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APRESENTAÇÃO
A VIII Mostra de Trabalhos Acadêmicos do Curso de Biomedicina foi realizada de
forma virtualizada em duas etapas no ano de 2021. A primeira etapa ocorreu no primeiro
semestre, nos dias 18, 25 de maio e 01, 08, 15, 22 e 29 de junho e a segunda etapa nos
dias 8, 11, 22, 25, 29 de novembro e 02, 08 e 11 de dezembro.

Os trabalhos apresentados envolveram vivências dos estudantes de biomedicina
nas mais diversas áreas de atuação do biomédico por meio dos estágios curriculares. O
evento proporcionou a troca de experiências, abordando técnicas e suas aplicações na
área de estética biomédica, parâmetros laboratoriais e achados patológicos em análises
clínicas, relatos diversos em saúde pública abordando dispensação de medicamentos,
aplicação de testes rápidos, abordagem e acolhimento de pacientes na atenção primária,
entre outros.
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Autor(es): Jéssica da Silva Nunes
Orientador: João Alberto Fioravante Tassinary

CICATRIZ DE ACNE E SEUS TRATAMENTOS
Resumo: Introdução: A acne pode gerar alterações cicatriciais sendo estas cicatrizes de acne
classificadas em diferentes tipos, diferenciada em três ocorrências. Hipotrófica, hipertrófica
e quelóide. A mais tratável são as cicatrizes hipotróficas por serem a mais comum dentro
das alterações cicatriciais. São diferenciadas em três variáveis, como: cicatriz furador de
gelo Ice-pick, cicatrizes onduladas chamadas de rolling, e as cicatrizes em forma de caixa,
boxcar. Entre os recursos de tratamento utilizados, podemos citar o microdermoabrasão,
microagulhamento e carboxiterapia. Estes recursos para o tratamento são classificados
como eficazes para cicatrizes hipotróficas, e o que eles têm em comum é a capacidade de
gerar um processo inflamatório controlado no tegumento. Objetivo: O trabalho tem como
objetivo avaliar os efeitos do tratamento dos três recursos citados acima, para o tratamento
de cicatriz hipotrófica de acne. Metodologia: esse estudo foi baseado em pesquisas
bibliográficas de livros da área da estética e artigos científicos publicados nos últimos
dez anos sobre o assunto. Resultados: Conforme estudos, estes três tratamentos para a
cicatriz hipotrófica de acne, tem a capacidade de gerar um processo inflamatório, sendo
o microdermoabrasão e o microagulhamento citado como padrão ouro, além de gerar
essa inflamação controlada, essas duas técnicas aumentam a permeação transdérmica
dos ativos, na carboxiterapia, na aplicação começa a ter uma hemorragia no tecido, entro
na primeira fase antes da inflamatória, que é a fase hemorrágica; Com estes tratamentos,
observamos melhora da quarta sessão em diante, na oitava os resultados são visíveis.
Conclusão: Conclui-se que o tratamento sendo ele, um dos três citados acima, podendo
inclusive fazer uma combinação entre estes recursos, em diferentes sessões para tratar a
afecção de cicatriz hipotrófica, são capazes de trazer resultados eficientes e visíveis em
algumas sessões, ressaltando a importância da combinação de ativos e de um homecare
adequado.
Palavras-chave: Cicatrizes. Hipotróficas. Tratamentos. Inflamação controlada.
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Autor(es): Aline Begnini, Luiza Marina Dalmoro
Orientador: João Alberto Fioravante Tassinary

ESTUDO DE CASO DE ALOPÉCIA ANDROGENÉTICA
MASCULINA
Resumo: Introdução: A alopécia é uma afecção estética caracterizada como a diminuição
ou ausência de cabelos e/ou pelos. Contudo, dependendo do tipo de alopécia, e entre
as várias possibilidades de manifestação, é possível identificar alteração no número de
folículos do cabelo por unidade de área de pele, mudanças no tamanho do folículo piloso
e até mesmo a duração dos ciclos das diferentes fases de desenvolvimento. A alopécia
androgenética (AAG) é classificada como a causa mais comum de perda de cabelo, tanto
no sexo masculino quanto no feminino. Tendo como consequência a miniaturização
folicular progressiva pela alteração no ciclo de desenvolvimento do cabelo. Objetivo:
Relatar resultados obtidos em um estudo retrospectivo de alopécia androgenética
masculina, após o uso tópico de bioestimuladores. Metodologia: Foi realizado um estudo
observacional retrospectivo a partir de registros fotográficos, ficha de acompanhamento e
receituário de um paciente masculino com alopécia androgenética. Resultados: Observouse uma melhora significativa na quantidade, espessura e volume dos fios, bem como o
crescimento de novos fios nos locais de queixa do paciente, preenchendo de forma quase
que total os espaços de interesse. Assim, pode-se inferir que o tratamento elencando
afetou positivamente a autoestima e alcançou os objetivos estéticos esperados. Conclusão:
Avaliando este estudo retrospectivo, podemos concluir que o objetivo foi alcançado devido
ao trabalho conjunto do profissional biomédico na indicação da correta formulação tópica
e do comprometimento do paciente no uso dela, podendo assim, verificar resultados
positivos no tratamento da alopécia androgenética.
Palavras-chave: Alopécia androgenética, Estética, Formulação tópica.
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Autor(es): Laura Ribeiro de Castro Cardoso
Orientador: Fernanda da Rocha Trindade

DÍMERO D E SUA RELAÇÃO COM O COVID-19
Resumo: Introdução: A cascata de coagulação é uma sequência de fatores de coagulação,
ativada quando ocorre alguma lesão com extravasamento de sangue, com a finalidade
de limitar o sangramento criando um coágulo para estancar. Durante esse processo, são
produzidos filamentos de proteína cujo conjunto é chamado de fibrina. Esses filamentos
se ligam para formar uma rede de fibrina que se envolve nas plaquetas formando o
coágulo no local da lesão. Quando ocorre a cicatrização, o organismo usa uma proteína
chamada de plasmina para quebrar o coágulo em pequenos pedaços para serem
facilmente removidos. Um dos produtos da degradação de fibrina é o Dímero D, formado
por pedaços de fibrina ligados de vários tamanhos. O Dímero D é muito utilizado na
determinação de diversos distúrbios relacionados à hemostasia, como na trombose venosa
profunda, tromboembolismo pulmonar, sepse, além de outras doenças. Estudos indicam
que tem se observado o desenvolvimento de anormalidade no sistema de coagulação,
principalmente de casos hospitalares e que evoluíram o quadro de pneumonia grave nos
pacientes acometidos com a doença covid-19. Objetivo: Relatar as dúvidas recorrentes
sobre o exame Dímero D e sua relação no diagnóstico de lesões causadas pela covid-19.
Metodologia: O assunto foi definido durante a realização do estágio, no Laboratório de
Análises Clínicas Cezimbra LTDA, em Taquari/RS. O estudo foi baseado em pesquisa
científica na página Scielo e no Manual dos Laboratŕoios de Apoio do local de estágio a
partir da palavra-chave Dímero-D. Resultados: O Dímero D, apesar de ser pouco específico,
é muito útil no pré-diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, progredindo-se para a
realização de cintilografia pulmonar ou tomografia para auxiliar no diagnóstico final. Ele
também é um dos principais marcadores de lesão decorrente da Covid-19. Este marcador
de coagulação sanguínea pode ser solicitado no estágio inicial da infecção, mesmo sem
sintomas severos e com outros marcadores como contagem de plaquetas, tempo de
protrombina (TP) e tromboplastina parcial ativada (KTTP), ainda não estejam alterados.
Conclusão: Os estudos indicam a relevância da dosagem do Dímero D na avaliação de
riscos dos pacientes acometidos pela doença covid-19, onde valores elevados estavam
associados com mau prognóstico e alta taxa de mortalidade
Palavras-chave: Dímero D, Covid-19, Cascata de coagulação.
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Autor(es): Nicole Assmann Jank
Orientador: Gabriela Kniphoff da Silva Lawisch

ASPECTOS LABORATORIAIS NO DIAGNÓSTICO DA
DENGUE
Resumo: Introdução: A dengue é uma doença endêmica em diversas localidades do
Brasil, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo vetor de outras doenças, como
a febre amarela. No Brasil, o primeiro caso ocorreu em 1890, no Paraná, e diversos outros
casos foram notificados nos anos subsequentes em todas as regiões brasileiras. No ano de
2021, verificou-se um aumento dos números de casos da doença na cidade de Santa Cruz
do Sul, aumentando a demanda laboratorial de diagnóstico dessa patologia. Objetivo:
Avaliar os aspectos clínicos e laboratoriais do hemograma no diagnóstico da dengue.
Metodologia: Os dados foram obtidos durante a realização do estágio curricular, realizado
entre os meses de fevereiro a maio de 2021, no Laboratório de Análises Clínicas ENZILAB,
em Santa Cruz do Sul. Foi realizada uma análise da metodologia laboratorial dos exames
de hemograma, solicitados para avaliação dos casos suspeitos de dengue. Resultados:
O hemograma foi um exame muito solicitado para confirmar os casos suspeitos, sendo
realizado nos equipamentos KX-21N e XN-L 350, com posterior confirmação de plaquetas,
pelo fato de pacientes com dengue apresentarem valores muito baixos. Os principais
parâmetros observados em pacientes com dengue foram: Trombocitopenia (valor muito
reduzido de plaquetas), assim como a presença de linfócitos reativos no esfregaço
sanguíneo. Conclusão: Pode-se concluir que o hemograma tem um papel importante
para a confirmação e acompanhamento do quadro da doença, principalmente em relação
a contagem das plaquetas. Porém, deve-se ainda levar em consideração, que para um
diagnóstico completo e específico é necessário realizar testes que confirmem o quadro
de dengue.
Palavras-chave: Dengue, Hemograma, Trombocitopenia.
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Autor(es): Caroline Dall’Agnol Salva
Orientador: Fernanda Rocha da Trindade

FOTOTERAPIA E SUA APLICAÇÃO PARA O
TRATAMENTO DE ACNE
Resumo: Introdução: A fototerapia, atualmente, é um dos recursos mais utilizados no
campo da estética para o tratamento de diversas afecções. A fototerapia com luz visível,
principalmente a luz azul (414 nm) e a luz vermelha (630 nm), utilizadas em forma isolada
ou simultânea, apresenta-se hoje como um dos recursos de eletroterapia de primeira
escolha para o tratamento de pele acneica. Seus mecanismos de ação podem ser divididos
em efeitos bactericida, a partir do uso da luz azul e efeitos anti-inflamatórios, a partir do
uso da luz vermelha. Objetivos: Apresentar o recurso de fototerapia no tratamento de acne
e sua funcionalidade na área da estética biomédica. Metodologia: Para a realização deste
trabalho, os estudos foram aprofundados através de artigos científicos em plataformas
digitais como Scielo, livros, além de conhecimentos prévios adquiridos ao longo do estágio.
As palavras-chave utilizadas na busca foram: acne e suas alterações cicatriciais, acne,
fototerapia e tratamento de acne. Resultados: As evidências foram baseadas em benefícios
do uso da fototerapia, que abrange diversas formas de aplicação e uso combinado. Além
disso, esse recurso possui um ótimo custo - benefício, tanto para o profissional para
adquirir o equipamento, quanto para o paciente, que vai contar com uma alternativa
mais acessível financeiramente. Conclusão: A utilização de fototerapia apresenta eficácia
no tratamento da acne, modulando sua inflamação, além dos benefícios bactericida. Seu
uso é considerado simples, de baixo custo, seguro, apresenta efeitos adversos mínimos e
pode ser considerado um recurso promissor e muito indicado para inúmeras dermatoses
e afecções.
Palavras-chave: Fototerapia, acne, estética Biomédica.
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Autor(es): Angélica Vuaden
Orientador: Vanderlei Biolchi

VIVÊNCIAS DE ESTÁGIO: DIAGNÓSTICO DE
NEISSERIA GONORRHOEAE
Resumo: Introdução: A gonorreia é uma Doença Sexualmente Transmissível (DST),
bacteriana, causada pela Neisseria gonorrhoeae, um diplococo Gram-negativo, não
flagelado. Sua transmissão ocorre através do contato sexual ou perinatal e apresenta
período de incubação entre 5 a 7 dias. Esta patologia acomete 75% dos indivíduos jovens,
na faixa etária de 15 - 29 anos, sendo prevalente em ambos sexos. A sintomatologia é
evidenciada pela uretrite caracterizada por disúria, ardência, corrimento purulento e
eritema. Um achado comum para sua identificação são os diplococos Gram-negativos
intracelulares e leucócitos polimorfonucleares, observados na bacterioscopia. O método
possui alta sensibilidade e especificidade em amostras de corrimento uretral masculino.
Objetivo: Relatar a vivência de um caso envolvendo o diagnóstico de Neisseria gonorrhoeae
durante a realização do estágio. Metodologia: O presente estudo foi realizado durante o
Estágio Supervisionado III do curso de Biomedicina no Laboratório de Análises Clínicas de
Roca Sales LTDA, onde o caso clínico foi coletado no local. Resultados: Homem, 25 anos,
chega ao laboratório para a realização de exames, apresentando sintomas de: inflamação
na uretra, corrimento purulento, sensação de dor e ardor ao urinar, micção constante e dor
durante relação sexual. A lâmina foi pigmentada pelo método de coloração de Gram e, em
sequência, foi realizada a observação em um microscópico. Foram encontradas estruturas
morfológicas pertencentes à diplococos gram-negativos intracelulares, leucócitos
(+++) e hemácias (+), sugestivos de Neisseria gonorrhoeae. A leucocitose e presença de
hemácias pode ser estabelecida por processos inflamatórios e infecciosos, provenientes
da bactéria polimorfonuclear. O paciente foi orientado a procurar atendimento médico
e realizar o tratamento com antibióticos e após finalização da medicação, realizar uma
nova coleta de bacterioscopia como prognóstico. Conclusão: O estágio permitiu realizar o
aprofundamento do conhecimento, através do exame bacterioscópico de secreção uretral,
que permite identificar a ocorrência de infecções através da técnica de coloração de gram,
sendo possível visualizar estruturas bacterianas no microscópico.
Palavras-chave: DST, bactéria gram-negativa, Gonorreia.
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Autor(es): Heloisa Battisti Martins, Suzane Limberger Medeiros
Orientador: Fernanda Rocha da Trindade, Vanderlei Biolchi

