os três grupos. Conclusão: Espera-

se averiguar se a morfologia do palato influência na quantidade de EOP e 

EMA.  
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Resumo 

A Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) é o distúrbio do sono 

encontrado em 30% da população adulta brasileira, considerado como grande 

problema de saúde pública. É caracterizada por episódios repetitivos de 

obstrução total ou parcial das vias aéreas superiores, durante o sono, 

resultando em dessaturação de oxigênio e despertares. O objetivo desse 

estudo será avaliar através da aplicação dos Questionário STOP-BANG e 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, o risco de ser portador da SAOS e 

a qualidade do sono dos indivíduos adultos que estão em tratamento 

ortodôntico. Trata-se de estudo investigativo transversal, no qual o instrumento 

de coleta de dados será o questionário virtual transportado para o Google Docs 

e enviado aos participantes voluntários. O questionário será composto de 3 

partes: 1a parte: seleção da amostra; 2a parte: caracterização da amostra; e a 

3a parte: questionário STOP-BANG e Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh. Espera-se demonstrar com esse estudo, a relevância da inserção 

desses recursos de avaliação na triagem realizada pelos ortodontistas, como 

ferramentas práticas e acessíveis na identificação de possíveis portadores da 

SAOS, doença de alto impacto negativo na qualidade de vida do indivíduo e na 

sociedade como um todo. 
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ABSTRACT 

Atopic dermatitis (AD) is a dermatological condition in which Staphylococcus 

aureus is associated with disease severity. However, little is known about the 

contribution of coagulase-negative Staphylococcus (CoNS) species. This study 

investigated production of antimicrobial substances (AMS) by Staphylococcus 

species isolated from the skin of 30 AD children. It was approved by an Ethics 

Committee with the number 55087616.0.0000.5264. Skin swabs were plated 

into mannitol salt agar. Selected colonies were identified by MALDI-TOF-MS 

and PCR. The 700 Staphylococcus spp. isolates (246 S. aureus and 454 CoNS) 

were screened for AMS production and the producers had their spectrum of 

activity determined by an overlay method. None of the S. aureus isolates were 

able to inhibit S. epidermidis, while 39 CoNS isolated from 8 AD children 

inhibited S. aureus. Most of them also inhibited other six species. In conclusion, 

we observed that even though all the AD children were colonized by S. aureus, 

these isolates did inhibit S. epidermidis. On the other hand, CoNS producing 

AMS against S. aureus isolates and other species commonly found in the skin 

were identified. Therefore, the role of CoNS in AD should be better evaluated in 

order to understand their impact in the skin microbiota.  
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RESUMO 

Klebsiella pneumoniae é um patógeno colonizador da mucosa do trato 

gastrointestinal (TGI) de humanos e seu sucesso em atravessar esse epitélio e 

causar infecções extraintestinais parece estar relacionado à aquisição de 

genes de virulência e de resistência aos antimicrobianos. Avaliamos o potencial 

de K. pneumoniae para progressão da colonização do TGI para infecção da 

corrente sanguínea (ICS) através de análise comparativa. Analisamos 

amostras de K. pneumoniae do ST307 da colonização (FZcol-1, FZcol-2 e 

FZcro-1) e ICS (HM-1) de um paciente com leucemia. As cepas da colonização 

apresentaram genótipos distintos, sendo FZcro-1 indistinguível de HM-1. Todas 

carreiam um plasmídeo transferível contendo o gene blaCTX-M-15 e replicons 

IncF; apresentam o mesmo resistoma e viruloma e são fenotipicamente 

multirresistentes. Em Galleria mellonella, FZcol-2, FZcro-1 e HM-1 foram mais 

virulentos que FZcol-1. FZcro-1 parece ser mais eficiente na associação e 

internalização em células Caco-2, seguida de HM-1. A árvore filogenética 

revelou o mesmo ancestral para todas cepas, e FZcro-1 e HM-1 compondo 

ramos diferentes. Observamos diferentes perfis genotípicos e fenotípicos de K. 

pneumoniae do ST307 coexistindo no TGI; e que uma cepa de colonização e a 

de ICS são indistinguíveis no perfil genotípico, tem sutis diferenças no fenótipo  

de virulência e são filogeneticamente distintas. 
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RESUMO 

Introdução: A terapia antirretroviral combinada (cART), promoveu significante 

decréscimo na mortalidade das crianças infectadas verticalmente pelo HIV, que 

na adolescência / vida adulta necessitam enfrentar o processo de revelação 

diagnóstica e seus dilemas. Objetivos: Avaliar, retrospectivamente, o processo 

de revelação e consequências em infectados pelo HIV, cônscios, assim como 

as variáveis individuais e de rede social associadas às reações à revelação. 

Metodologia: Estudo transversal utilizando métodos integrativos (questionário 

quantitativo e entrevista semiestruturada), em indivíduos de 15 a 25 anos, após 

anuência ao TCLE. Resultados: Dentre os elegíveis, (n=99), 54,5% eram 

gênero feminino, com mediana de idade no momento da revelação de 11 anos 

(IQR: 8-13). Reação ruim a revelação ocorreu em 25,3% (depressão, raiva dos 

pais, achou que morreria e suspensão da cART). Na análise egocêntrica, a 

reação ruim, mostrou ao menos um amigo no suporte social (OR:4,81; IC95% 

[1,05-22,07]). Na abordagem qualitativa, a revelação, foi, majoritariamente, por 

familiar. Houve sentimentos de rejeição / preconceito social. Compreenderam a 

necessidade da adesão estrita a cART, com melhoria após revelação. 

Conclusão: Má reação a sororevelação pode associar-se a estrutura 

inadequada de suporte de rede. A revelação não deve ser postergada e, se 

adequada, pode ser responsável por uma melhoria na adesão a cART e na 

inserção social. 
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RESUMO 

Introdução: Infecções fúngicas invasivas (IFI) estão entre as principais 

complicações infecciosas após transplantes de órgãos sólidos. A etiologia, a 

frequência e o prognóstico das IFI são influenciados pela população estudada, 

imunossupressão utilizada, distribuição geográfica dos fungos e disponibilidade 

de recursos diagnósticos e terapêuticos. Estudo descritivo de coorte de 908 

pacientes submetidos a transplante (Tx) renal no HUCFF entre 1998 e 2015 

identificou criptococose e histoplasmose, respectivamente, como a 1ª e 2ª 

causa mais frequente de IFI. Objetivos: Determinar os fatores de risco (FR) 

para o desenvolvimento de criptococose e histoplasmose em receptores de Tx 

renal; descrever o prognóstico dessas complicações; analisar fatores 

prognósticos em pacientes que desenvolveram essas IFI; descrever as práticas 

diagnósticas e terapêuticas das mesmas. Métodos: Análise de FR para 

criptococose e histoplasmose por estudo caso-controle aninhado na coorte 

retrospectiva; sendo definidos como casos pacientes com infecção por 

Cryptococcus spp. ou Histoplasma capsulatum em qualquer momento após o 

Tx e, como controles, pacientes submetidos a Tx renal sem diagnóstico de IFI. 