ANÁLISE DAS CAUSAS DE HEMÓLISE NAS
AMOSTRAS BIOQUÍMICAS
Resumo: Introdução: A hemólise é a liberação de componentes intracelulares para o meio
extracelular e a sua principal característica é a coloração avermelhada no soro ou plasma,
decorrente da presença da hemoglobina de hemácias lisadas. Esse acontecimento
interfere na análise dos soros, como por exemplo nos exames de creatinoquinase (CK),
transaminase glutâmica oxalacética (TGO/AST) e transaminase glutâmica pirúvica (TGP/
ALT), ocasionando resultados não fidedignos. Objetivo: Analisar as possíveis causas que
levam a hemólise em amostras bioquímicas. Metodologia: Foram analisadas amostras
processadas no Laboratório de Análises Clínicas Univates - LAC Univates, oriundas da
Unidade de Pronto Atendimento - UPA, no mês de abril de 2021. Resultado: Das onze
amostras inadequadas que chegaram ao laboratório e foram solicitadas recoleta no mês de
abril, todas eram hemolisadas e uma delas também apresentava material insuficiente para
análise. Alguns motivos para a hemólise é deixar o braço do paciente garroteado por mais
de um minuto, pressionar o êmbolo da seringa ejetando o sangue para dentro do tubo com
vácuo, alta pressão e velocidade de aspiração da amostra, não coletar o volume indicado
no tubo, entre outros. Esses erros pré-analíticos podem estar acontecendo por diferentes
causas, como profissionais não treinados ou com pouca experiência, alta demanda de
exames e urgência de resultados. Conclusão: Para reduzir os fatores que contribuem com
os erros pré-analíticos, será preciso uma avaliação sobre o porquê está ocorrendo tantas
hemólises, e se for necessário, também realizar um treinamento adequado da equipe de
profissionais responsáveis pela coleta e transporte, a fim de minimizar a quantidade de
amostras inadequadas para a análise bioquímica.
Palavras-chave: Análise bioquímica, hemólise, UPA.
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MESOTERAPIA NA GORDURA LOCALIZADA
Resumo: Introdução: A mesoterapia foi introduzida por Pistor em 1958, na França. É um
procedimento minimamente invasivo, que, através de substâncias lipolíticas envolve
resultados rápidos e satisfatórios. Esta terapia tornou-se mais atrativa devido a sua ação local
e não sistêmica com os medicamentos. A necessidade das pessoas de se encaixarem em
um padrão de beleza tornou-se constante hoje na sociedade, aumentando a procura por
procedimentos estéticos. A gordura localizada é uma das principais causas de insatisfação
corporal, ela é considerada uma patologia do tecido adiposo. O tecido adiposo é formado
por adipócitos, onde são armazenados o excedente de calorias, como reserva de energia.
Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica sobre a técnica de Mesoterapia na gordura
localizada. Metodologia: Realizou-se uma revisão bibliográfica no Google Acadêmico,
buscando evidências sobre a efetividade da técnica de mesoterapia na gordura localizada
nos últimos 10 anos. Resultados: A mesoterapia lipolítica é baseada no acionamento da
lipólise nas células adiposas, os ativos são injetados diretamente na área de gordura a ser
tratada, rompendo a membrana do adipócito, sendo o seu conteúdo reabsorvido pela
microcirculação e metabolizado. A sua efetividade mostrou ser positiva. Uma limitação
importante deste estudo foi a dificuldade de encontrar artigos que associem o efeito dos
ativos utilizados com o metabolismo da gordura, dificultando uma maior comprovação
científica. Diante do exposto é imprescindível a restrição calórica, a prática regular
de atividades físicas associadas à terapia para obtenção de resultados mais rápidos e
satisfatórios. Conclusão: Atualmente muitos profissionais da área da saúde utilizam a
mesoterapia para o tratamento da gordura localizada. Ainda são escassas as publicações
científicas quanto à associação da técnica e ativos lipolíticos. Sente-se a necessidade de
novos estudos, que possam trazer novos elementos e conduzir a melhor utilização da
técnica, seus benefícios e contraindicações.
Palavras-chave:

mesoterapia,

intradermoterapia,

substâncias

lipolíticas,

gordura

localizada.
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DEPURAÇÃO DA CREATININA ENDÓGENA (DCE)
Resumo: Introdução: A quantidade de creatinina endógena produzida é proporcional à
massa muscular. Como é uma substância totalmente excretada, podemos comparar o
que tem na urina e no sangue predizendo a função renal. Define-se a depuração como
o volume mínimo de plasma sanguíneo que contém a quantidade total de determinada
substância excretada na urina em 1 minuto. Objetivo: Relatar as vivências de estágio
no laboratório de análises clínicas, no decorrer da rotina de procedimentos e dosagens
dos exames. Elucidar sobre a utilização dos cálculos para realização do exame de DCE.
Metodologia: O presente trabalho desenvolvido para o estágio IV, foi realizado a partir de
pesquisas bibliográficas e coleta de dados do Laboratório de Análises Clínicas Medscheibe
de Arroio do Meio-RS, onde realizou-se o estágio. Resultados: São dadas as orientações
para se obter uma colheita correta do volume urinário de 24 horas, coleta-se a amostra
de sangue, que pode ser obtida em qualquer momento do período de colheita da urina.
Mede-se o volume total da urina de 24 horas e calcula-se o volume por minuto, dividindose por 1440 (24 horas x 60 minutos). Calcula-se a depuração, sendo a creatinina na urina
(mg/dL) X o volume urinário de 24 horas por minuto (mL), dividido pela creatinina no soro
(mg/dL). Para que o resultado obtido possa ser correlacionado com os valores de referência,
deve-se corrigir a depuração encontrada usando um fator que leve em conta a superfície
corporal do paciente. Depuração corrigida = Depuração sem correção x 1,73/Superfície
corporal do paciente. Conclusão: O principal problema de toda a depuração está ligado
à exatidão do volume de urina. Portanto, conclui-se que é fundamental esclarecer ao
paciente sobre a importância de uma colheita adequada, devendo este também receber
instruções escritas para evitar erros.
Palavras-chave: Depuração da creatinina, Doença renal, Urina 24 horas.
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Orientador: Fernanda Rocha da Trindade

RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO PARA
DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA
Resumo: Introdução: A radiografia de mãos e punhos é frequentemente realizada com
o propósito de trazer informações sobre crescimento ósseo em crianças e adolescentes,
especialmente em virtude de sua alta acurácia diagnóstica e baixa dose de radiação. A
radiografia tem como grandes vantagens a visualização dos elementos ossificados da
mão, bem como a avaliação da espessura das estruturas ósseas não-fusionadas. Objetivo:
Avaliar a importância das radiografias de mãos e punhos para determinação da idade
óssea no diagnóstico de distúrbios do crescimento. Metodologia: Foi realizada uma
revisão bibliográfica utilizando as bases de dados PubMed e Scielo, e a observação de
imagens obtidas no Centro Clínico Univates. Resultados: Para realização das radiografias
de mão e punho é utilizada apenas uma incidência em posteroanterior (PA) da mão não
dominante do paciente, visto que devido ao uso constante da mão dominante ela será
mais desenvolvida e não poderá ser padrão para comparação. Para avaliação da idade
óssea, o médico radiologista poderá utilizar diferentes protocolos, como: Greulich & Pyle
ou Tanner & Whitehouse, que se baseiam na inspeção de diferentes centros de ossificação
e comparação com radiografias de um atlas, ou ainda, Eklof & Ringertz, que realiza
medidas de comprimento e/ou largura de determinados centros de ossificação. Na prática
clínica brasileira, o método de Greulich & Pyle é o mais utilizado. Para cada faixa etária
e sexo do paciente, é utilizada uma tabela que define valores de desvio-padrão para a
idade óssea, sendo que dois desvios-padrão são considerados o limite normal. Conclusão:
A radiografia de mãos e punhos é uma importante ferramenta na detecção de atrasos ou
avanços na maturação óssea. Uma diferença superior a dois desvios-padrão (para mais ou
menos) indica que existem alterações da maturação óssea, sugerindo-se avaliação por um
especialista.
Palavras-chave: idade óssea, mão, radiografia.
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ARTEFATOS EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Resumo: Introdução: A ressonância magnética é um dos maiores avanços em exames
médicos por imagem. A captação das imagens ocorre a partir da aplicação de um campo
magnético, que funciona como um ímã, onde as moléculas de hidrogênio do corpo ficam
alinhadas com este campo aplicado. As imagens médicas podem apresentar artefatos.
Essas alterações podem diminuir a qualidade das imagens e representam registros
equivocados que aparecem na imagem. Esses registros não condizem com as estruturas e
interferem na análise do diagnóstico do exame. A formação dos artefatos pode ser gerada
de várias maneiras, o fator de maior percepção é a presença de granulações nas imagens ou
ausência de sinal. Os artefatos podem ocasionar a repetição de exame, invalidar do laudo e
gerar resultados falsos. Objetivo: Identificar diferentes artefatos para corrigi-los ou eliminálos, buscando sempre melhores imagens. Metodologia: Através do estágio em imagem no
Hospital Bruno Born que a rotina incluiu a recepção, o posicionamento e a formação das
imagens dos pacientes. Resultados: Muitos exames dos pacientes apresentaram artefatos
e ao identificá-los, o profissional é capaz de reduzir ou amenizar as distorções da imagem
causadas por eles. Os artefatos de ressonância magnética podem ser corrigidos ou até
mesmo evitados quando os tipos mais frequentes são estudados. Esse conhecimento
permite que o profissional realize mudanças nas técnicas de imagem para reduzir ou
eliminar os artefatos. Existem vários tipos de artefatos como de deslocamento químico,
dobradura, zebra, suscetibilidade magnética, de movimento ou por fuga de RF. Conclusão:
É fundamental conhecer os tipos de artefatos para saber reconhecê-los com o objetivo
de fazer as alterações necessárias nas técnicas de imagem para eliminá-los ou reduzi-los,
para uma melhor qualidade do exame.
Palavras-chave: Palavras-chaves: Artefatos, Ressonância. Magnética, Imagem, Exame.
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A AVALIAÇÃO CLÍNICA NA CONDUTA
TERAPÊUTICA DA CELULITE
Resumo: Introdução: As causas da celulite ainda não estão bem descritas, mas percebese que há uma relação hormonal, genética e dietética. É definida como uma condição
da pele ondulada e localizada, sem relação com morbidade e mortalidade. A avaliação
clínica é importante para identificar a fase da afecção e suas características fisiopatológicas,
auxiliando na escolha da melhor conduta de tratamento, uma vez que procedimentos e
parâmetros inadequados podem piorar o quadro. Objetivo: Descrever a importância de
uma correta avaliação clínica e seus impactos no tratamento da celulite e caracterizar os
tratamentos utilizados durante a vivência de estágio. Metodologia: Procedeu-se a uma
revisão literária, com uso dos bancos de dados PubMed e Scielo. Foram utilizadas as
palavras-chave “tratamento, avaliação clínica, celulite, radiofrequência, terapia combinada
e carboxiterapia” e foram selecionados artigos de 2015 a 2020, em língua inglesa e
portuguesa. Resultados: O Protocolo da Avaliação do Fibro Edema Gelóide (PAFEG)
pode ser seguido para determinar o grau da celulite. O uso de um sensor infravermelho
permite a classificação da celulite e da retenção de líquidos, a partir da determinação
da temperatura local. Não é recomendado o uso da radiofrequência no tratamento
para celulite inflamatória, pois o aumento de temperatura local pode agravar o quadro
inflamatório. Em contrapartida, a terapia combinada apresenta bons resultados, pois a
combinação de ondas sonoras e corrente elétrica promove efeito anti-inflamatório e a
contração muscular. Já o aumento da concentração de gás carbônico local, promovido
pela carboxiterapia, estimula a vasodilatação e, consequentemente, maior oxigenação.
Conclusão: É importante a avaliação clínica de cada caso antes de determinar o tratamento
a ser usado. É significativo, também, a utilização de equipamentos e metodologias
que auxiliam na classificação da celulite, uma vez que esta afecção apresenta grande
complexidade fisiológica. Portanto, avaliação clínica influencia diretamente na conduta
terapêutica e na qualidade do resultado do tratamento.
Palavras-chave: Celulite, avaliação clínica, tratamento.
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COMPARATIVO ENTRE OS MÉTODOS INDIRETOS
PARA DETERMINAÇÃO DE LDL EM PACIENTES
COM HIPERTRIGLICERIDEMIA: ESTUDO DE CASO
Resumo: Introdução: As dislipidemias são alterações nos níveis séricos das lipoproteínas
circulantes e são resultados de alterações no metabolismo lipídico, e tem se demonstrado
fator de risco importante no desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O LDL (Low
Density Lipoproteins) é a proteína que transporta o colesterol total pelo organismo e é
altamente aterogênica, estando associada diretamente à elevação de risco de doenças
cardiovasculares. Existem duas formas de dosagem, a direta e a indireta. A direta consiste
de métodos enzimáticos, principalmente, enquanto os métodos indiretos consistem na
aplicação de equações matemáticas. Objetivos: Avaliar os resultados de dosagem de LDL
de um paciente hipertriglicêmico em um laboratório de análises clínicas de Lajeado/RS
realizado pelo método de Martin, com os métodos de Fridewald e Cordova & Cordova (CC).
Metodologia: Uma amostra hipertrigliceridêmica de um laboratório de análises clínicas de
Lajeado/RS, foi enviada a um laboratório de apoio, o qual foi calculado os níveis de LDL pelo
cálculo e Martin et. al. Este resultado foi comparado aos resultados obtidos pelo cálculo de
Fridewal e CC. Resultados: O paciente apresentou os seguintes valores quando a dosagem
enzimática do perfil lipídico: Triglicerídeos (TG) - 904 mg/dL, colesterol total - 305 mg/
dL, HDL - 58mg/dL. O cálculo de Martin et al., método utilizado pelo laboratório para o
LDL, resultou em 112 mg/dL. Na equação de Friedewald, recomendado para TG <400mg/
dL, o resultado foi 66mg/dL. Já utilizando o método de Cordova & Cordova o resultado
foi 185 mg/dL. O método de Friedewald não é recomendado para este tipo de amostra,
porém, resultados de estudos recentes apontam Cordova & Cordova como mais fidedigno
na população gaúcha. O protocolo utilizado pelo laboratório é sugerido pela Sociedade
Brasileira de Cardiologia. Conclusão: Pode se observar, que, o resultado de LDL obtido
pelo protocolo utilizado pelo laboratório, foi diferente dos demais métodos indiretos. Os
resultados obtidos ressaltam a importância da dosagem direta do LDL e mais estudos
são necessários para avaliar a eficiência de Martin et al. e Cordova & Cordova em nossa
população. A dosagem direta continua sendo o método ouro para medição de LDL, apesar
de seu elevado custo.
Palavras-chave: LDL, métodos indiretos, risco cardiovascular, hipertrigliceridemia.
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ARTEFATOS NA HEMATOLOGIA
Resumo: Introdução: Boas práticas laboratoriais são fundamentais para a liberação de um
resultado confiável. Na hematologia, uma boa técnica de coleta, processamento e esfregaço
são de extrema importância. Alguns artefatos que podemos encontrar na hematologia em
caso de erros nas práticas laboratoriais, são: hemácias crenadas, eritrócitos refringentes,
restos nucleares, precipitados de corante, esfregaço denso e excesso de leucócitos na
periferia da lâmina. Objetivo: O objetivo do estágio supervisionado IV foi acompanhar o
setor de hematologia de um laboratório, recebendo e processando amostras sanguíneas
e realizando as lâminas dos hemogramas de pacientes ambulatoriais. Metodologia:
As amostras dos pacientes ambulatoriais chegam até o setor de hematologia e são
devidamente identificados com a numeração interna do dia. São checadas para coágulos,
homogeneizadas e adicionadas ao aparelho (Pentra 80). Após a liberação do resultado
pelo equipamento, o bioquímico responsável o avalia e decide a necessidade ou não de
se refazer o exame e/ou a realização de uma lâmina (caso apareça flags e/ou desvios dos
gráficos, por exemplo). São realizados os esfregaços das amostras que precisam ter seu
resultado confirmado pela micrscopia, a coloração (gimsea) e por fim, o bioquímico libera
o resultado. Resultados: As lâminas são realizadas quantas vezes forem necessárias para
se ter o melhor esfregaço possível. Após secas, são acopladas ao aparelho corador, depois,
são entregues para o hematologista com o seu devido mapa de trabalho e os resultados
liberados pelo aparelho. No caso da presença de algum artefato, a lâmina é refeita.
Conclusão: Um esfregaço de boa qualidade é de grande importância e deve ser treinado
no estágio.
Palavras-chave: Esfregaço. Microscopia. Hematologia.
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BENEFÍCIOS E UTILIZAÇÃO DOS
BIOESTIMULADORES PARA MELHORA DO
CONTORNO FACIAL E ESPESSURA DÉRMICA
Resumo: Introdução: Com o passar dos anos, as funções vitais do corpo humano sofrem
declínio, com diminuição das renovações celulares, além da redução da síntese de colágeno.
Com isso, sinais de envelhecimento provocam alterações, tanto faciais quanto corporais.
Assim sendo, procedimentos minimamente invasivos ganharam destaque nos tratamentos
de rejuvenescimento. Dentre esses procedimentos, estão os bioestimuladores, que através
de uma reação inflamatória, estimulam a produção endógena de colágeno. Objetivo:
Apresentar os benefícios dos bioestimuladores e avaliar a eficiência de um tipo específico
de bioestimulador na região temporal para tratamento de perda de volume e melhora do
contorno facial. Metodologia: Foi relatado o caso de aplicação de bioestimulador na região
temporal, além da pesquisa em bases de dados (Science Direct e Google acadêmico) para
avaliar as diferenças em relação às aplicações e resultados.O bioestimulador Renova®- Elleva,
foi aplicado na região temporal da face, com microcânula de tamanho 22g. Resultados:
Observa-se que os bioestimuladores são agentes que estimulam a neocolagênese a partir
de uma resposta inflamatória nas camadas mais profundas da pele. Os preenchedores
cutâneos são classificados de acordo com sua absorção e durabilidade, dentre eles, estão os
compostos por polímero sintético de Ácido Poli-L-Láctico (PLLA). O Renova® - Elleva, é um
produto inovador composto por micropartículas liofilizadas de PLLA envasadas à vácuo,
que proporcionam uma reconstituição rápida e homogênea. Os resultados são duradouros
e progressivos (em média 24 meses), e recomenda-se uma aplicação por cada década
de vida. Os resultados podem ser notados entre 45-90 dias, após a primeira aplicação.
Conclusão: Os preenchedores dérmicos compostos por PLLA são ótimos para prevenção e
reversão dos efeitos causados pelo processo de envelhecimento, devido a sua capacidade
preenchedora e bioestimuladora de fibras de colágeno. Além disso, possuem uma maior
durabilidade e segurança quanto ao contorno e aspecto dérmico proporcionado, uma vez
que, preenchedores a base de outras substâncias, podem provocar efeitos indesejáveis
com uma durabilidade menor, ou até mesmo permanente.
Palavras-chave: Preenchedores dérmicos, Bioestimuladores, Ácido Poli-L-Láctico (PLLA),
Colágeno, Envelhecimento.

23

SUMARIO

ANAIS DA VIII MOSTRA DE TRABALHOS DO CURSO DE BIOMEDICINA

Autor(es): Maiara Viana Porto
Orientador: Adriane Pozzobon

ALTERAÇÕES NOS MODULADORES DA
COAGULAÇÃO EM PACIENTES AFETADOS PELA
COVID-19
Resumo: Introdução: COVID-19 (causada pelo vírus SARS-CoV-2) é uma doença infecciosa,
altamente contagiosa, que apresenta índice de mortalidade maior em idosos e pessoas
com comorbidades, além de problemas na via respiratória, com lesão pulmonar
alveolar e falência respiratória aguda, pesquisas também relacionaram alterações na
coagulação sanguínea influenciadas pela liberação exagerada de citocinas. Objetivo:
Pesquisar alterações no sistema de coagulação sanguínea entre pacientes que contraíram
COVID-19. Metodologia: Foi feita a pesquisa de artigos no Google Acadêmico sobre o
tema coagulação e COVID-19, acompanhamento da rotina laboratorial. Resultados: A
partir das informações coletadas, observou-se que através da resposta inflamatória, a
COVID-19 ativa os fatores de coagulação. Os estudos relatam que pacientes com formas
graves da COVID-19 transferidos para UTI, apresentaram valores de D-Dímero, tempo de
protrombina (TP) e tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) elevados, agravando
o prognóstico. Conclusão: A COVID-19 é uma doença pró-coagulante e em um cenário
adequado, com acompanhamento pós-infecção, através de exames incluindo a avaliação
da coagulação (já que alguns especialistas sugerem no tratamento inicial da infecção, o
uso de anticoagulantes, ao indício de D-Dímero elevado, prolongamento de tempo de
protrombina e aumento dos níveis plasmáticos de fragmentos da fibrina), seria possível
obter um melhor prognóstico evitando o agravamento dos sintomas. Entretanto, a doença
ainda não é bem compreendida e tendo em vista a frequente ameaça de colapso no
sistema de saúde, e a complexidade de cada paciente, podendo ou não manifestar as
mesmas alterações, ou possuir contraindicações, esse cenário se tornou um objetivo difícil
de se alcançar durante os picos de pandemia.
Palavras-chave: COVID-19, Coagulação, TP, TTPa.
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TÉCNICAS BASEADAS EM CRISPR-CAS PARA
DETECÇÃO MOLECULAR DO SARS-COV-2
Resumo: Introdução: Desde o surto, no final de 2019, do novo vírus SARS-COV-2, causador
da doença Covid-19, muitos países apresentam dificuldades para enfrentar os desafios
gerados pela pandemia. Um desses desafios consiste em padronizar métodos diagnósticos
rápidos, precisos, baratos e passíveis de aplicação em ambientes extra laboratoriais. Uma
das técnicas estudadas, com potencial de atender a estes requisitos é a CRISPR-Cas,
uma ferramenta adaptativa do sistema imune das bactérias, que foi reconfigurada para,
entre outros propósitos, a detecção de ácidos nucleicos. Objetivo: Avaliar e comparar os
métodos de detecção molecular baseados em tecnologias CRISPR-Cas desenvolvidos
para a detecção do SARS-COV-2. Metodologia: Após pesquisa na base de dados PUBMED
com os termos “CRISPR”, “detection” e “SARS-COV-2”, foram selecionados nove artigos que
se encaixaram nos critérios de inclusão (i.e. apresentar dados detalhados; reproduzir testes
em amostras clínicas; artigo publicado e revisado). Resultados: As técnicas utilizando as
tecnologias de CRISPR-Cas para detecção molecular do SARS-COV-2 já têm sido bem
exploradas na área de diagnóstico. Apesar das diferenças procedimentais e de materiais
entre as mesmas, as técnicas, num contexto geral, apresentam alta sensibilidade (algumas
atingindo <10 cópias de RNA viral/ μL) e especificidade, ambas com níveis comparáveis
à técnica RT-qPCR, atual padrão-ouro em diagnóstico molecular. Para além disso, os
ensaios em CRISPR-Cas ainda apresentam algumas vantagens sobre o padrão-ouro,
entre elas o encurtamento do tempo entre amostra-resultado, que diminui cerca de
três horas; a possibilidade de realização da técnica no ponto de atendimento; e o baixo
custo. Conclusão: A detecção molecular baseada em CRISPR-Cas é promissora e tem
potencial para melhorar o campo de diagnóstico molecular em muitos aspectos, visando
inclusive um maior aproveitamento em áreas como saúde pública. Mais estudos ainda
são necessários para avaliação da técnica na detecção do SARS-COV-2, incluindo maiores
grupos de amostras clínicas e estudos comparativos.
Palavras-chave: Palavras-chaves: SARS-COV-2. CRISPR. Diagnóstico molecular. Covid-19.
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USO DE ANTIDEPRESSIVOS E ANSIOLÍTICOS POR
ADOLESCENTES E PRÉ-ADULTOS
Resumo: Introdução: Distúrbios neuropsiquiátricos são uma das principais causas de
problemas de saúde em adolescentes, afetando, mundialmente, 10-20 % dos jovens.
Majoritariamente, os indivíduos têm sintomas depressivos relevantes, sem necessariamente
encontrar todos os critérios de um episódio depressivo maior. A depressão na adolescência
leva a severos problemas que acometem processos de socialização, relações familiares
e performance escolar. O desenvolvimento de transtornos ansiosos e depressivos pode
estar relacionado a diversos fatores, desde a predisposição genética até a convivência
em ambiente estressante, as incertezas e decisões às quais estão dispostos, além do
crescente uso das redes sociais. Por causa desses transtornos, o uso de medicamentos
antidepressivos para tratar os sintomas se tornou cada vez mais frequente entre pessoas
mais jovens. Objetivo: Refletir sobre o uso de ansiolíticos e antidepressivos por adolescentes
e pré-adultos. Metodologia: Revisão bibliográfica na plataforma Scopus (Elsevier), com as
palavras-chave “Depression”, “Mental Health” e “Teenagers”. O tema surgiu após a realização
do estágio na Farmácia-Escola, da Prefeitura Municipal de Lajeado e da Universidade
do Vale do Taquari, no período de agosto/2020 a fevereiro/2021. Resultados: Conforme
vivência em estágio, pôde-se perceber que uma quantidade exponencial de adolescentes
fazem o uso de antidepressivos e ansiolíticos. Os antidepressivos tricíclicos são os fármacos
mais utilizados na depressão, principalmente em jovens, por tratar transtorno obsessivo
compulsivo (TOC), transtorno de déficit de atenção, transtornos de pânico e fobia,
transtornos de ansiedade e uma variedade de outras condições. Conclusão: A depressão
e a ansiedade são doenças ascendentes na sociedade contemporânea, principalmente
em jovens, que cada vez mais cedo precisam de uma intervenção medicamentosa para
tratar dos sintomas. A adolescência é um período peculiar por estar ligado a inúmeros
transformações e exigências. Essas doenças estão ligadas não somente a fatores pessoais,
mas também a uma variedade de possibilidades externas, como a vulnerabilidade e pressão
social, o contexto social, familiar, entre outros. Desta forma, destaca-se a necessidade de
uma maior compreensão dessa doença relacionada aos adolescentes e do debate sobre
saúde mental com os jovens, além do acompanhamento e apoio psicológico em conjunto
com o uso adequado de medicamentos.
Palavras-chave: Farmácia-Escola, Saúde Mental, Depressão, Ansiedade, Adolescência.
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RELAÇÃO ENTRE EXAMES DA UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO E NOVOS CASOS DE
COVID-19 EM LAJEADO-RS
Resumo: Introdução: Entre os problemas impostos pela pandemia de Covid-19 estão
a dificuldade de diagnóstico diferencial e a sobrecarga dos serviços de saúde. Alguns
estudos apontaram a correlação estatística entre alguns exames laboratoriais com o
desenvolvimento de casos severos da doença, entre eles, notavelmente, a Creatinokinase e
a Proteína C-reativa (PCR), indicando possíveis biomarcadores para auxílio no diagnóstico.
Sendo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) um serviço de emergência, grande
parte dos exames solicitados são baseados na sintomatologia do paciente, permitindo
assim uma análise de possíveis correlações no aumento de exames do serviço com o
aumento de casos da Covid-19. Objetivo: Analisar e comparar a correlação entre os exames
solicitados pela UPA e a variação do número de novos casos mensais da COVID-19 na
cidade de Lajeado-RS, entre os meses de março/2020 e março/2021. Metodologia: O
número de exames bioquímicos e hematológicos solicitados pela UPA foram obtidos
através do Laboratório de Análises Clínicas - UNIVATES, e o número de novos casos foi obti
do site da Prefeitura Municipal de Lajeado - RS. Os dados obtidos foram organizados em
tabelas e descritos em gráficos para a aplicação da correlação estatística de Pearson (r) e
o coeficiente de determinação (r²). Resultados: Após aplicação das análises estatísticas,
verificou-se uma forte relação entre os exames bioquímicos (r=0,88) e hematológicos
(r=0,84) com o aumento de casos da Covid-19 no município de Lajeado, com grande parte
dos mesmos ficando com valor de “r” na faixa entre 0,7 e 0,9, indicando correlação forte.
Notavelmente, os exames de PCR e Potássio, alcançaram um valor de “r” superior a 0,9,
indicando correlação muito forte. Conclusão: Com esta relação estatística estabelecida,
conclui-se que a variação dos novos casos mensais na cidade de Lajeado está diretamente
relacionada à variação de exames solicitados na UPA e a consequente sobrecarga do
serviço de saúde.
Palavras-chave: Palavras-chaves: UPA; Covid-19; biomarcadores; correlação estatística.
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USO DE PSICOTRÓPICOS NO SISTEMA
CARCERÁRIO FEMININO
Resumo: Introdução: Na sociedade, os altos índices de violência, assaltos e criminalidade,
refletem diretamente com o aumento diário de prisioneiros. O Brasil se mantém na
3ª colocação no ranking de país com maior população carcerária do mundo, e neste
contexto, a taxa de encarceramento feminino tem se tornado um fator agravante de
saúde pública. Segundo o Sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário
brasileiro (Infopen), publicados no ano de 2019, em torno de 37,2 mil mulheres fazem parte
dos registros penitenciários brasileiros, fato que concomitantemente, também gera um
aumento nos índices de dispensas medicamentosas para esses locais. Objetivo: Analisar a
demanda de antidepressivos, por mulheres, em penitenciárias. Metodologia: A pesquisa
se ancora no estudo de revisão bibliográfica, utilizando a base de dados Scielo, PubMed,
Acta Acadêmica, Brazilian Journal of Development, selecionando alguns dos artigos
científicos publicados entre os anos de 2010 a 2020, bem como a vivência de estágio na
Farmácia Escola de Lajeado/RS em 2020. Foram selecionados para revisão artigos a partir
das palavras-chave psicotrópico, sistema carcerário, sexo feminino, sistema hormonal e
controle social. Resultados: Observou-se que o uso das medicações na população feminina
carcerária se deu início principalmente após o período de cumprimento da pena. Além
disso, grande parte das detentas estão em período gestacional ou já se tornaram mães,
o que torna essa população, sob influência do sistema hormonal, mais emocionalmente
susceptíveis à necessidade do uso de psicotrópicos, principalmente comparado com o
sexo masculino. Conclusão: Levando em consideração a busca por algum recurso que
amenize a falta do contato familiar, e também pelo ambiente prisional que se encontram,
o uso de antidepressivos na população feminina carcerária no Brasil levam-as ao uso de
antidepressivos. Desta forma, a atenção multidisciplinar destinada exclusivamente para
esse público é de extrema relevância, contemplando principalmente a visita de psicólogos
e psiquiatras e firmando entre as unidades prisionais e os familiares das detentas mais
contato, viabilizando visitas e orientando sobre a importância destas.
Palavras-chave: Palavras-chaves: Psicotrópicos; Sistema Carcerário; Sexo feminino; Sistema
hormonal; Controle Social.
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ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE TÓRAX EM PACIENTES
PÓS-COVID-19
Resumo: Introdução: No ano de 2019, ocorreu o primeiro caso confirmado da doença
COVID-19, causado pelo vírus SARS-CoV-2, em Wuhan, na China. Após alguns meses, a
doença COVID-19 se espalhou por todo o planeta, causando a pandemia que estamos
vivenciando nos dias atuais. Conforme Shoji (2020), é percebido um número crescente
de solicitações de tomografia computadorizada de tórax desde os primeiros registros de
casos no Brasil, provocando um aumento de solicitações médicas. Com isso, os hospitais e
clínicas médicas tiveram uma maior demanda de exames de tomografia computadorizada
de tórax e o biomédico habilitado, pode realizar estes exames de imagem. Objetivo:
Analisar as solicitações de tomografia computadorizada de tórax durante a realização do
estágio, observando se há relação com a COVID-19. Metodologia: O estágio foi realizado
entre os meses de fevereiro e maio de 2021, no Hospital Bruno Born, em Lajeado/RS. As
atividades realizadas durante o estágio foram: orientar os pacientes, posicioná-los nos
equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada e acompanhar a
realização dos exames juntamente com a supervisora. Resultado: Observou-se que houve
um aumento de solicitações médicas de tomografias computadorizadas de tórax desde o
início da pandemia, onde o motivo pós-COVID-19 juntamente com os sintomas associados
foram recorrentes, gerando então uma maior demanda de exames e horários. Conclusão:
Com o agravamento da pandemia percebeu-se que houve um aumento significativo de
tomografias computadorizadas de tórax nos pedidos médicos e, consequentemente, uma
maior demanda de horários e exames de tomografia computadorizada de tórax.
Palavras-chave: Tomografia Computadorizada, Tórax, Biomedicina, Estágio, COVID-19.
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MONITORAMENTO TELEFÔNICO COMO FORMA
DE MANTER O VÍNCULO DOS USUÁRIOS DE UM
SERVIÇO DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA
Resumo: Introdução: O atendimento remoto apresenta vantagens para a oferta de
suporte psicossocial durante a pandemia da COVID-19, uma vez que corrobora com as
recomendações de distanciamento social, quarentena e/ou isolamento domiciliar e
cuidado integral. Especialmente nesse período é importante estar alerta aos adoecimentos
que estão ocorrendo, principalmente aqueles voltados às questões psicossociais.
Objetivo: Compreender o funcionamento e os efeitos do monitoramento telefônico no
cuidado com o usuário em um período de pandemia e isolamento social. Metodologia:
Pesquisa bibliográfica a partir do google acadêmico para buscar evidências científicas
utilizando termos como telemonitoramento, telessaúde e telemedicina. Resultados: O
monitoramento telefônico pode ser aditivo ao tratamento presencial, como complemento
à consulta, fortalecendo o vínculo entre paciente e profissional. Dentre as vantagens desse
tipo de atendimento, é possível citar a flexibilidade de comunicação, redução do tempo
de espera em filas, avanço no atendimento para usuários que possuem dificuldades de
locomoção e melhora na continuidade do cuidado. Com o desenvolvimento tecnológico
cada vez mais crescente, a telemedicina torna-se uma evolução natural da atenção em
saúde. Os diversos meios que permitem a comunicação à distância ampliam o leque de