Os controles serão pareados aos casos de acordo com a época da realização 

do transplante, na proporção de 4 controles para cada caso. Serão coletados 

dados demográficos, clínico-epidemiológicos e dados relacionados ao episódio 

de IFI. Resultados e conclusões não disponíveis até o momento. 
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RESUMO 

Objetivo: Verificar a viabilidade e funcionalidade do autotransplante de tecido 

tireoidiano criopreservado em ratos submetidos à tireoidectomia total. Métodos: 

Trinta e dois ratos (Rattus norvegicus), Wistar, machos, foram distribuídos em 

quatro grupos compostos por oito animais: Controle (GC); Simulação (GS); 

Hipotireoidismo (GHT)  e Transplantado (GT). Foram aferidas concentrações 

séricas de T3, T4L, TSH em t = 0 e 13ª semana. Na 1ª e 14ª semanas, foram 

realizados exames cintilográficos, histopatológicos e análise da biodistribuição 

do radioisótopo 99mTc. Na 14ª semana, foram procedidos testes 

imunohistoquímicos para avaliação da expressão dos marcadores de 

proliferação (PCNA) e de apoptose (caspase-3 ativada). Resultados: Na 13ª 

semana, os animais transplantados apresentaram concentrações séricas de T3 

e T4L compatíveis com a normalidade. Embora houvesse aumento das 

concentrações de TSH, verificou-se tendência à normalidade. Na 14ª semana, 

exames cintilográficos evidenciaram captação isotópica no tecido transplantado 

em todos os animais transplantados. Os exames histológicos, decorridas 13 

semanas do transplante, comprovaram a viabilidade e funcionalidade dos 

folículos tireoidianos. Os testes imunohistoquímicos revelaram aumento 
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estatisticamente significante na expressão do PCNA do GT, quando 

comparado ao GC (p < 0,001). Não foi observada diferença na expressão da 

caspase-3 ativada entre os grupos. Conclusão: O estudo consubstanciou a 

viabilidade e funcionalidade do autotransplante tireoidiano implantado em 

musculatura esquelética.  

Descritores: Tireoidectomia.  Criopreservação. Transplante autólogo. Ratos.  

 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES  
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RESUMO 

A integração da tecnologia CAD/CAM à Odontologia permitiu ampla 

aplicabilidade na prática ortodôntica, por meio do desenvolvimento de 

ferramentas de diagnóstico, planejamento e tratamento. O apelo estético atual 

intensifica a busca por novas contenções ortodônticas, que agradem 

visualmente, tenham propriedades satisfatórias e não apresentem 

interferências oclusais. O objetivo deste estudo é analisar, in vitro, as 

propriedades físico-químicas de resinas utilizadas para manufatura aditiva por 

estereolitografia; em relação aos materiais comumente utilizados para 

confecção de contenções ortodônticas circunferenciais estéticas: resina 

acrílica, cristal PET-G e polietileno. A partir da confecção de 300 corpos de 

prova, alocados nos seguintes grupos experimentais (n=60): GMA-SLA 

(fotopolímeros para manufatura aditiva por SLA), GMA-DLP (fotopolímeros 

para manufatura aditiva por DLP), GPMMA (polimetilmetacrilato), GPET-G 

(Polietileno Tereftalato de Etileno Glicol) e GPE (polietileno); serão avaliados os 

seguintes parâmetros: composição química, morfologia de superfície, 

estabilidade de cor, dureza e módulo de elasticidade, e resistência à tração, 

compressão e flexão. A análise estatística será realizada por meio do programa 

SPSS. Estima-se que as propriedades de resinas utilizadas para manufatura 

aditiva por estereolitografia apresentem-se iguais ou superiores aos demais 

materiais avaliados. 

 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES 
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RESUMO 

Introdução: Priapismo é uma urgência caracterizado pela ereção prolongada, 

com duração superior a 4 hs. O priapismo isquêmico é o mais frequente - 95%. 

O tratamento visa controle da dor, detumescência e prevenção de disfunção 

erétil. Existe um grau crescente de complexidade das modalidades de 

tratamento, que vão da drenagem por dos corpos cavernosos até realização de 

fístula cirúrgica entre os corpos cavernosos e esponjosos. Objetivo: 

Correlacionar a duração do priapismo com a complexidade do procedimento 

realizado.  Métodos: Estudo de Coorte retrospectivo com análise de um banco 

de dados colhidos prospectivamente através de um protocolo. O Levantamento 

dos dados foi realizado no Hospital M. Souza Aguiar no período de 01/01/2017 

até 31/12/2019. Análises estatísticas - software SPSS. Resultados parciais: A 

prevalência de priapismo - 0,55%. A mediana de idade - 38 anos. Distribuição 

raças, 56% negros e 44% não negros. A mediana de duração - 48 horas. A 

fístula cirúrgica foi realizada em 59% dos pacientes. Existe correlação com 

significado estatístico entre idade e duração (p 0,02) e duração e procedimento 

realizado (p 0,004). Conclusões parciais: Os procedimentos cirúrgicos mais 

sofisticados foram realizados na maioria dos pacientes e na análise dos dados 

iniciais houve correlação entre duração e procedimento. 
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RESUMO 

O conhecimento sobre a Tuberculose extrapulmonar (TBEP) em crianças e 

adolescentes ainda é limitado. Objetivo: Descrever as características, cascata 

de diagnóstico e tratamento em pacientes com TBEP e TB pulmonar no Rio de 

Janeiro (RJ) de 2014 a 2018.Métodos: Estudo retrospectivo de pacientes (0 - 

18 anos) com TB pulmonar e TBEP, notificados no SINAN-TB no RJ e no GAL 

(Sistema de Gerenciamento Laboratorial). Foi utilizado o teste de Fisher para 

comparação entre os casos. Resultados: Houve 1008 pacientes: 144 (14%) 

com TBEP. As formas mais prevalentes foram: pleural (52 [36%]); linfonodo 

periférico (48 [33,3%]) e meningoencefálica (15 [10,4%]). Os pacientes com 

TBEP, comparados aos com TB pulmonar, apresentaram: mais diagnósticos 

realizados em hospital (73 [50,7%] vs 114 [13,2%]; p <0,001) e fora da área de 

residência (43 [33,6%] vs 135 [15,7%]; p <0,001); menor confirmação 

laboratorial (54 [37,5%] vs 486 [56,2%]; p <0,001), maior média de dias entre a 

coleta de exames e o início do tratamento (50 vs 12; p = 0,019), percentual de 

cura semelhante (103 [71.5] vs 681 [78,8]), e 5 (3.5) vs 4 (0,5) óbitos , 

respectivamente; sendo 5/4 (80%) por meningoencefalite tuberculosa. 