opções de comunicação, porém devemos considerar que nem todos possuem o acesso
a esses meios. No que tange a atual pandemia de coronavírus, as teleconsultas são
meios importantes para o monitoramento de casos suspeitos e confirmados. Com essas
ferramentas é possível acompanhar os pacientes, garantindo que estejam seguindo as
recomendações e acompanhando possíveis agravamentos. Conclusão: É indiscutível que
o telemonitoramento constitui uma ferramenta importante para a criação e manutenção
do vínculo entre usuário e atenção primária, porém ainda é necessário definir códigos de
conduta e ética para garantir a segurança do usuário e do profissional de saúde e, elaborar
políticas que certifiquem o acesso de todos à esse serviço, especialmente em relação aos
meios tecnológicos.
Palavras-chave: Telessaúde. Telemonitoramento. Atenção Primária. Acompanhamento.
Atendimento.
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O USO DA RADIOFREQUÊNCIA NO TRATAMENTO
DO ENVELHECIMENTO CUTÂNEO FACIAL
Resumo: Introdução: O envelhecimento cutâneo é um processo lento e natural, onde
acontecem alterações nas fibras colágenas e elásticas e na matriz dérmica, levando
o aparecimento de rugas, ptose e flacidez. Contudo, existem meios de amenizar estas
alterações por diversos tratamentos estéticos, onde a radiofrequência vem se tornando
benéfica neste tipo de acometimento. Objetivo: Relatar os fundamentos e benefícios do
uso da radiofrequência no tratamento de rejuvenescimento facial vivenciados durante
o estágio na área da estética. Metodologia: Pesquisa qualitativa com enfoque em
revisão de literatura, realizada em artigos disponibilizados no Google Acadêmico, com
datas de publicação de 2010 a 2019 utilizando os descritores: radiofrequência facial no
envelhecimento cutâneo. Resultados: Ao todo, foram encontrados cinco artigos sobre o
tema. Com a revisão, verificou-se que a radiofrequência é um método seguro e não invasivo
caracterizado por emitir onda eletromagnética que gera calor por conversão na faixa de
38°C a 42ºC, onde induz danos térmicos que estimulam mudanças na conformação do
colágeno, tendo assim, sua eficácia comprovada para o tratamento em rejuvenescimento
facial. Conclusão: A busca de procedimentos estéticos para o rejuvenescimento facial tem
se tornado crescente nos últimos anos. Os estudos revisados, mostram resultados positivos
no uso da técnica de radiofrequência, na qual produz calor nos tecidos da derme, fazendo
estimulação na formação de novas fibras colágenas e elásticas, sendo visível a melhora
do aspecto cutâneo, como em rugas e flacidez, após algumas sessões estabelecidas nos
artigos revisados.
Palavras-chave: Radiofrequência, Rejuvenescimento facial,Tratamento facial.
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EFEITOS DOS PEELINGS QUÍMICOS NO
TRATAMENTO DE MELASMA
Resumo: Introdução: O melasma é um distúrbio caracterizado por uma hiperpigmentação
na pele que ocorre mais frequentemente na região da face. As manchas ocorrem devido a
uma deposição aumentada de melanina, proteína responsável por garantir a coloração da
pele, além de proteger contra danos da radiação ultravioleta. A predisposição genética e
a exposição aos raios solares são os fatores mais importantes causadores dessa disfunção.
Os peelings químicos são procedimentos com o intuito de retirar as camadas danificadas
da pele e promover regeneração tecidual com a utilização de ácidos. Entre alguns agentes
utilizados podemos citar o ácido glicólico, lático, kójico, entre outros. Esses agentes são
classificados como substâncias hidratantes, despigmentantes ou clareadoras. Objetivo:
O trabalho tem como objetivo analisar os efeitos dos peelings químicos no tratamento
de melasma através de artigos. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa em artigos
científicos na Plataforma Scielo, Google Acadêmico e Pubmed, com as palavras-chaves:
melasma, tratamentos e peelings químicos no ano de 2016 até o presente. Resultados:
Conforme estudos, o peeling químico é um renovador de pele e pacientes já apresentaram
um significativo clareamento das manchas e redução das linhas de expressão. Os peelings
químicos superficiais ajudam a acelerar o processo de remoção da melanina e também
facilitam a penetração de medicamentos tópicos principalmente em casos de melasma
epidérmico. Uma sugestão de formulação indicada para tratamento é o ácido glicólico a 8%
que atua na dispersão dos grânulos de melanina, o ácido kójico dipalmitato a 5% e o alpha
arbutin a 4%, ambos inibidores da tirosinase. Conclusão: Conclui-se que o uso combinado
dos princípios ativos é capaz de trazer resultados eficientes. Vale ressaltar a importância
do conhecimento sobre a composição, ação dos agentes ácidos e os diferentes tipos de
pele, sendo estes fundamentais para o uso seguro dos peelings químicos.
Palavras-chave: Melanogênese, Hipercromias, Tratamentos, Peelings químicos, Princípios
ativos.
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EXAMES DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA EM
TEMPOS DE PANDEMIA POR COVID-19
Resumo: Introdução: O novo coronavírus, denominado SARS-Cov-2, é o responsável pela
pandemia iniciada no final de 2019, na China, que permanece até os dias de hoje. Apesar
de existirem poucos estudos até o momento, sabe-se que as manifestações pela infecção
desse vírus ocorrem, principalmente, no trato respiratório, porém podem abranger outros
sistemas, como o hematológico. Esse vírus está relacionado a valores aumentados de dímero
D e alterações em resultados de testes de coagulação do sangue. Objetivo: Apresentar
possíveis alterações nos resultados de exames de coagulação sanguínea após o contato
com o vírus SARS-Cov-2. Metodologia: O estágio foi realizado entre os meses de fevereiro
e maio de 2021 no Laboratório Auxiliar de Análises Clínicas em Lajeado. Resultados: Não
foi possível fazer a relação do número de pacientes do laboratório com alterações nos
exames de coagulação e de dímero D com os casos positivos para COVID-19, visto que
não são feitos os testes da doença no local de estágio. Contudo, por meio da pesquisa na
literatura, observou-se que a infecção pelo vírus causa uma disfunção na célula endotelial
aumentando a produção de trombina e interrompendo a fibrinólise, e isso está associado
ao aumento da coagulação sanguínea e níveis elevados de dímero D, podendo causar
trombose e trombocitopenia. Além disso, essas taxas podem ser elevadas conforme grau
de risco da doença nos atingidos, associados a um pior prognóstico nestes casos. Conclusão:
Os resultados demonstram que os níveis de dímero D sanguíneo devem ser monitorados
conforme considerações médicas, bem como os exames de coagulação sanguínea, mas
principalmente é imprescindível que todos continuem tendo os devidos cuidados em
tempos de pandemia e mantenham-se corretamente informados, respeitando sua saúde
e a do outro.
Palavras-chave: SARS-COV-2. Alterações hematológicas. Dímero D. Análises Clínicas.
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MECANISMO DE AÇÃO DO ÁCIDO POLI - L LÁTICO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Resumo: Introdução: São fatores contribuintes para o envelhecimento da pele, as
alterações extrínsecas, relacionadas à exposição excessiva aos raios ultravioleta (UVA, UVB e
luz visível) e intrínsecas, relativas à perda da regeneração celular. Inúmeros procedimentos
estéticos vêm sendo desenvolvidos para amenizar e tratar essas manifestações, como o
bioestimulador de colágeno denominado ácido poli-L-lático (PLLA). Por ser biocompatível
e injetável, o PLLA é utilizado para melhorar as perdas volumétricas faciais e cutâneas.
É totalmente sintético e composto por micropartículas biodegradáveis e reabsorvíveis,
apresentando baixo risco e promovendo efeitos naturais. Objetivo: Descrever o mecanismo
de ação do PLLA na prevenção e melhoria do aspecto de envelhecimento da pele.
Metodologia: Revisão bibliográfica de artigos encontrados na base de dados do Scielo e
Google acadêmico nos idiomas português e inglês, através dos descritores: mecanismos
de ação; bioestimuladores de colágeno; ácido poli-L-láctico no ano de 2015 até 2020.
Resultados: Ao realizar a injeção do PLLA, ocorre a indução de um processo inflamatório
com recrutamento de macrófagos, as quais têm por objetivo a fagocitose do produto.
Além dos macrófagos, também são atraídos linfócitos e fibroblastos. Os macrófagos
e linfócitos formam granulomas e em alguns casos, macrófagos se fundem gerando
células multinucleadas com o objetivo de fagocitar as partículas de PLLA. Com o decorrer
do tempo, uma estrutura é formada entorno de cada microesfera e conforme o PLLA é
metabolizado, ocorre o aumento da deposição de fibras de colágeno pelos fibroblastos. A
reticulação do colágeno levará a constrição e ajustamento da rede, com restituição da força
tensora ao tecido, produzindo o resultado esperado. Conclusão: O PLLA é um excelente
bioestimulador de colágeno já que o efeito da neocolagênese continua por meses após a
aplicação do produto, prevenindo e revertendo o envelhecimento da pele.
Palavras-chave: Bioestimuladores, Colágeno, Envelhecimento.
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INFECÇÃO POR ACINETOBACTER BAUMANNII EM
PACIENTE INTERNADA POR COVID-19: UM RELATO
DE CASO
Resumo: Introdução: Uma preocupação frequente dentro dos hospitais são as infecções
por microrganismos que acometem os pacientes internados e que são adquiridos após
sua admissão. E no caso de pacientes internados no setor de UTI, o risco de desenvolver
uma infecção bacteriana aumenta. Nesse sentido, o presente trabalho analisou o caso
de uma paciente internada por Covid-19 no setor da UTI do hospital São Sebastião
Mártir de Venâncio Aires/RS, que foi acometida por uma infecção causada pela bactéria
Acinetobacter baumannii. Objetivo: Relatar um caso de infecção bacteriana de uma
paciente hospitalizada na UTI, com ênfase nos exames laboratoriais. Metodologia: Os dados
foram obtidos a partir das práticas realizadas durante o estágio supervisionado, no primeiro
semestre de 2021. Resultados: Inicialmente, foi realizada uma cultura bacteriológica com
amostra de aspirado traqueal para identificação do microrganismo, acompanhado de
uma lâmina para bacterioscópio e antibiograma. Após 48h de incubação da placa, foi
identificado o crescimento da bactéria Acinetobacter baumannii, sendo confirmado
pelo bacterioscópio, com a presença de cocobacilos gram negativos. No antibiograma,
o resultado foi de apenas dois antibióticos sensíveis ao microrganismo, sendo eles
Ampicilina+Sulbactam e Gentamicina. Os demais medicamentos testados, como
Amicacina, Cefepime, Ceftazidima, Ceftriaxona, Ciprofloxacina, Imipenem, Meropenem,
Piperacilina + Tazobactam e Sulfametoxazol + Trimetoprima não tiveram ação contra a
bactéria, demonstrando ser uma cepa multirresistente. Neste caso, a paciente foi à óbito
após 11 dias de internação. Conclusão: Infecções bacterianas em pacientes internados no
setor da UTI podem contribuir para uma piora no quadro clínico do paciente. Por isso, a
importância de prevenir uma coinfecção por esse tipo de patógeno, e do uso racional de
antimicrobianos.
Palavras-chave: Acinetobacter baumannii, infecção, hospital, UTI.
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DESENHO DE PRIMERS DE PCR PARA O EXAME
DE SEXAGEM FETAL
Resumo: A sexagem fetal é um importante passo do pré-natal, permitindo aos progenitores
uma melhor organização financeira e planejamento familiar para a chegada da criança.
O principal exame não-invasivo de sexagem fetal é o ultrassom morfológico, permitindo
a visualização do sexo a partir da 13ª semana de gestação. Na busca por um exame
mais sensível e não-invasivo, surgiu o exame de sexagem fetal pela reação em cadeia
da polimerase (PCR), que foi possível a partir da descoberta de que pequenas células
nucleadas fetais que podem ser encontradas no sangue materno. A partir disso, é possível
o desenho de primers específicos para o DNA dessas células fetais, permitindo a revelação
do sexo já a partir da 8ª semana de gestação, sendo este o objetivo deste trabalho. Foram
desenhados primers para dois genes, sendo eles um específico do cromossomo Y, SRY
gene (nº de acesso: L08063), e outro para controle interno do exame, β-globin gene (nº
de acesso: U01317). As sequências foram obtidas do GenBank Sequence Database, e
os primers desenhados a partir da ferramenta Primer - BLAST do NCBI. Os primers de
amplificação do SRY gene consistiram em SRY-3454F- 5’-TCAGCAAGCAGCTGGGATAC-3’;
SRY-3847R- 5’-ATAGGCAGGCTCACTTCTGG-3’, ambos com conteúdo GC em 55%, TM
entre 59ºC-60ºC e extensão de 20 bp, produzindo um produto de PCR com 580 bp,
com baixas probabilidades de produtos secundários. Os primers de amplificação para
o controle interno consistiram em β-globin-55294F- 5’-TTACCTACCTGCTCTTCTCCCA-3’;
β-globin-55759R- 5’-GATGGGCTGTCTCCTAGCAA-3’, com conteúdo GC em 50% e 55%,
respectivamente, TM entre 59ºC-60ºC e extensão de 20 e 22 bp, respectivamente,
produzindo um produto de PCR com 466 bp, com baixas probabilidades de produtos
secundários. Todos os primers desenhados demonstraram alta especificidade e foram
desenhados visando regiões conservadas de seus respectivos genes, habilitando-os para
testes de PCR a fim de avaliação de desempenho clínico.
Palavras-chave: Sexagem fetal, PCR, primers, SRY gene, diagnóstico pré-natal.
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ESTUDO DE CASO: RESISTÊNCIA BACTERIANA
Resumo: Introdução: As infecções do trato urinário caracterizam-se por um quadro
infeccioso que pode ocorrer em qualquer local do sistema urinário, sendo na maioria das
vezes, causada pelas bactérias da família Enterobacteriaceae, principalmente a Escherichia
coli. Infelizmente, observam-se cada vez mais casos de resistência aos antibióticos nesse tipo
de infecção. O abandono precoce do tratamento, o uso indevido e a compra dos antibióticos
sem receituário médico são alguns fatores que contribuem para o desenvolvimento da
resistência bacteriana. Objetivo: Relatar o caso clínico de um paciente em tratamento
para infecção urinária recorrente causada por E. coli. Metodologia: O estágio obrigatório
foi realizado no Laboratório Sepame, localizado na cidade de Encantado, entre os meses
de agosto a outubro. Para a análise da amostra, além do exame qualitativo de urina, foi
feita uma urocultura para o isolamento bacteriano e também um antibiograma a fim de
descobrir qual antibiótico seria o ideal para tratar a infecção. Todas as etapas envolvidas
na realização do antibiograma, desde a seleção dos antimicrobianos até a interpretação
são padronizadas pelo BRCast. O método utilizado para avaliar a resistência foi o de disco
difusão. Resultados: Durante o período de estágio, pode-se fazer o acompanhamento de
um idoso de 80 anos que tratava uma infecção urinária recorrente. A partir da análise da
urina e do antibiograma, dos dezesseis antibióticos disponibilizados pelo BRCast apenas
quatro apresentaram sensibilidade. Conclusão: Ao final deste estudo, pôde-se perceber
a importância do uso correto dos medicamentos, respeitando o prazo estipulado pelo
médico. Além disso, é de suma importância que os laboratórios mantenham constante
atualização em relação aos antibióticos para fornecer um exame de qualidade.
Palavras-chave: Infecção urinária, Escherichia coli, Antibióticos, BRCast.
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VIVÊNCIA DE UMA ESTAGIÁRIA DE BIOMEDICINA
EM LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA EM UMA
EMPRESA DE ALIMENTOS
Resumo: Introdução: A atuação de um biomédico na área de Análises Bromatológicas
é deveras significativa, pois estuda integralmente os alimentos, tomando conhecimento
de fatores como sua composição quanti e qualitativa, segurança alimentar, proteção dos
alimentos e do consumidor e quais métodos fazer uso para determinar sua qualidade.
Portanto, dessa forma, laboratórios de análise de qualidade físico-química são essenciais
nesse sentido, nos quais são realizadas análises de umidade, de açúcares redutores totais
e de aspecto. Objetivo: Apresentar as análises que são realizadas em uma empresa de
alimentos no Vale do Taquari, demonstrando a importância de sua execução e como
o biomédico torna-se relevante nessa área como profissional da saúde. Metodologia: O
estágio obrigatório realizado pela aluna foi cumprido no período de 09 de agosto a 24 de
setembro de 2021 em uma empresa de alimentos localizada no Vale do Taquari. Resultados:
Durante o estágio foi possível realizar análises de açúcares redutores totais, capazes de
oxidar os alimentos em que estão presentes, análise de umidade, pois a quantidade de
água em um alimento influencia em seu armazenamento e comercialização, e análise
de aspecto, que afeta na satisfação do cliente e a probabilidade deste de recomendar
ou adquirir o produto novamente. Quando há alterações nos níveis nestes quesitos, é
necessário buscar a motivação para tal falha e averiguar quais as melhores formas de
solucionar o contratempo. Conclusão: Com a realização destas análises por um profissional
da biomedicina habilitado na área de bromatologia, é possível proporcionar alimentos
de qualidade à população, promovendo satisfação dos clientes, assegurando-os de que
aquilo que consomem foi rigorosamente examinado, não apresentando riscos à sua saúde
e bem-estar se ingeridos com moderação.
Palavras-chave: Bromatologia. Qualidade. Laboratório.
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O USO DE ANTICOAGULANTES E SEU DEVIDO
MONITORAMENTO ATRAVÉS DE EXAMES
LABORATORIAIS
Resumo: Introdução: A coagulação é um processo extremamente importante para a
saúde, uma vez que evita a perda excessiva de sangue. Existem testes de triagem para
esse processo, os quais são de grande acuidade na avaliação pré-operatória, investigação
de distúrbios hemorrágicos e monitoramento de medicação. Objetivo: Relacionar o uso
de anticoagulantes com os testes de coagulação. Metodologia: Abordagem explicativa,
através da busca por artigos científicos em bases como PubMed e Scielo. Resultados: Os
anticoagulantes são medicamentos que impedem a formação de coágulos no sangue,
pois bloqueiam a ação de substâncias que promovem a coagulação. Temos como exemplo
os antagonistas da vitamina K: Dalteparina, Heparina e Varfarina. São recomendados para
tratar doenças tromboembólicas (infarto do miocárdio, AVC isquêmico, trombose venosa
profunda, entre outras) e devem ser usados com cuidado, já que seu uso incorreto pode
levar à ocorrência de hemorragias graves. Como prevenção, deve-se evitar práticas que
podem causar lesões, possuir cuidados na escovação dentária etc. O paciente deve avisar
sempre que houver presença de equimoses em grande quantidade ou de grande tamanho,
sangramentos na boca e narinas. Para monitorar o uso desses medicamentos se utiliza o
coagulograma, conjunto de exames laboratoriais responsáveis pela análise de alterações
da coagulação presentes no sangue humano. Dentre esses exames estão o Tempo de
Atividade da Protrombina (TAP) que é utilizado para avaliar a via extrínseca e a via comum,
e o Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) que corresponde ao tempo gasto
para ocorrer a coagulação do plasma recalcificado em presença de cefalina. Conclusão:
Percebe-se que o monitoramento da atividade da coagulação sanguínea é de imensa
importância para aqueles que utilizam medicamentos anticoagulantes. Dessa forma,
recomenda-se acompanhamento médico frequente para que possam ser realizados os
exames de rotina aqui citados. Assim, será obtido um controle para garantir a saúde dos
pacientes.
Palavras-chave: Coagulação, Anticoagulantes, Exames, Sangue.
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PRÁTICAS DE ESTÁGIO NA CLÍNICA
UNIVERSITÁRIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E
SAÚDE: DEPRESSÃO NA SAÚDE PÚBLICA
Resumo: Introdução: A depressão é uma doença psicológica, considerada um dos
transtornos que mais afetam a população geral e sofreu um agravamento durante a
pandemia de Covid-19. Ela produz alteração de humor, caracterizada por uma tristeza
profunda, associada a sentimentos de dor, baixa autoestima e culpa, podendo desencadear
distúrbios de sono e apetite. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS),
cerca de 5,8% da população brasileira sofrem de depressão, totalizando 11,5 milhões
de casos. Objetivo: Descrever as ações realizadas durante os atendimentos de grupos
de promoção à saúde na Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde (CURES),
relacionados à depressão. Metodologia: O estágio foi realizado de Julho a Dezembro de
2021, em dois turnos semanais. Resultados: Os atendimentos das usuárias foram realizados
semanalmente. Durante esses encontros, foram realizadas diversas atividades dentro do
contexto da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), como
por exemplo, meditação, aromaterapia, auriculoterapia, entre outras, que tem como
objetivo melhorar a qualidade de vida e bem estar, prevenindo riscos à saúde. Uma das
atividades desenvolvidas foi a Biodança, técnica que envolve música, dança e emoções, com
o objetivo de proporcionar bem-estar e melhorar o contato consigo mesmo. Conclusão:
As PICs possibilitam tanto a recuperação da saúde quanto a prevenção de doenças. São
práticas vantajosas voltadas ao autocuidado, prevenindo riscos e privilegiando a escuta
acolhedora, podendo ser combinadas com outros tratamentos. Na prática de biodança,
as usuárias foram muito participativas, comentando a percepção do corpo mais relaxado
no final da atividade. Assim, junto com outras práticas que foram apresentadas nos
atendimentos, observamos uma evolução no estado de saúde das usuárias e na criação do
vínculo entre elas. Desse modo, vivenciamos na prática, a importância de um atendimento
interdisciplinar e de grupo, com o acolhimento do usuário centrado na pessoa e não na
doença.
Palavras-chave:
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O USO DE INSULINA DE CANETA ASSOCIADO
AO BEM ESTAR DOS PACIENTES INSULINO
DEPENDENTES USUÁRIOS DO SUS NA CIDADE DE
LAJEADO/RS
Resumo: Introdução: A diabetes, atualmente, acomete cerca de 16,8 milhões de adultos
no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Essa doença pode ser dividida em: diabetes
mellitus tipo I e II, diabetes gestacional e diabetes insipidus. Em alguns casos, o tratamento
da doença pode ser realizado apenas via oral com alguns medicamentos, entretanto, em
outros casos, o paciente necessita de administração insulínica extracorpórea. Objetivo:
Analisar a substituição das insulinas de ampolas e seringas pelas insulinas de caneta, nas
faixas etárias de 0 a 19 anos e acima dos 50 anos, disponibilizadas pela Farmácia Escola, via
Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade de Lajeado/RS. Metodologia: O método utilizado
para essa análise foi questionar os pacientes durante os atendimentos sobre as melhoras,
pioras, dificuldades e facilidades no manejo do novo método. Resultados: Foi possível
observar que, a maioria dos pacientes conseguiu se adaptar muito bem ao novo material.
Alguns pacientes relataram dificuldades de adaptação inicial, mas após aprenderem a
utilizar, a dor e os hematomas diminuíram e não dependiam mais de ajuda na hora da
administração. Em contrapartida, poucos pacientes relataram que não conseguiram se
adaptar e tiveram dificuldades no manejo das insulinas, tendo que retornar na Farmácia
Escola para uma nova orientação. Conclusão: Após a análise do presente trabalho, foi
concluído que a insulina de caneta proporcionou uma melhora na qualidade de vida
dos pacientes insulino dependentes, mesmo havendo alguns que não conseguiram se
adaptar. A maioria, sempre que questionada, relata, principalmente, os pontos positivos.
Palavras-chave: Insulina, bem-estar, diabetes, SUS.
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IMPORTÂNCIA DO EXAME DE GASOMETRIA
ARTERIAL PARA INVESTIGAÇÃO CLÍNICA EM
CASOS EMERGENCIAIS E CRÍTICOS
Resumo: Introdução: A Gasometria é um exame que permite avaliar a condição respiratória
e metabólica do paciente, sendo uma das formas mais comuns de investigação clínica em
casos emergenciais e de cuidados críticos. É considerada um exame invasivo, básico e
fundamental para uma avaliação em pacientes críticos, cujo objetivo é revelar valores de
pH sanguíneo, pressão parcial de gás carbônico (pCO2) e oxigênio (pO2), íon Bicarbonato
(HCO3) e saturação de Oxi-hemoglobina, entre outros, avaliando principalmente o
equilíbrio ácido-básico. Objetivo: Avaliar a importância de gasometrias para investigação
clínica em casos emergenciais e críticos. Metodologia: O estágio foi realizado no Laboratório
de Análises Clínica Saúde Univates, vinculado ao Hospital Bruno Born, em Lajeado. Uma
das atividades envolveu a observação da realização de gasometrias arteriais, coletadas de
pacientes internados no hospital e que buscam por atendimento na UPA. As amostras
são coletadas por profissionais da enfermagem, e enviadas para o laboratório, onde são
executadas e liberadas em tempo máximo de 30 minutos. Resultados: A técnica de coleta
consiste na amostra de sangue arterial para análise gasométrica com a finalidade de
auxiliar no diagnóstico, conduzir a ação terapêutica e detectar o nível dos gases no sangue,
avaliando a adequação da oxigenação e ventilação e o estado ácido-básico (acidoses e
alcaloses) através da medição dos componentes respiratórios e não respiratórios. A
principal indicação para gasometria é a obtenção de valores para as pressões parciais de
oxigênio (95-100%), dióxido de carbono (24-30 mM/L), pH (7,35-7,45) e bicarbonato (22-28
mM/L). Conclusão: A gasometria arterial tornou-se um exame de rotina ao longo dos anos,
essencial para a realização do diagnóstico do distúrbio do equilíbrio ácido-base. Utiliza-se
a gasometria arterial como a forma mais comum de investigação clínica em emergências
e de cuidados críticos, sendo importante para o diagnóstico e acompanhamento de
intervenções terapêuticas.
Palavras-chave: Gasometria, Diagnóstico, Emergenciais, Críticos.
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ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DE PACIENTE
LEUCÊMICO RECIDIVO
Resumo: Introdução: A leucemia é uma doença que acomete os glóbulos brancos do
sangue, existindo 4 tipos primários. Um dos tipos, a leucemia linfóide aguda (LLA), é
caracterizada pelo aumento de linfoblastos na medula óssea, trazendo sintomas como
fraqueza, cansaço, sangramento na região cutâneo-mucosa, palidez, petéquias, e seus
exames laboratoriais irão apresentar a tríade leucêmica: leucocitose, plaquetopenia e
anemia. Objetivo: Relatar um caso de LLA. Metodologia: Os dados foram obtidos por meio
do sistema do Laboratório de Análises Clínicas Univates, durante o período de realização
do estágio curricular. Resultados: Paciente com 25 anos, encaminhado de um município
próximo para investigação hematológica com suspeita de leucemia linfóide crônica,
em 03 de setembro de 2021, com histórico de LLA aos 4 anos de idade. Apresentouse levemente hipocorado e com petéquias pelo corpo e relatou astenia, inapetência e
epistaxe anteriormente. Seu primeiro leucograma manifestou 399.080 leucócitos, sendo
54% blastos e 36% linfócitos. Foi feito pedido de hemocultura, que resultou um falsopositivo em quatro horas no equipamento, induzido pela alta contagem de glóbulos
brancos. Com orientação fármaco-hematológica, o paciente começou o tratamento
antineoplásico oral com hidroxiureia, e no nono dia, o resultado da imunofenotipagem
confirmou o diagnóstico de LLA, com 86% de blastos. No dia seguinte, deu-se início ao
plano terapêutico onco-hematológico com quimioterapia. Dia 22 de setembro, os exames
manifestaram uma pancitopenia, ao término do tratamento quimioterápico. Os cuidados
terapêuticos se mantiveram até o paciente apresentar um hemograma negativo para
alterações, no dia 15 de outubro. Conclusão: Esse caso teve resultados falso-positivo,
como o exemplo da hemocultura que indicou mudança de fluorescência, porém não
era pelo crescimento de microorganismos, mas pela presença em excesso de leucócitos.
Em conclusão, destaca-se a importância do profissional biomédico na interpretação dos
exames laboratoriais, de acordo com cada paciente.
Palavras-chave:
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OZONIOTERAPIA NO TRATAMENTO PARA
PSORÍASE PALMO PLANTAR
Resumo: Introdução: A Ozonioterapia é uma técnica terapêutica complementar que
utiliza a aplicação de uma mistura dos gases oxigênio e ozônio. O ozônio é gerado através
de um aparelho certificado pela Anvisa. Essa técnica está sendo utilizada no tratamento de
um amplo número de patologias devido suas excelentes propriedades anti-inflamatórias,
antissépticas, antálgicas, modulação do estresse oxidativo, melhora circulação e analgesias.
Objetivo: Amenizar de forma considerável o aspecto de vermelhidão, rachaduras e dores
localizadas nas mãos e pés devido ao diagnóstico de Psoríase. Metodologia: A técnica
é realizada de duas formas, a sistêmica pela auto-hemoterapia menor em é realizada a
coleta de 5 μg de ozônio e 5 μg de sangue coletado na hora. Após a coleta é realizada a
homogeneização e aplicada rapidamente no glúteo. A outra forma é a local sendo feita a
aplicação subcutânea de 5 μg a 20 μg de ozônio nas mãos e pés dependendo como estiver
o local. Esta também pode ser realizada por hidrozônio, em que é colocado água mineral
em uma bacia e o ozônio passa por uma mangueira, sendo abafado com plástico por
cerca de 30 minutos. Ainda, outra forma de aplicação local é a Bag, em que só é realizada
quando houver feridas abertas com rachaduras. O ozônio é colocado em uma luva de
material para o uso do ozônio e abafado por cerca de 15 minutos em cada local. Após
todas as técnicas foi aplicado óleo ozonizado para ajudar no processo de regeneração e
cicatrização. Resultados: Houve uma melhora tanto na aparência das feridas e rachaduras
quanto das dores nas mãos e pés. Conclusão: A técnica mostrou-se que as propriedades
do ozônio foram capazes de amenizar as queixas de dores e aparências no local. Visando
resultados positivos em questão de uma semana de aplicação.
Palavras-chave: Ozônio. Ozonioterapia. Aplicação. Auto-hemoterapia. Psoríase.