Conclusão: A TBEP continua um desafio para o diagnóstico clínico- 

laboratorial. 

 

Fonte de auxílio financeiro: sem bolsa  
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RESUMO                                      

O Ministério da Saúde (MS) elaborou um protocolo de seguimento ambulatorial 

de crianças expostas ao Treponema pallidum intraútero. O trabalho tem por 

objetivo principal descrever a falta de adesão às várias intervenções propostas 

pelo MS no acompanhamento de crianças tratadas para sífilis congênita nos 

primeiros dois anos de vida.  Trata-se de um estudo de coorte prospectiva do 

seguimento ambulatorial de crianças tratadas para sífilis congênita e que terão 

avaliações de desfechos prospectivos. São objetivos secundários: relatar a 

presença de sequelas de sífilis nas crianças tratadas, avaliar a necessidade de 

consultas com especialistas a cada seis meses nos primeiros dois anos de 

vida, avaliar o comportamento do teste treponêmico após 18 meses de vida e 

descrever os cuidados pré-natal e do parto em relação às recomendações do 

MS . As principais variáveis de desfechos serão a adesão ao acompanhamento 

ambulatorial e o diagnóstico de sífilis aos 18 meses de idade (teste 

treponêmico reativo e/ou manifestações clínicas). Todas as análises 

estatísticas serão realizadas através do software Stata, versão 13.0. 

Esperamos identificar possíveis falhas na prevenção da transmissão vertical da 

sífilis no nosso meio e contribuir para melhorar a proposta do acompanhamento 

ambulatorial, bem como a adesão dos responsáveis a esse seguimento. 
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RESUMO 

Os padrões estéticos têm importante papel na aceitação social, por conta disso 

há uma preocupação acerca dos impactos psicossociais que deformidades 

dentoesqueléticas podem causar a um indivíduo. Dessa forma, a Ortodontia 

associada a Cirurgia Ortognática se torna um instrumento fundamental para as 

correções funcionais e estéticas dessas deformidades, aumentando a 

qualidade de vida e o bem estar físico e mental de quem as detém. Partindo 

desse pressuposto o projeto do presente estudo tem por objetivo avaliar as 

repercussões estéticas e sociais que a correção ortodôntica/ortognática causa 

nas pessoas. Para tal será criado, testado, validado e aplicado um questionário 

a pessoas leigas. O questionário será composto por questões demográficas, 

que avaliam a estética e as que avaliam quesitos sociais. Supõe-se 

hipoteticamente que as deformidades dentoesqueléticas impactem 

negativamente a percepção estética e social. 

 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES (DS-001) 
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RESUMO 

Introdução: As vias aéreas superiores (VAS) estão relacionadas ao bem estar 

físico e à qualidade de vida do indivíduo, sendo, portanto, foco de diversas 

pesquisas. Objetivos: Analisar o volume e a morfologia das VAS nos diferentes 

padrões etiológicos de maloclusão Classe III (retrusão maxilar e prognatismo 

mandibular), comparando à maloclusão Classe I, além de averiguar a possível 

correlação entre as VAS com as dimensões dos ossos maxilares. Métodos: A 

amostra será constituída de exames de tomografia computadorizada de feixe 

cônico (TCFC), integrantes do banco de dados da Clínica de Ortodontia da 

Faculdade de Odontologia da UFRJ. Os exames de TCFC serão analisados no 

programa Dolphin Imaging®, formando três grupos: Grupo Classe I; Grupo 

Classe III com retrognatismo maxilar e Grupo Classe III com prognatismo 

mandibular. As VAS serão subdivididas em Nasofaringe, Orofaringe e 

Hipofaringe, mensurando-se volume, área axial mínima e alturas respectivas de 

cada segmento. Em adição, serão realizadas medições transversas e 

anteroposteriores referentes à maxila e à mandíbula. Em sequência, os dados 

serão analisados no programa Bioestat, versão 5.3, com nível de significância a 

5%. Conclusão: Espera-se evidenciar o impacto da posição sagital dos ossos 

maxilares na dimensão das VAS nos diferentes padrões etiológicos de 

maloclusão Classe III. 

 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES -DS001 
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Resumo  

Introdução: A COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2, recentemente ganhou 

proeminência em casos de infecções respiratórias agudas (IRA) devido ao alto 

número de casos de síndrome de angústia respiratória grave, afetando 

especialmente idosos. Porém, as IRA de origem viral são importante causa de 

internação em crianças. Objetivo: Detectar a presença de infecção viral mista, 

avaliar soroprevalência e titulação de anticorpos anti-SARS-CoV-2, em 

crianças com COVID19, correlacionando com aspectos clínicos e o grau de 

morbidade da doença. Métodos: Nesse estudo transversal, amostras de 

secreção respiratória, saliva e sangue foram utilizadas para detecção de 

patógenos virais por qPCR TaqMan e para pesquisa sorológica de anticorpos 

realizada por ensaios de quimioluminescência (Maglumi - Snibe e Liaison). 

Resultados: Desde maio de 2020, 292 crianças foram avaliadas para 

diagnóstico de COVID19. A detecção molecular de SARS-CoV-2 ocorreu em 

34 (10,3%) das 331 amostras e a soroprevalência foi de 4,9% (IgM) e 25,89% 

(IgG). Foi observada coinfecção de SARS-CoV-2 com outro patógeno 

respiratório em 14,7% (5/34), tendo sido detectado 57 casos de infecção por 

RV (32,8%) e 41 de RSV (23,6%), das 174 amostras testadas até o momento. 