44

SUMARIO

ANAIS DA VIII MOSTRA DE TRABALHOS DO CURSO DE BIOMEDICINA

Autor(es): Laura Cristina Primaz Preussler
Orientador: Fernanda Rocha da Trindade

REFLEXÕES SOBRE A ROTINA DE UM POSTO DE
SAÚDE DA CIDADE DE TEUTÔNIA/RS DURANTE A
PANDEMIA
Resumo: Introdução: A pandemia do novo Coronavírus se instaurou no mundo, no início
de 2020, e fez com que todos precisassem se readequar para suprir as necessidades
populacionais, incluindo as da saúde. No Brasil, o Sistema Único de Saúde foi crucial
para o combate do vírus, o qual esteve aliado à Atenção Primária à Saúde (APS) dos
municípios. Elas foram responsáveis pelos primeiros atendimentos à população, em
casos de suspeita de infecção do coronavírus, prestando os primeiros atendimentos e
realizando o monitoramento daqueles que positivaram seus testes. Além disso, realizava o
acompanhamento de casos suspeitos, pois possui o conhecimento de território e vínculo
com a população. Objetivo: Relatar as percepções da estudante na realização do seu estágio,
durante a pandemia, em um Posto de Saúde de Teutônia/RS. Metodologia: O estágio ocorreu
de agosto a outubro de 2021, em um Posto de Saúde de Teutônia. Resultados: Por meio de
vivências, ao longo do estágio, pode-se perceber que a organização da saúde municipal de
Teutônia precisou se readequar para suprir as demandas necessárias. Para isso, alteraram
o prazo de vencimento das receitas médicas de retirada de medicamentos para 1 ano,
no qual surgem questionamentos de até que ponto é benéfico para o paciente, tomar
as mesmas dosagens de medicação durante esse período, sem passar por uma avaliação
de um profissional. Também, notou-se o crescimento da procura por medicamentos
hipoglicêmicos orais e insulina, para pacientes que haviam se infectado com a Covid-19.
Com isso, por meio dos relatos dos pacientes, entra em questão se antes da pandemia
não ocorria a procura por atendimento por estes pacientes ou o desenvolvimento da
doença seria uma sequela do covid. Conclusão: Foi possível perceber as dificuldades, que
os profissionais da área da saúde tiveram que enfrentar e que o sistema se adaptou à
realidade vivenciada.
Palavras-chave: Saúde Pública. Coronavírus. Atenção Primária à Saúde.

45

SUMARIO

ANAIS DA VIII MOSTRA DE TRABALHOS DO CURSO DE BIOMEDICINA

Autor(es): Ana Júlia Ruppenthal Loeblein, Laís Pozzebom
Orientador: João Alberto Fioravante Tassinary, Gabriela Kniphoff da Silva Lawisch

IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DE ARTEFATOS
DE SUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA EM
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO
Resumo: Introdução: A Ressonância Magnética (RM) é um método de imagem sem
radiação ionizante, mas campos magnéticos gerados pelo equipamento que interagem
com o hidrogênio do corpo humano, produzindo ondas de radiofrequência que são
convertidas em imagens. O diferencial da RM é a capacidade de discriminar tecidos moles
por conta do contraste entre as estruturas anatômicas, sendo fundamental a compreensão
dos mecanismos que afetam o contraste da imagem. Os artefatos que acabam
comprometendo a qualidade da imagem e também a sua interpretação são exemplos
desses mecanismos. Esses artefatos que aparecem na imagem não correspondem às
estruturas anatômicas e podem ser divididos em artefatos relacionados ao processamento
de sinais, ao paciente, ao aparelho e ao método. A identificação de artefatos é importante
para descartar possíveis processos patológicos. O crânio auxilia na avaliação de patologias
cerebrais como malformações, hemorragias, tromboses e tumores; é uma parte do corpo
complexa para laudar exames de RM e pode estar sujeito aos artefatos. Objetivo: Esclarecer
quais partes do crânio escondem informações de lesões, pela presença de artefatos de
susceptibilidade magnética, que podem impossibilitar o médico de laudar os exames.
Metodologia: Realizou-se revisões bibliográficas nas bases de dados PubMed, Scielo e
Biblioteca Univates, de agosto a outubro de 2021, com as palavras-chaves: Ressonância
Magnética, artefatos, crânio e susceptibilidade magnética, nos idiomas português e
inglês. Resultados: Materiais ortodônticos de aço inoxidável causam maiores artefatos
comparado a outros materiais. Os artefatos também podem estar relacionados aos
parâmetros utilizados e ao tamanho do campo magnético: quanto maior o campo, maior
o artefato. Conclusão: Implantes e aparelhos dentários fixos são os principais artefatos de
susceptibilidade magnética. Portanto, regiões do crânio como face, pescoço e cavidade
bucal são aquelas que mais sofrem com artefatos em exames de RM, podendo impedir a
interpretação das imagens e tornando inviável um diagnóstico fiel da região cerebral.
Palavras-chave: Ressonância Magnética, artefatos, crânio, susceptibilidade magnética.
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RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E SUA CONTRIBUIÇÃO
PARA O DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS
DESMIELINIZANTES
Resumo: Introdução: As doenças desmielinizantes, como a Esclerose Múltipla, Alzheimer e
Epilepsia, são caracterizadas pela destruição da bainha de mielina dos neurônios, no encéfalo
e na medula espinhal, ocorrendo infiltração de células inflamatórias, principalmente na
substância branca (Leon, 2007). Um dos métodos para o diagnóstico dessas doenças é
a Ressonância Magnética de crânio, podendo ser usado contraste ou não. O Biomédico
Imagenologista opera o equipamento, aplicando os protocolos mais adequados para
cada exame, bem como protocolos para sintomas especiais, como tontura, alteração na
visão e audição. Objetivo: Avaliar se a anamnese do paciente, juntamente com o exame
de ressonância magnética de crânio auxilia no diagnóstico de doenças desmielinizantes.
Metodologia: O presente estágio foi realizado no Hospital Bruno Born, na cidade de Lajeado/
RS, no período de agosto a outubro de 2021. As atividades realizadas foram: Posicionar o
paciente no equipamento, realizar anamnese dos pacientes em ressonância magnética
e auxiliar na realização de exames. Resultados: No decorrer do estágio, foi observado
que, pacientes com solicitação de ressonância magnética de crânio, juntamente com
a sua anamnese, tinham algum sintoma associado às doenças desmielinizantes, onde,
durante o exame, conseguiu-se visualizar aspectos cerebrais compatíveis com algumas
das doenças, assim, auxiliando o médico a finalizar o laudo mais preciso do paciente.
Conclusão: Portanto, o exame de ressonância magnética de crânio, com ou sem contraste,
são de grande auxílio para um melhor diagnóstico das doenças desmielinizantes, pois
mostram como está a preservação cerebral do paciente, bem os vasos sanguíneos, nos três
planos anatômicos, sendo eles, sagital, axial e coronal.
Palavras-chave: Ressonância Magnética, Doença Desmielinizantes, Biomedicina, Estágio.
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COMO É REALIZADO O EXAME VDRL PARA A
DETECÇÃO DE SÍFILIS
Resumo: Introdução: A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, de evolução crônica,
considerado um dos problemas mais frequentes de saúde pública em todo o mundo. Ela
é causada pela bactéria Treponema pallidum, sendo transmitida, predominantemente,
por via sexual, ou verticalmente durante a gestação. Um dos principais exames para
diagnosticar e acompanhar o tratamento da sífilis é o teste VDRL (Venereal Disease
Research Laboratory), que pesquisa anticorpos não treponêmicos, e que usa a metodologia
de floculação, podendo ser feito de forma quantitativa ou qualitativa. Objetivo: Descrever
como é realizado o exame VDRL para a detecção da sífilis. Metodologia: O estágio curricular
foi realizado no Laboratório de Análises Clínicas do Saúde Univates. O exame é baseado no
Manual Técnico para o Diagnóstico da Sífilis, elaborado pelo Ministério da Saúde, seguindo
protocolo dos kits laboratoriais usados (Biocon e Laborclin). Resultados: O VDRL utiliza o
soro como amostra, e uma suspensão antigênica composta por uma solução alcoólica
contendo cardiolipina, colesterol e lecitina purificada. Os componentes da suspensão
irão se ligar ao acaso e formarão as micelas. Os anticorpos não treponêmicos, quando
presentes na amostra, ligam-se às cardiolipinas das micelas, o que resultará na floculação.
A ausência de floculação indica resultado negativo. No teste quantitativo, são realizadas
diluições seriadas da amostra, que será observada em microscópio para avaliação da
floculação. Conclusão: Como o VDRL utiliza reações tendo por base a cardiolipina, na qual
detecta anticorpos IgG e IgM, é possível que o teste resulte em um falso positivo, já que
esses anticorpos não são produzidos exclusivamente como consequência da sífilis. Desta
forma, somente o VDRL não define o diagnóstico de sífilis, sendo necessária a realização
de um teste confirmatório. Como vantagem, o VDRL é um teste simples de ser feito, que
possui baixo custo e possibilita o monitoramento da resposta ao tratamento da sífilis.
Palavras-chave: VDRL, Sífilis, Diagnóstico.
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RELATO DE CASO DE SÍNDROME
ANTIFOSFOLIPÍDICA PRIMÁRIA
Resumo: Introdução: A Síndrome antifosfolipídica (SAF), também conhecida como
“síndrome de Hughes”, é uma doença autoimune, caracterizada por um estado prótrombótico generalizado, em decorrência da presença de autoanticorpos antifosfolipídicos.
Quando essa patologia é encontrada de forma isolada, chamada de SAF primária, pode
afetar 1% dos portadores, e é frequentemente fatal, principalmente se não for diagnosticada
e tratada precocemente. Já a forma secundária está relacionada a outra doença autoimune,
como o lúpus eritematoso sistêmico. Diferente das demais trombofilias, a SAF é capaz de
provocar lesões arteriais ou venosas. A partir de um evento sensibilizador, autoanticorpos
são produzidos, sendo responsáveis por diversas manifestações, como sangramento
vaginal, dores de cabeça, hemorragias, incluindo prejuízos obstétricos. Para diagnóstico da
doença, exames de anticoagulante lúpico, anticorpo anticardiolipina, anticorpo anti-B2glicoproteína I e a protrombina são anticorpos antifosfolipídicos marcadores sorológicos
da SAF Catastrófica. Todos os indivíduos com essa patologia devem ser tratados com
anticoagulantes, corticosteroides, plasmaferese e/ou imunoglobulinas endovenosas,
uma abordagem terapêutica com resultados positivos. Objetivo: Este estudo teve como
objetivo relatar um caso de SAF primária, acompanhado durante os estágios curricular.
Metodologia: Análise dos exames realizados no laboratório durante o estágio realizado
no segundo semestre de 2021, e dos demais exames realizados no Hospital Moinhos de
Vento (Porto Alegre/RS), os quais confirmaram a SAF. Resultados: A paciente tinha 23
anos, e apresentava sangramento vaginal e anal há mais de 3 meses, devido a um trombo
na região pélvica. Para diagnóstico final da doença, os exames de anticardiolipina IgA,
anticardiolipina IgG e anticardiolipina IgM, apresentaram em duas ocasiões resultados.
Conclusão: Foi confirmado o diagnóstico a partir dos exames realizados, e o médico orientou
a paciente a realizar o uso de medicamento anticoagulante e manter acompanhamento
médico.
Palavras-chave: cardiolipina, proteína, coagulação.

49

SUMARIO

ANAIS DA VIII MOSTRA DE TRABALHOS DO CURSO DE BIOMEDICINA

Autor(es): Angélica Vuaden
Orientador: Vanderlei Biolchi

LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA - RELATO DE CASO
Resumo: Introdução: As leucemias agudas são identificadas através da proliferação clonal
e restrição maturativa das células hematopoéticas, com substituição difusa da medula
óssea por células neoplásicas. A leucemia mieloide aguda (LMA) é um grupo heterogêneo
de patologias clonais do tecido hematopoético, aparecendo em idosos com idade superior
a 60 anos. A LMA apresenta oito subtipos distintos morfologicamente: M0 a M7. Os
métodos diagnósticos para determinação da LMA e classificação dos subtipos consistem
em parâmetros morfológicos, citoquímicos e de imunofenotipagem, acrescidos de análise
genética. Objetivo: Relatar a vivência de um caso envolvendo o diagnóstico de LMA,
descrevendo a fisiopatologia e os ensaios laboratoriais envolvidos no diagnóstico desta
patologia. Metodologia: O presente estudo foi realizado durante o Estágio Supervisionado
IV do curso de Biomedicina no Laboratório de Análises Clínicas de Roca Sales LTDA, onde o
caso clínico foi coletado no local. Resultados: Paciente do sexo feminino, 65 anos de idade,
cor branca, procurou a emergência de um hospital em Roca Sales devido a um ferimento
perianal, apresentando hematomas nos braços, fraqueza e fadiga muscular. Foram
realizados exames iniciais onde apresentou, no hemograma, anemia com hemoglobina
de 6,40g/dL, eritrócitos de 1,70 milhões/mm3, hematócrito de 17,70%, total de leucócitos
de 208.000/uL com 85% de blastos, neutropenia, policromasia discreta e presença de
bastões de Auer. Testes bioquímicos, ureia, AST e ALT encontravam-se dentro dos valores
de referência, uma vez que, a creatinina estava alterada. A partir desses resultados,
juntamente com a avaliação clínica, suspeitou-se de leucemia. A paciente foi internada
no hospital e recebeu duas bolsas de sangue. No dia seguinte à internação, o total de
leucócitos persistiu alterado a 194.000/uL, sem melhora no quadro, sendo encaminhada
para um hematologista em um hospital com ampla especialização. A paciente faleceu 32
dias após entrada no hospital e diagnóstico da patologia. Conclusão: O estágio permitiu
realizar o aprofundamento da fisiopatologia da LMA e verificar a extrema importância
do papel do biomédico para colaborar com o diagnóstico precoce, porém, a evolução de
cada paciente apresenta particularidades e requer avaliações clínicas minuciosas, além de
amplo conhecimento acerca das opções terapêuticas.
Palavras-chave: Leucemias; LMA; células hematopoiéticas; proliferação anormal; anemia.
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VIVÊNCIAS DE ESTÁGIO: SÍNDROMES
MIELODISPLÁSICAS
Resumo: Introdução: As síndromes mielodisplásicas (SMD) atingem, mais habitualmente,
pessoas acima dos 60 anos, sendo rara em indivíduos jovens. Sua incidência é de
aproximadamente 4 a 7/100.000 habitantes/ano na população em geral. Essa síndrome,
representa um grupo heterogêneo de doenças hematológicas caracterizadas por
hematopoiese ineficaz e risco aumentado de evolução para leucemia mieloide aguda.
Objetivo: Relatar a vivência de um caso envolvendo o diagnóstico de SDM, evidenciado
através de exames laboratoriais durante a realização do estágio. Métodos: O estágio foi
realizado de setembro a dezembro de 2021, em um Laboratório de Análises Clínicas,
em um Hospital de médio porte, no estado do Rio Grande do Sul. Resultados: Homem,
28 anos, chega ao Hospital para a realização de exames e consulta com Hematologista,
encaminhado por suspeita de mieloproliferação. A análise do hemograma foi realizada
em um equipamento automatizado juntamente com a confecção do esfregaço para
contagem diferencial de leucócitos, no Microscópio óptico, sob o aumento de 100x. Foram
encontradas alterações na série vermelha, como anemia e anisocitose, na série branca,
blastos e eritroblastos. O paciente foi orientado a realização do exame de cariótipo para
definição do diagnóstico, seguindo em acompanhamento e tratamento com o profissional
da saúde. Conclusão: As Síndromes Mielodisplásicas constituem um grupo heterogêneo
e apresentam variações em manifestações clínicas e patológicas, tornando os exames
laboratoriais determinantes para o diagnóstico exato, isso é possível pela observação direta
da lâmina e contagem diferencial, o que reforça a importância do Biomédico treinado
para observar estas alterações.
Palavras-chave: Síndromes Mielodisplásicas, Leucemia mielóide crônica, Hemograma.
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PROCEDIMENTO ESTÉTICO INJETÁVEL
PARA MICROVASOS E SUA UTILIZAÇÃO POR
PROFISSIONAIS DA ESTÉTICA
Resumo: Introdução: As telangiectasias e as microvarizes são pequenos capilares, com
espessura de até 5mm, ramificados, em tons avermelhados ou arroxeados, que afetam a
pele, principalmente os membros inferiores. São ocasionados, na maioria das vezes, por
fatores genéticos, que influenciam na dilatação intradérmica das veias. Os tratamentos
para essa afecção estética buscam a oclusão do lúmen vascular através da administração
de agentes líquidos que promovam a lesão endotelial. Objetivo: Relatar os fundamentos
da técnica de Procedimento Estético Injetável para Microvasos (PEIM) para tratamento de
telangiectasias e microvarizes. Metodologia: A pesquisa, do tipo descritiva, foi realizada
através de revisão bibliográfica, em base de dados do Google Acadêmico, nos anos de
2010 a 2021, utilizando os descritores: telangiectasias, microvarizes, PEIM e tratamento.
Resultados: O tratamento consiste em eliminar os pequenos capilares, através de substância
esclerosante no interior do vaso, provocando a destruição de sua camada endotelial, levando
à fibrose de desaparecimento do vaso. O esclerosante deve ser injetado lentamente com
o mínimo de pressão. O volume médio varia de 0,1 a 0,3 mL por punção. Em geral, as
soluções esclerosantes disponíveis são agrupadas em três categorias: osmóticas, como a
glicose, detergentes, como o polidocanol, e químicas, como a glicerina. Conclusão: O PEIM
é um dos procedimentos mais realizados em telangiectasias e microvarizes. Através de
sessões do PEIM é possível observar diminuição e até desaparecimento dos microvasos.
Apesar de ser um método pouco invasivo, pode gerar alguns efeitos adversos, como dor
no momento da aplicação, hematomas e hiperpigmentação pós inflamatória. Para que o
procedimento seja efetivo, é necessário que o profissional conheça a técnica de aplicação
e oriente os pacientes sobre os devidos cuidados pós procedimentos.
Palavras-chave: PEIM, microvarizes, telangiectasias, tratamento.
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O USO DO CONTRASTE NA TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA
Resumo: Introdução: A tomografia computadorizada é um exame de imagem que
permite diagnosticar doenças e o estado de saúde do paciente de forma não invasiva. O
equipamento capta imagens detalhadas que, a partir de uma reconstrução, evidenciam
partes do corpo do paciente de forma tridimensional. As imagens em detalhes permitem
diagnosticar inúmeras doenças e pequenas alterações em várias partes do organismo.
Em alguns casos a administração de contraste iodado faz-se necessária, por via oral ou
venosa, para auxiliar na identificação das estruturas, definindo com melhor qualidade os
vasos e lesões. Objetivo: Descrever o exame de Tomografia Computadorizada com uso de
contraste, de acordo com os protocolos observados durante a realização do estágio na área
da imagem. Metodologia: Este estudo foi realizado através de uma revisão bibliográfica
em artigos e complementado com conhecimentos adquiridos ao longo do estágio em
imagenologia no Hospital São José. Resultados: O uso do contraste pode fazer diferença
em um exame e o seu o uso deve ser em jejum. Essas, substâncias usadas atuam de formas
diferentes em determinadas estruturas tornando mais visíveis as possíveis lesões, tumores,
entre outras células anômalas que estejam presentes, viabilizando um diagnóstico mais
preciso. Se o paciente possui alergia a alguns medicamentos/alimentos é mais propenso
a ter alergia ao uso de contraste. Para evitar estas intercorrências, tem-se a importância
da realização de uma anamnese detalhada. Isto possibilita verificar se o paciente já teve
alguma reação alérgica e até mesmo outras condições de saúde. Conclusão: Os avanços
das tecnologias viabilizaram melhores condições para diagnósticos e tratamentos,
aumentando as chances dos pacientes e a qualidade de vida deles. O cuidado com o
paciente, na realização do exame, auxilia os médicos no diagnóstico de seus pacientes.
Palavras-chave: Exame, Contraste, Tomografia, Computadorizada, Imagem.
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UREIA E CREATININA COMO MARCADORES
RENAIS
Resumo: Introdução: A ureia e a creatinina possuem um papel importante para a
identificação de insuficiência renal, sendo estes os principais parâmetros para diagnóstico
e controle da doença. Esses exames bioquímicos podem ser analisados tanto em urina
quanto no soro do paciente. A creatinina, por sua vez, é totalmente excretada pois
não possui reabsorção no corpo, sendo mais confiável do que a ureia, que pode variar
conforme a dieta do paciente. Objetivo: Analisar os níveis de ureia e creatinina sérica pré
e pós-hemodiálise em pacientes com disfunção renal. Metodologia: Na primeira semana
de cada mês, o Laboratório de Análises Clínicas Enzilab, em Santa Cruz do Sul, recebe
amostras de pacientes da clínica UNIRIM, na qual todos os pacientes são acometidos com
insuficiência renal. No setor de bioquímica, são realizados os exames de creatinina pré
hemodiálise e ureia sérica pré e pós hemodiálise, permitindo assim o acompanhamento
correto e o controle da doença, podendo observar se paciente recuperou a capacidade
renal. Os dados de ureia e creatinina foram obtidos a partir do sistema do laboratório,
onde as amostras foram processadas no equipamento Labmax 240. Resultados: Após a
realização dos exames bioquímicos de Ureia e Creatinina séricas, observa-se a diminuição
significativa dos níveis de ureia desses pacientes após a realização da hemodiálise.
Conclusão: Conclui-se a partir de todas as análises bioquímicas realizadas, a importância
dos exames de ureia e creatinina séricos para o acompanhamento da insuficiência renal
desses pacientes. Os exames realizados são analisados pelos médicos da clínica, podendo,
dependendo da evolução do paciente, receberem alta, permitindo que o paciente não
necessite mais do suporte da hemodiálise. Assim como garantir a adesão dos demais
pacientes ao tratamento correto.
Palavras-chave: Ureia, Creatinina, Insuficiência renal, Hemodiálise.