Conclusão: Embora a detecção do SARS-CoV-2 tenha sido pequena, no 

período investigado, observou-se resposta humoral em um quarto da 

população estudada. 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES 
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RESUMO 

Introdução: Os cânceres de cabeça e pescoço (CCP) representam uma 

variedade de tumores malignos de estruturas da cavidade oral, nasal, faringe, 

laringe, seios paranasais, tireóide e glândulas salivares. Em geral a abordagem 

terapêutica inicial é cirúrgica, podendo ser complementada pela radioterapia 

com ou sem tratamento quimioterápico. Dentre as  complicações, mais precoce 

e frequente, decorrente da radioterapia, está a mucosite oral, que pode evoluir 

com infecções secundárias bacterianas, fúngicas e virais. O desconhecimento 

acerca da reativação de viroses latentes e seu envolvimento nas lesões orais 

de pacientes com CCP, tem impedido que estratégias voltadas ao tratamento 

das lesões de cavidade oral, relacionadas a essas viroses, sejam propostas. 

Objetivo: Estudo longitudinal exploratório com amostra de conveniência que 

propõe avaliar, semanalmente, por técnicas moleculares, a presença dos 

herpesvírus humanos, em pacientes com CCP, no curso do tratamento 

radioterápico. Resultados: Um total de 226 amostras de lavado bucal, 

provenientes de 31 pacientes, com e sem mucosite, em tratamento 

radioterápico, foram analisadas pela técnica de PCR em tempo real. Foram 

detectados a presença dos vírus Herpes simples (HSV12), Vírus Epstein Baar 

(EBV) e Herpes vírus tipo 7 (HV7), tendo sido constatado que a presença de 

vírus nem sempre estava associada a presença de mucosite.    
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RESUMO 

Introdução: A associação de doenças metabólicas (DMet) com o 

desenvolvimento de complicações tardias da COVID-19 é pouco conhecida. 

Objetivo: Estudar o papel de DMet no desenvolvimento de doença aguda e 

pós-aguda e complicações tardias da infecção pelo SARS-CoV-2. Métodos: No 

período de março-junho (G1) e julho-outubro/2020 (G2), foram selecionados 29 

e 31 indivíduos reatores na RT-PCR para SARS-Cov-2, respectivamente, em 

fase aguda de doença. Adotou-se a definição de DMet de acordo com a OMS. 

Obteve-se os dados clínicos do prontuário eletrônico (ProntHU) e 

epidemiológicos do sistema de informação hospitalar (Med Track) e coleta de 

espécimes clínicos para testagem com biomarcadores 

inflamatórios/imunológicos/virológicos, bioquímicos e hematológicos. Utilizou-

se o software livre R para análise. Resultados preliminares: No G1 e G2, a 

idade média foi de 61,3 ± 10,4 x 58,8 ± 11,5 anos, e a relação homem: mulher 

de 1,42:1 e 0,6:1, respectivamente. Encontrou-se hipertensão arterial em 18/29 

(62,1%), no G1, e 26/31 indivíduos (81.25%), no G2. O diagnóstico prévio de 

DM e Ob foi registrado em 27,6% e 6,9%, no G1, e 59,4% e 28,13%, no G2, 

respectivamente. Em 89,5% e 55,6% de indivíduos sem DMet (-) e DMet (+) 

tiveram alta(G1), sendo a morte observada em 10,52% (Dmet-) e 44,44% 

(DMet(+). No G2, 57,14% DMet(+) e 90%DMet (-) tiveram alta, enquanto óbito 

foi observado em 42,9% DMet (+) e 10,5 DMet(-).Conclusão: DMet mantém a 

associação com os piores desfechos em dois picos de incidência 

independentes da COVID-19. 

 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES 
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RESUMO 

Introdução: As infecções agudas do trato respiratório inferior, são causa de 

internação em crianças menores de cinco anos, sendo o vírus influenza (FLUV) 

importante causa de internação nessa faixa etária. Objetivo: O presente estudo 

está voltado a pesquisa do FLUV A(H1N1)pdm09 e de outros vírus 

respiratórios, os aspectos clínicos dessas infecções e investiga a presença de 

sítios de mutação de H275Y e S247N de resistência ao oseltamivir. A 

elucidação dos sítios de mutação, são importantes para estratégias de estoque 

de fármacos e prevenção de pandemias. Métodos: As técnicas utilizadas são a 

RT-qPCR e o Sequenciamento de DNA. Resultados:  Das 129 amostras 

estudadas, de pacientes com bronquiolite aguda (BA) e sibilância recorrente 

(SR), 43 (33,3%) apresentaram resultado negativo, 47 (36,5%) tiveram apenas 

um tipo de vírus detectado e 39 (30,2%) tiveram mais de um vírus detectados 

simultaneamente. Dos vírus detectados na forma isolada, em pacientes com o 

diagnóstico de BA e SR, observamos predomínio do VSR, seguido do AdV nos 

casos de BA e de MPV seguido do RV, nos casos de SR. Conclusão: A 

amostra de FLUV A(H1N1)pdm09 detectado na forma isolada, em criança com 

SR, não apresentou qualquer das mutações descritas, relacionadas a 

resistência a oseltamivir.   
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RESUMO 

Introdução: O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do 

neurodesenvolvimento caracterizado por anormalidades qualitativas nas 

interações sociais e padrões de comunicação, o que dificulta a colaboração 

durante os procedimentos de saúde e higiene oral. Alterações como o bruxismo 

e distúrbios do sono são frequentes e impactam negativamente as estruturas 

orofaciais e a qualidade do sono desses indivíduos, aumentando a 

complexidade do atendimento.Objetivo: Avaliar a prevalência do bruxismo no 

sono e a qualidade do sono, associando com condições clínicas, bucais e 

salivares.Método: Será realizado um estudo transversal com amostra 

censitária, no qual serão avaliadas as crianças/adolescentes com TEA. Os pais 

e responsáveis responderão aos questionários de saúde e avaliação do sono. 

As crianças e adolescentes passarão por inspeção clínica odontológica para 

avaliar: CPO/ceo, índice de higiene oral simplificada, índice PUFA, e 

mensuração do desgaste dentário, que servirá como parâmetro clínico para o 

diagnóstico de provável bruxismo. Assim como, serão coletadas amostras de 

saliva para analisar o nível de cortisol e melatonina.Conclusão: Espera-se com 

isso obter dados que verifiquem se há relação entre frequência e intensidade 

dos distúrbios do sono com maior prevalência e severidade de bruxismo 

sono/vigília, em busca de melhor o atendimento desses pacientes. 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES- Código do financiamento: 001 
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RESUMO 

Introdução: A reconhecida conexão entre as estruturas faríngeas e o 

desenvolvimento craniofacial une duas áreas do conhecimento: Odontologia e 

Medicina. Embora amplamente estudada, a correlação entre alterações de 

volume e morfologia das vias aéreas superiores (VAS) e o posicionamento 

sagital da mandíbula carece de maiores esclarecimentos. Objetivo: Identificar, 

mensurar e correlacionar a nasofaringe, orofaringe e hipofaringe de acordo 

com o posicionamento sagital da mandíbula, além de averiguar o comprimento 

mandibular efetivo. Método: Exames de Tomografia Computadorizada de Feixe 

Cônico de indivíduos registrados na Clínica de Ortodontia do Programa de Pós-

Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro serão 

avaliados e distribuídos em três grupos, conforme o posicionamento sagital da 

mandíbula em relação à base craniana: indivíduos com posicionamento 

mandibular harmônico, com prognatismo mandibular e com retrognatismo 

mandibular. Com auxílio do programa Dolphin Imaging®, a nasofaringe será 

avaliada quanto ao volume total e área axial mínima; enquanto a orofaringe e 

hipofaringe, além dos parâmetros supracitados, serão avaliadas quanto à altura 

total. Os dados serão analisados no programa SPSS, versão 22.0, com nível 

de significância a 5%. Conclusão: Espera-se observar alterações significativas 

nas dimensões das VAS em concordância com as diferenças no 

posicionamento sagital da mandíbula e seu comprimento efetivo.  
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RESUMO 

Introdução: A ineficiência do sistema efetivo de referência e contrarreferência 

processo leva prejuízo à saúde dos usuários. O conceito atual de prevenção da 

cegueira cresceu enfatizando-se a preservação da visão. A uveíte é a 

inflamação da úvea, camada do olho composta pela íris, corpo ciliar e coroide 

que afeta pacientes jovens e que pode levar a cegueira.  O prognóstico visual 

pós uveíte e complicações podem prejudicar a qualidade de vida desses jovens 

pacientes e tem um impacto global na economia e na saúde. Diante disso, o 

acesso facilitado do paciente com uveíte ao serviço especializado é um critério 

essencial na prevenção à cegueira. Objetivo: avaliar o tempo de acesso dos 

pacientes com uveíte ao setor especializado em hospital universitário e definir 

as características clínico-epidemiológicas destes pacientes. Metodos: será 

realizado um estudo retrospectivo, seccional e descritivo. Uma ficha protocolar 

será preenchida em cada caso com as informações que serão adquiridas 

através de acesso ao prontuário médico. Resultados esperados: determinação 

do tempo de acesso do paciente com uveíte ao setor especializado e das 

características clínico-epidemiológicas destes pacientes.  
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RESUMO 

A espécie Streptococcus pneumoniae constitui uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade associadas a doenças infecciosas em seres 

humanos, especialmente pneumonia adquirida na comunidade, bacteremia e 

meningite, sobretudo em crianças menores de cinco anos, idosos e indivíduos 

imunocomprometidos. Para tal, os pneumococos contam com vários atributos 

de virulência, entre os quais se destacam as cápsulas polissacarídicas cuja 

variabilidade antigênica permite a classificação desses microrganismos em 

mais de 90 sorotipos. A distribuição dos sorotipos na população é variável e 

tem sido a base para a formulação das vacinas anti-pneumocócicas em uso. 

Amostras de S. pneumoniae são capazes de modular seu fenótipo colonial de 

acordo com as condições nas quais se encontram, num processo conhecido 

como variação de fase, além de também serem capazes de formar biofilmes. 

Neste estudo, tais características estão sendo analisadas em 12 amostras de 

S.pneumoniae pertencentes ao sorogrupo 19, o qual comporta sorotipos de 

frequência elevada e associados à resistência a antimicrobianos. Os resultados 

indicaram que todas as amostras foram capazes de formar biofilme, e que tais 

biofilmes possuem uma composição mista, que inclui proteínas, DNA e 

polissacarídeos. Quanto à variação de fase, foi possível verificar que as 

amostras apresentam fenótipos coloniais transparentes e opacos.  

 

Palavras-chave: Streptococcus pneumoniae, sorogrupo 19, variação de fase, 

biofilme, composição de biofilme 

 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES  
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RESUMO 

Introdução: a terapia antirretroviral combinada (cART) tornou a AIDS uma 

doença crônica. Crianças e adolescentes infectados pelo HIV apresentam risco 

60 a 200 vezes maior de desenvolver malignidades, principalmente Linfomas 

não-Hodgkin (LNH). No Brasil, pouco se sabe sobre o impacto do uso da cART 

na sobrevida de pacientes com HIV/AIDS e o desenvolvimento dessas 

neoplasias em comparação à era pré-cART. Objetivo: avaliar a incidência de 

neoplasias linfoproliferativas malignas (NLM) em pacientes de 0 a 20 anos, 

com transmissão vertical (TV) de HIV, que iniciaram acompanhamento em 6 

hospitais de referência para o tratamento de HIV/AIDS no Rio de Janeiro entre 

01/01/1995 e 01/01/2018, bem como estudar sua sobrevida. Método: estudo 

observacional, de coorte retrospectiva de pacientes pediátricos portadores de 

HIV por TV. Resultados: a probabilidade cumulativa de evento encontrada na 

coorte IPPMG foi de 6,5% em 23 anos de acompanhamento na era pré-cART, 

versus zero na era pós-cART, com p valor de 0,01. A Hazard Ratio entre as 

eras foi de 13,62 (p=0,004; n=509). Dos 17 linfomas, tem-se 15 casos de LNH 

e 2 casos de Linfoma de Hodgkin. Conclusão: achados confirmam a eficácia da 

cART na redução da incidência de neoplasias relacionadas à imunossupressão 

pelo HIV a ponto de zerar a incidência de NLM. 

 

Fonte de auxílio financeiro: Capes - PROEX 
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RESUMO 

Introdução: Sulfato de magnésio (MgSO4) causa recorrência do bloqueio 

neuromuscular (BNM) após a recuperação espontânea e com neostigmina. O 

objetivo foi investigar o efeito do MgSO4 na relação sequência de quatro 

estímulos (SQE) após a reversão do BNM induzido por rocurônio com 

sugamadex. Métodos: Estudo prospectivo, aleatorizado e duplo encoberto 

incluiu 60 pacientes sob anestesia venosa e rocurônio (0,6 mg/kg). Em 30 

pacientes, o BNM foi revertido com sugamadex 4 mg/kg (série bloqueio 

profundos). Em outros 30 pacientes, sugamadex 2 mg/kg (série bloqueio 

moderado). Após a SQE se recuperar ≥0,9, os pacientes aleatorizados para 

receber placebo ou MgSO4. O objetivo principal foi a recorrência do BNM (SQE 

<0,9) e o secundário o resgate com sugamadex adicional. Resultados: Nos 

bloqueios profundos, a proporção de SQE<0,9 ocorreu em nove pacientes (IC 

95% 0,26-1,0) recebendo MgSO4 e um paciente (P=0,0028) recebendo 

placebo, com quatro resgates com sugamadex. Nos bloqueios moderados, o 

BNM recorreu em 11 pacientes que receberam MgSO4 (IC 95% 0,47-1,0) e em 

nenhum paciente que recebeu placebo (P=0,0001), com dois resgates. 

Conclusões: O MgSO4 em dose única levou à SQE<0,9 após a recuperação do 

BNM profundo e moderado induzido por rocurônio com sugamadex. O 

sugamadex adicional reverteu a recorrência do BNM. 

 

Fonte de auxílio financeiro: sem bolsa 
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RESUMO 

O tratamento ortodôntico é dividido, basicamente, em duas abordagens: com e 

sem extração dentária. A extração de pré-molares é um recurso que 

apresentou uma redução em sua prevalência, em detrimento da popularidade 

dos tratamentos sem extração, no qual dentes acabam sendo projetados para 

sua acomodação no arco. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo 

avaliar o nível de percepção de leigos e Ortodontistas frente a diferentes graus 

de projeção de dentes anteriores, como resultado de tratamento sem-extração, 

buscando melhor respaldar o profissional quanto à previsibilidade dos 

resultados estéticos do tratamento em relação à satisfação do paciente. A 

imagem de um mesmo indivíduo sorrindo, em vista lateral, será manipulada de 

modo a se obter 6 imagens com níveis de projeção de dentes anteriores 

diferentes, com e sem exposição gengival. A avaliação dessas imagens será 

realizada por grupos de Cirurgiões-Dentistas generalistas, Ortodontistas e 

leigos, por meio de uma escala visual analógica (EVA) com valores de 0 a 10, 

sendo 0 esteticamente desagradável e 10 esteticamente agradável, além de 

um questionário de julgamento social com 4 questões a serem respondidas 

utilizando-se a escala Likert. Para armazenamento dos dados e análise 

estatística dos resultados, será utilizado o programa SPSS. 
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RESUMO 

Introdução: Cerca de 20% dos casos de COVID-19 evoluem para formas 

graves, sendo a obesidade (Ob) um dos fatores de risco mais importantes. 

Mas, sua associação com complicações tardias da COVID-19 é pouco 

conhecida. Objetivos: Estudar o papel da Ob no desenvolvimento de 

complicações na COVID-19 de fase aguda e pós-aguda. Métodos: Inicialmente, 

31 indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2 confirmados por RT-PCR, em fase 

aguda, foram testados com biomarcadores metabólicos, 

inflamatórios/imunológicos, coagulatórios e virológicos. Obteve-se os dados 

clínicos do prontuário eletrônico (ProntHU) e epidemiológicos do sistema de 

informação hospitalar (MedTrack), sendo a definição de Ob conforme descrição 

da OMS. Resultados (preliminares): As mulheres representam 61,29% da 

população de estudo, sendo a idade média de 58,16±17,58 anos e o 

IMC=25,62 kg/mm2.  No grupo dos não obesos (Nob), sobrepeso (Sp) e 

obesidade (Ob), a mortalidade foi de 18,18% x 38,46% x 50%, 

respectivamente. Entre os desfechos secundários, a realização de hemodiálise 

(HD): 33,3%x50%x50% e o uso de ventilação mecânica/aminas: 

25%x50%x50% foram respectivamente observados nos grupos Nob, Sp e Ob. 

Conclusão: Os resultados preliminares sugerem que o sobrepeso e a 

obesidade possam estar associados ao aumento da mortalidade e os piores 

desfechos secundários em indivíduos de fase aguda da COVID-19. 

 

Fonte de auxílio financeiro: sem bolsa 
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RESUMO 

Introdução: O desenvolvimento da mielopatia associada ao HTLV-1 (HAM) está 

relacionada a carga proviral (CPV) elevada no sangue periférico (PBMC) em 

indivíduos infectados pelo HTLV-1. O tratamento precoce com 

imussupressores pode alterar a história natural da HAM. Objetivo: Analisar a 

associação entre alterações cognitivas, lesões da substância branca 

encefálica, e correlação com a CPV em individuos infectados pelo HTLV-1. 

Métodos: estudo transversal com 62 participantes: 22 portadores 

assintomáticos, 22 pacientes com HAM e 18 controles não infectados. Os 

indivíduos infectados foram submetidos à ressonância magnética do cérebro e 

quantificação da CPV por RT-PCR. A análise estatística foi ajustada nos 

modelos por idade e escolaridade. Resultados A presença de lesão da 

substância branca no encefalo foi associada ao déficit de memória verbal em 

indivíduos infectados pelo HTLV-1 (p = 0,026). Além disso, houve correlação 

entre maior CPV e escore de disfunção neurocognitiva (velocidade de 

processamento da informação visuomotora e praxia visuoconstrutiva) em 

pacientes infectados pelo HTLV-1. Conclusões: O estudo demonstra 

associação entre infecção pelo HTLV-1, distúrbio neurocognitivo e lesões 

cerebrais da substância branca na ressonância magnética e correlação com 

maior CPV do HTLV-1, sugerindo que indivíduos infectados devem ser 

testados precocente para exclusão do comprometimento cognitivo.  
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RESUMO 

Introdução: Nas infecções de pacientes transplantados, tanto o BKV quanto 

JCV, podem estar associados à etiologia da infecção renal, nesses pacientes 

Métodos moleculares empregados na investigação da infecção pelos 

poliomavírus humanos BKV e JCV têm como vantagens não serem invasivos, 

identificarem ativamente a replicação viral, onde a carga viral elevada tem boa 

correlação com a nefropatia associada. Objetivo: Estabelecer a Técnica 

qualitativa de SYBR® Green Multiplex (SybrPCRM) para BKV(SybrBKV) e 

JCV(SybrJCV) e compará-la às técnicas qualitativas de TaqMan® e de PCR 

aninhada multiplex (nPCRM), já descritas na literatura. Materiais e Métodos: 

Foi realizado estudo transversal com amostra de conveniência empregando 

métodos moleculares para detecção viral. Resultados: Das 136 amostras 

testadas, 55 foram positivas para BKV e 10 para JCV, por mais de uma 

metodologia. A técnica de SybrPCRM foi a mais sensível para pesquisa de 

BKV tendo apresentado sensibilidade semelhante à TaqMan® para JCV. 

Embora a análise comparativa das curvas ROC, das metodologias moleculares 

de PCR em tempo real, não tenha detectado diferenças estatisticamente 

significativas, os resultados sugerem que a SybrPCRM é um método prático a 

ser empregado no rastreamento inicial, da infecção por esses Poliomavírus 

com a  vantagem de detectar simultaneamente ambos os vírus em uma mesma 

reação. 

 

Fonte de auxílio financeiro: sem bolsa 
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RESUMO 

Introdução As infecções emergentes e reermegentes no sistema nervoso são 

de grande preocupação na saúde mundial, sendo responsáveis por expressiva 

mortalidade e morbidade. Esses agentes infecciosos podem ocasionar quadro 

neurológico agudo grave ou até quadros para-infecciosos ou pós-infeccioso. 

Diversos grupos virais são responsáveis por essas doenças, eles reaparecem 

ou surgem causando epidemias. Atualmente, o mundo está enfrentando a nova 

pandemia da COVID-19 (do inglês coronavirus disease 2019) causada pelo 

SARS-CoV-2 (do inglês severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). 

Objetivo: determinar infecções virais (arbovirus, coronavírus, herpes vírus, 

enterovírus, retrovírus) do sistema nervoso central (SNC) através da análise do 

banco de dados genômicos, avaliar possíveis modificações genéticas virais, 

determinar o perfil epidemiológico molecular das amostras e identificar genes 

de resistências às drogas. Método O sequenciamento de nova geração será 

utilizado em 50 amostras de líquido cefalorraquidiano provenientes de 

pacientes com suspeita clínica de infecção viral e pós-viral no sistema nervoso. 

Os dados serão analisados em softwares com bancos de dados genômicos 

UBLAST, VIDISCA e Taxonomer. Conclusão Esperamos determinar o perfil 

epidemiológico dos agentes virais causadores de infecções no sistema nervoso 

em período pré-pandemia e pós-pandemia por COVID-19, rastrear possíveis 

coinfecções e criar protocolo para o diagnóstico precoce destas enfermidades. 

 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES 
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RESUMO 

A análise da simetria facial esquelética é importante no diagnóstico e 

planejamento ortodônticos. Dentre os fatores etiológicos relacionados à 

assimetria facial, inclui-se o desvio do septo nasal, devido a sua íntima relação 

com o complexo nasomaxilar. O objetivo do presente estudo é investigar a 

influência do desvio do septo nasal na morfologia do complexo nasomaxilar. 

Trata-se de um estudo observacional retrospectivo, de corte transversal, cuja 

amostra será obtida a partir de tomografias computadorizadas de feixe cônico 

(TCFC) da Clínica de Pós-Graduação de Ortodontia da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. As TCFC serão alocadas em quatro grupos (n=40) de 

acordo com o grau de desvio septal e maturação esquelética. O ângulo do 

desvio septal será medido no ponto de maior desvio, em corte coronal no 

programa Dolphin Imaging®, versão 11.95, e a morfologia do complexo 

nasomaxilar será avaliada através da marcação de pontos de referência 

tridimensionais do esqueleto craniofacial nos programas ITKSnap e 3DSlicer. 

Será feita análise Procrustes no programa MorphoJ. A análise estatística será 

realizada no programa SPSS, por meio de análise descritiva e a correlação 

entre as variáveis será testada por meio dos testes de correlação de Pearson 

ou Spearman, conforme a normalidade e homogeneidade dos dados (=0,05). 

 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES  
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RESUMO 

Introdução: Os polimorfismos em genes que codificam citocinas parecem 

contribuir para o risco ou a patogênese do Citomegalovírus (CMV) e o 

conhecimento detalhado desses polimorfismos no contexto da infecção em 

pacientes imunocomprometidos pode ter implicações na prática clínica. 

Objetivo: Investigamos a influência de fatores imunogenéticos e virológicos na 

infecção e doença por CMV em pacientes transplantados renais do Centro 

Estadual de Transplantes, no Hospital São Francisco na Providência de Deus. 

Métodos: Neste estudo retrospectivo observacional amostras de plasma foram 

coletadas de pacientes durante o primeiro ano pós-transplante. A infecção por 

CMV foi diagnosticada por PCR em tempo real (TaqMan) e a genotipagem dos 

polimorfismos de nucleotídeos únicos (SPNs) foi realizada por ARMS-PCR 

(PCR de Sistema de Amplificação Refratário a Mutações). Resultados 

Preliminares: Foram incluídos neste estudo 81 pacientes, e a detecção do CMV 

ocorreu em 55% (45/81) destes durante o período de acompanhamento. Foi 

realizada a genotipagem dos SNPs de citocinas, onde para TNFα -308 38% 

(31/81) dos pacientes apresentaram genótipo AG e 62% (50/81) o GG; para IL6 

-174 36% (29/81) apresentaram genótipo CG e 64% (52/81) o GG; e para IL10 

-1082 1% (1/81) apresentaram genótipo AA, 93% (75/81) o GA e 6% (5/81) o 

GG. 

 

Fonte de auxílio financeiro: CNPq 
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RESUMO 

Introdução: A Curva de Spee (COS) é uma curvatura oclusal no plano sagital, 

presente em humanos. O desenvolvimento da COS é resultado da erupção 

dentária, variação craniofacial e do desenvolvimento do sistema 

neuromuscular. Diferenças na sua profundidade podem influenciar nas 

modificações do padrão de recrutamento muscular durante as funções do 

sistema estomatognático. Objetivo: Avaliar a eficiência mastigatória e o 

comportamento dos músculos da mastigação em indivíduos com diferentes 

profundidades de COS. Métodos: Indivíduos serão categorizados em 3 grupos 

de acordo com a profundidade da COS: (1) Curva de Spee normal (≥2mm e 

≤4mm); (2) Curva de Spee suave (<2mm) e (3) Curva de Spee profunda 

(>4mm). O comportamento mioelétrico dos músculos temporal anterior e 

masseter superficial será analisado por meio de Eletromiografia de superfície 

durante o repouso mandibular, mastigação supervisionada e força de mordida. 

A força de mordida será mensurada por meio de Dinamômetro mandibular. 

Cápsulas de fucsina serão utilizadas como alimento teste artificial para 

mensuração da eficiência mastigatória. Análise de Variância (ANOVA) será 

utilizada para determinar diferença entre os grupos. Será adotado nível de 

significância de 5%. Conclusão: Espera-se que a eficiência mastigatória e o 

padrão de recrutamento muscular seja superior em indivíduos com COS 

aumentada. 

 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES -DS001 
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A PELE-ANÁLISE DE PARÂMETROS HISTOLÓGICOS E 
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RESUMO 

Um estudo experimental que padroniza a pele humana de acordo de diferentes 

faixas etárias e tipo de pigmentação da pele (usando a escala Fitzpatrick). 

Serão aproveitadas peças cirúrgicas descartado de mamaplastias estéticas. O 

grupo das participantes serão um grupo de 90 pacientes de sexo feminino, 

pacientes de mamaplastias estéticas das 6 faixas etárias: 16-20 anos; 20-30 

anos; 30-40 anos; 40-50 anos; 50-60 anos, 60-70 anos. As mostras de pele 

serão analisadas com parâmetros histológicos e imunohistoquimicos para 

determinar mais sob a envelhecimento da pele. Objetivo: Caracterizar os 

padrões histológicas da pele humana de acordo com a faixa etária e tipo de 

pigmentação, e estudar as características do envelhecimento 

intrínseco. Método: Serão aproveitadas peças cirúrgicas descartado de 

mamaplastias estéticas. Após descarte da peça cirúrgica, um fragmento de um 

centímetro quadrado da mama, será retirado e fixado imediatamente na 

solução de formol zinco e enviado para o laboratório. A faixa etária será 

distribuída em seis grupos, de segunda década à sétima década de vida. Cada 

subgrupo será dividido em 3 subgrupos de padrão de pigmentação com 5 

amostras de pele cada.  
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RESUMO 

Introdução: O escaneamento digital intra-oral tem sido utilizado na Ortodontia 

como alternativa as técnicas de moldagem convencionais. Contudo, estudos 

são necessários para avaliar a confiabilidade dos modelos digitais gerados. 

Logo, o objetivo desse trabalho é  avaliar como diferentes tipos de bráquetes 

(metálicos, cerâmicos monocristralinos e policristalinos) influenciam na 

varredura e acurácia do procedimento de digitalização, bem como se existem 

diferenças na acurácia dos modelos digitais produzidos por quatro diferentes 

escâneres intraorais, o CEREC Omnicam®, 3Shape TRIOS®, iTero Element® 

2 e Aoralscan Shining 3D®. Métodos: Manequins identificados de 1-3 serão 

inicialmente escaneados e  as imagens obtidas serão consideradas como 

Grupo Controle. Posteriormente, os manequins serão preparados com a 

colagem dos diferentes bráquetes e serão novamente escaneados formando o 

Grupo Experimental. Para análise da acurácia dos modelos digitais, as 

imagens do Grupo Controle serão sobrepostas as imagens do Grupo 

Experimental de cada escâner, pelo software CloudCompare®, após preparo 

prévio com remoção de áreas de possíveis interferências, pelo software 

Meshmixer. As diferenças entre as imagens serão identificadas por meio de 

cores e posteriormente calculadas, por meio da análise estatística, utilizando o 

programa Statistical Package for the Social Science (versão 17.0, SPSS Inc., 

Chicago, Illinois, EUA) com nível de significância de 5%.  

 

Fonte de auxílio financeiro: CAPES 
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RESUMO 

O Índice Inflamatório da Dieta (IID) têm sido desenvolvido para avaliar a 

qualidade da dieta e sua relação com as doenças. O objetivo desse estudo é 

avaliar a associação entre o IID e polimorfismos dos genes IL-1A e IL-6 em 

mulheres com endometriose. Esse projeto faz parte de um estudo 

observacional analítico do tipo caso-controle realizado no Instituto de 

Ginecologia da UFRJ. A coleta dos dados iniciou-se em janeiro de 2018. Os 

casos são mulheres com endometriose, idade entre 18 e 55 anos; e controles, 

mulheres sem evidência cirúrgica da doença. É utilizado um questionário de 

frequência alimentar semi-quantitativo validado para o cálculo do IID. Para 

análises estatísticas utilizou-se o teste t de Student e nível de significância de 

p<0,05. Esse trabalho teve aprovação do comitê de ética, e termo de 

consentimento assinado pelas participantes. A amostra é de, 59 casos (idade 

média de 35,7±6,5 anos) e 59 controles (idade média de 42,2±7,7 anos), 

p<0,001. O IMC dos casos foi menor (27,7±6,9 kg/m2) que dos controles 

(32,1±7,1kg/m2), com p<0,001. Na circunferência de cintura (CC) (casos: 

87,8±15 cm, controles: 100,4±14 cm, p<0,001). O valor médio do IID dos casos 

foi 1,13±0,81 e dos controles foi 0,78±1,09 (p=0,025), indicando que, as 

mulheres com endometriose tem o IMC e a CC menor do que as mulheres sem 

a doença, mas, apresentam uma dieta mais pró-inflamatória. 

 

Fonte de auxílio financeiro: sem bolsa 
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RESUMO 

Introdução e objetivos: Analisar o impacto da implementação de um 

programa de Stewardship em antimicrobianos (PSA) na densidade de 

incidência de MDR e na taxa de mortalidade global em 4 Unidades de 

Terapia Intensiva de um hospital privado. Metodologia: Estudo: maio de 2015 

a maio de 2017 (1º) e junho de 2017 a setembro de 2020 (2º), (1º: 3.074 e 

2º: 5.931) internados. Desde junho de 2017, o PSA restringiu  consumo de 

antimicrobianos por doses diárias definidas (DDD). Densidade de incidência 

(DI), para Enterobacterias e Pseudomonas carbapenem-resistentes 

respectivamentes, (ERC e PRC) e taxa de mortalidade global também foram 

avaliadas por pacientes-dia. Resultados preliminares: Houve diminuição de 

DDD de Meropenem de 48,58 (IC 95% 9,6 - 9,8) para 14,69 (IC 95% 2,9 - 

3,0). A DI de ERC  de 6,45 (IC 95% 5,7-7,2) para 5,1 (IC 95% 5,74 – 7,21). A 

DI de PRC de 5,24 a 2,79 (IC 95% 4,6 - 5,9); IC 95% (2,4 - 3,2, 

respectivamente). A taxa de mortalidade de 30,03 (IC 95% 2,8-3,2) para 25,3 

(IC 95% 2,4-2,6); a razão das taxas foi de 1,19 (IC 95% 1,1 - 1,2). 

Conclusão: Apesar de todas as dificuldades, o PSA nas UTIs deste hospital 

teve impacto na diminuição consumo de antimicrobianos, incidência de MDR 

e mortalidade dos pacientes.  

 

 

 

 

 

 