54

SUMARIO

ANAIS DA VIII MOSTRA DE TRABALHOS DO CURSO DE BIOMEDICINA

Autor(es): Isabel Marie Grambusch
Orientador: Gabriela Kniphoff da Silva Lawisch

NOVA AMEAÇA A SAÚDE PÚBLICA:
IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDA AURIS EM
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS
Resumo: Introdução: Candida auris é um patógeno multirresistente recentemente
reconhecido, com disseminação mundial, que ocasiona grandes desafios diagnósticos
e terapêuticos. Embora o fungo tenha sido primeiramente isolado em um paciente no
Japão, em 2009, os primeiros casos de candidemia por C. auris foram erroneamente
diagnosticados como C. haemulonii. Somente anos depois, a identificação desses fungos
isolados foram confirmados como C. auris, por sequenciamento da região do espaçador
transcrito interno (ITS) e nos domínios D1/D2 do DNA ribossomal (rDNA). Objetivo: Este
estudo teve por objetivo apresentar o novo fungo oportunista e investigar as técnicas
disponíveis para a identificação de C. auris em laboratórios de análises clínicas. Metodologia:
O trabalho foi conduzido através de uma revisão bibliográfica, em que os termos “candida
auris”, “analysis” e laboratory” foram relacionados para encontrar artigos científicos na
plataforma CAPES, utilizando como critério de inclusão artigos na língua inglesa, que
correspondiam à procura de interesse. Resultados: C. auris é uma levedura unicelular que
causa infecções invasivas comumente contraídas durante uma internação hospitalar,
sendo uma ameaça à saúde pública por possuir uma alta taxa de transmissibilidade e
mortalidade. A identificação de C. auris é complexa por ser facilmente confundida com
outras espécies de Candida, o que pode gerar dificuldades em relação ao seu diagnóstico. O
principal método de identificação do fungo é por espectrometria de massa (MALDI-TOF), e
a caracterização final das espécies é realizada por análise de sequenciamento da região ITS
do rDNA (PCR). Conclusão: C. auris vem ganhando destaque por ser um desafio emergente
para o mundo. Seu isolamento ainda é desafiador por ser facilmente confundido com
outras espécies de Candida, mostrando a importância do aperfeiçoamento dos métodos
de identificação, como pelo método MALDI-TOF seguida de PCR, que é o mais utilizado
nos dias atuais, além da busca de novas opções de diagnóstico.
Palavras-chave: Fungo, Pesquisa, Biologia molecular, Micologia.
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RELAÇÃO ENTRE A QUANTIDADE DE
HEMOCULTURAS SOLICITADAS E CASOS ATIVOS
DE CORONAVÍRUS EM LAJEADO/RS
Resumo: Introdução: Nas UTIs, existe uma grande incidência de infecções hospitalares,
sendo uma das principais causas de morbimortalidade para pacientes em estados críticos
e, de acordo com algumas pesquisas, usuários portadores da doença do COVID-19 tendem
a desenvolver infecções nosocomiais com maior frequência que os demais, visto que
uma marca da doença é a linfopenia que, por sua vez, pode representar imunodepressão
suficiente para deixar uma pessoa suscetível a outros agentes infecciosos. Objetivo:
Relacionar a quantidade de hemoculturas solicitadas com a quantidade de casos
ativos de COVID-19 no período de junho a setembro de 2021 na cidade de Lajeado/RS.
Metodologia: Análise de prontuários eletrônicos de usuários (Tasy) do Hospital Bruno Born
de Lajeado, para quantificar os exames de hemocultura feitos, no período entre junho e
setembro de 2021 e análises da “Tabela da evolução dos casos em Lajeado” divulgada pela
Prefeitura de Lajeado, para quantificar os casos ativos de COVID-19 na cidade no mesmo
período. Resultados: Nos meses de junho a setembro de 2021 houveram, em média, 245,
102, 69 e 104 casos ativos de COVID-19, respectivamente. Já os números de exames de
hemocultura realizados pelo hospital da cidade foram: 433, 364, 358 e 264 nos respectivos
meses. Conclusão: Apesar de existirem estudos que relacionam as duas coisas, não houve
relação entre o número de exames de hemocultura com a quantidade de casos ativos de
coronavírus em Lajeado/RS. Assim, devem ser feitas mais pesquisas nessa área para que
se possa determinar a relação ou não do vírus com as infecções sistêmicas. Saber dessa
estatística é importante para que as equipes se mantenham alertas e busquem também
o tratamento de infecções secundárias, visto que a sepse é uma das maiores causas de
morte intra-hospitalar e seu manejo pode mudar o desfecho de pacientes graves.
Palavras-chave: Hemocultura, SARS-CoV-2, Covid-19, Infecção hospitalar.
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INSERÇÃO DO BIOMÉDICO NA ÁREA
REPRODUTIVA
Resumo: Introdução: O biomédico possui uma ampla área de atuação, sendo uma
delas a embriologia e reprodução humana. Esta área trata do estudo da formação e
do desenvolvimento dos embriões, campo que vem crescendo exponencialmente e
atraindo muitos profissionais. Objetivo: Relatar a rotina e experiência numa central
de produção de sêmen e relacionar com a inserção do biomédico na área reprodutiva.
Metodologia: O estágio foi realizado nos meses de junho a agosto de 2021 na Central de
Produção de Sêmen da ACSURS - Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do
Sul, localizado em Estrela/RS, totalizando 255 horas. A empresa é uma das pioneiras no
segmento de comercialização de sêmen suíno em grande escala. Resultados: A rotina
laboratorial na área reprodutiva inicia cedo, pois requer a aplicação de protocolos para o
preparo do ambiente de trabalho até de fato receber o sêmen suíno e realizar a análise
e processamento da amostra. Durante o período de estágio, com o passar do tempo, os
profissionais responsáveis pela área técnica do local, autorizaram minha participação em
todas as atividades e procedimentos, desde a chegada do ejaculado fresco até a análise e
a produção do sêmen para fins comerciais, distribuído para toda a região sul Conclusão: A
interferência das mudanças do estilo de vida atual influenciam diretamente na reprodução
humana e animal, consequentemente ocorreu um aumento na procura por profissionais
especializados, popularizando as técnicas de medicina reprodutiva tanto para patologias
ou infertilidade. O Biomédico habilitado na área reprodutiva poderá atuar com registro
no conselho de biomedicina e está apto para identificação e classificação oocitária,
processamento do semên, espermograma, criopreservação e classificação embrionária,
entre outros.
Palavras-chave: Biomedicina, Embriologia, Reprodução.
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O EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO FRENTE AOS
TRATAMENTOS DE CÂNCER DE MAMA
Resumo: Introdução: O câncer de mama é uma das doenças que mais acomete as
mulheres no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2019 foram mais
de 59 mil casos novos, sendo mais frequente em mulheres a partir dos 40 anos. O câncer
de mama é um tumor maligno, de caráter multifatorial, que ocorre devido a alterações
genéticas nas células da glândula mamária. O diagnóstico precoce aumenta as chances de
cura da doença e os patologistas são determinantes na diagnose definitiva dos cânceres.
Os exames patológicos são fundamentais para fornecer uma avaliação confirmatória da
neoplasia. Concomitantemente, o exame imuno-histoquímico auxilia no diagnóstico,
através da análise da amostra tecidual e com marcadores moleculares relacionados
com o tratamento e prognóstico do paciente. Objetivo: Avaliar a importância do exame
imuno-histoquímico no tratamento das neoplasias mamárias. Metodologia: A pesquisa
se ancora no estudo de revisão bibliográfica, utilizando a base de dados Scielo e PubMed,
selecionando artigos científicos publicados entre os anos de 2015 e 2021, bem como a
atual vivência de estágio no Laboratório de Patologia Objetiva. Foram selecionados para
revisão artigos a partir das palavras-chave: câncer de mama, diagnóstico precoce, imunohistoquímica e marcadores moleculares. Resultados: Após a avaliação no período de agosto
a outubro de 2021, foi observado que dos 99 exames patológicos feitos no laboratório
Objetiva e que tiveram diagnóstico de câncer de mama, todos tiveram direcionamento
para a pesquisa imuno-histoquímica. Alguns médicos ainda solicitaram que fosse feito
um novo exame com a peça mamária, uma vez que o primeiro havia sido com a biópsia
mamária. Conclusão: Diante disso, a pesquisa imuno-histoquímica é a melhor avaliação
confirmatória de um determinado diagnóstico, este exame permite procurar por fatores
preditivos e prognósticos de pacientes oncológicos. Além disso, a pesquisa auxilia
determinando a natureza da neoplasia, que pode ser tanto benigna como maligna.
Palavras-chave: Câncer de mama; Diagnóstico precoce; Imuno-histoquímica; Marcadores
moleculares.
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USO DA TÉCNICA DE WESTERN BLOT NA
PESQUISA CIENTÍFICA
Resumo: Introdução: O desenvolvimento de estudos em biologia molecular é fundamental
para a identificação, compreensão e tratamento de doenças. A técnica de Western Blot
permite a caracterização de proteínas específicas a partir de imunodetecção seletiva de um
antígeno. Esta, é relacionada com a técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida (SDSpage), a qual permite uma semi-quantificação proteica, baseada em seu peso molecular.
Objetivo: Descrever a técnica de Western Blot, delineando as etapas necessárias para a
imunodetecção de um antígeno alvo. Metodologia: A pesquisa se ancora no estudo de
revisão bibliográfica de protocolos de Western Blot utilizados em estudos científicos, obtidos
durante a realização do estágio supervisionado II, do curso de Biomedicina, realizado nos
laboratórios de Biologia Molecular e Biotecnologia da Universidade do Vale do Taquari UNIVATES. Resultados: Para a realização da SDS-page, o gel, já polimerizado, é transferido
para uma cuba vertical de eletroforese, onde as amostras são inseridas. Ao atingirem o pé
do gel, as proteínas são transferidas para uma membrana, onde serão incubadas com duas
classes de anticorpos, primário e secundário. Na revelação por Colorimetria, observa-se as
bandas de proteínas reconhecidas pelo anticorpo secundário, dependendo da conjugação
do corante utilizado. Ainda, é possível revelações com características de fluorescência ou
quimioluminescência. Conclusão: Apesar de uma técnica com custos elevados, o Western
Blot é mundialmente empregado nos estudos de imunodetecção, podendo ser utilizada
não somente com aplicação científica, mas também no diagnóstico clínico. Os avanços
na área da proteômica e imunológicas oportunizam cada vez mais o aprimoramento da
técnica, bem como o desenvolvimento de protocolos cada vez mais sensíveis e específicos,
a fim de aperfeiçoar as análises e otimizar a prática da técnica.
Palavras-chave: Palavras-chave: Western Blot, Imunodetecção, SDS-page.
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OS BENEFÍCIOS DO MICROAGULHAMENTO NO
REJUVENESCIMENTO FACIAL
Resumo: Introdução: O envelhecimento cutâneo é um processo fisiológico natural, com
o passar dos anos a pele sofre várias alterações fisiológicas inevitáveis que ocasiona a
diminuição das suas funções, as fibras de colágeno ficam danificadas e como consequência
aparecem as rugas. Existe uma crescente procura por procedimentos que minimizem
o processo de envelhecimento da pele e dentre estes procedimentos encontra-se o
microagulhamento. Ele é uma opção de tratamento para as várias disfunções estéticas
da pele, entre elas o rejuvenescimento facial, além de potencializar a permeação
transdérmica de ativos. O procedimento consiste em múltiplas micropunturas na pele
feitas através de um dispositivo de agulhas finas estéreis de aço inoxidável e de uso único,
o que irá desencadear um processo inflamatório local, aumentando a proliferação celular,
em especial de fibroblastos, estimulando assim a síntese de colágeno e elastina na derme.
Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica da técnica de microagulhamento, elucidando
seus efeitos como forma de tratamento para o rejuvenescimento facial. Metodologia:
Realizou-se uma revisão bibliográfica de artigos científicos da Scielo, Pubmed e
Google acadêmico, entre os anos de 2011 a 2021, em português e inglês. Resultados: O
microagulhamento mostrou-se uma intervenção segura e com resultados satisfatórios
para o rejuvenescimento facial. Conclusão: A técnica se mostra eficaz quando utilizada
isoladamente, sendo capaz de promover a proliferação e renovação celular, como também
aumentar a permeabilidade de produtos cosméticos. Além disso, podemos dizer que a
terapia combinada à permeação de ativos é capaz de potencializar os resultados. É uma
técnica segura, que apresenta baixo custo e fácil aplicação, com mínimo risco de efeitos
adversos.
Palavras-chave: microagulhamento, envelhecimento cutâneo, permeação de ativos,
indução de colágeno.
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REJUVENESCIMENTO FACIAL COM O USO DE
BIOESTIMULADORES DE COLÁGENO
Resumo: Introdução: O envelhecimento é bastante variável entre as pessoas e sofre
influência de fatores intrínsecos, como a genética, e extrínsecos, como hábitos de vida.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento saudável caracteriza-se
por um processo contínuo que visa otimizar habilidades funcionais, melhorando a saúde
física e mental. A procura por um envelhecimento saudável está se popularizando, assim
como a procura por procedimentos estéticos, os quais podem melhorar o aspecto da pele,
promovendo aumento da autoestima e autoconfiança. Os bioestimuladores de colágeno
podem ser utilizados para o rejuvenescimento facial e podem ser administrados pela
técnica de intradermoterapia, a qual consiste em várias aplicações intradérmicas de um
composto de interesse. Objetivo: Descrever um caso clínico, o tratamento utilizado e sua
aplicabilidade para rejuvenescimento facial. Metodologia: Procedeu-se um estudo de caso
de um paciente do sexo feminino, com 64 anos, com início do tratamento dia 25 de fevereiro
de 2021. Foram realizadas 8 sessões de intradermoterapia facial, com uma formulação de
bioestimuladores. A paciente ainda encontra-se em tratamento. Resultados: Observou-se
aumento da espessura tissular da paciente, podendo-se evidenciar diminuição das linhas
de expressão, retardo do envelhecimento, promoção da hidratação e tonificação da pele
da paciente estudada. O composto utilizado no tratamento promoveu hidratação tecidual
e recomposição das fibras de sustentação. Conclusão: O processo de envelhecimento
manifesta-se de diversas formas, sendo específico a cada pessoa. Assim, é relevante
promover a saúde e bem estar neste processo. Os procedimentos estéticos são grandes
aliados para o desenvolvimento da autoestima pessoal, evitando o desenvolvimento de
doenças associadas. A técnica de intradermoterapia facial, com ênfase no rejuvenescimento
tissular, permite este envelhecimento saudável, mostrando resultados satisfatórios à
paciente deste estudo. Sendo assim, o aumento da busca por tratamentos estéticos é
proveniente do desejo de autocuidado e de qualidade de vida.
Palavras-chave: rejuvenescimento facial, tratamento, bioestimuladores.
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RINOMODELAÇÃO COM ÁCIDO HIALURÔNICO:
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Resumo: Introdução: Os avanços tecnológicos de produtos injetáveis à base de ácido
hialurônico e técnicas mais precisas de aplicação do produto fazem com que seja cada
vez mais utilizado como um método não cirúrgico para correção de deformidades
nasais. A rinomodelação, usando preenchedores, oferece um método de correção
primária para pacientes que desejam corrigir suas deformidades nasais mas que não
querem ser submetidos a técnicas cirúrgicas. Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica
sobre a técnica de rinomodelação utilizando o ácido hialurônico. Metodologia: Revisão
bibliográfica de artigos encontrados na base de dados do Scielo e Google acadêmico nos
idiomas português e inglês, através dos descritores: rinomodelação; ácido hialurônico;
preenchimento nasal no período de 2015 até 2021. Resultados: Foram encontrados 7
artigos. Destes, 5 foram utilizados para a elaboração do resumo. O ácido hialurônico é um
polissacarídeo (glicosaminoglicano composto de unidades alternantes e repetitivas de
ácido D-glicurônico e N-acetil-D-glicosamina) com propriedades hidrofílicas o que acarreta
no aumento local do tecido onde houve a aplicação, sendo esse aumento relacionado com
o volume do preenchedor utilizado. A quantidade de ácido hialurônico utilizado depende
de cada caso e da região do nariz que está sendo aplicada podendo variar entre 0,6 mL e 2
mL. As correções nasais que podem ser realizadas utilizando preenchedores são elevação
da ponta nasal, aumento do ângulo nasolabial e correção das irregularidades do dorso
nasal. Conclusão: A correção nasal com ácido hialurônico não é uma técnica definitiva
tendo, em média, a duração de 6-24 meses dependendo do organismo de cada paciente.
Mesmo assim é um método bastante utilizado já que traz excelentes resultados é de baixo
custo e o tempo de recuperação é mínimo.
Palavras-chave: Ácido hialurônico, Estética, Deformidade nasal.
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DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
ADULTOS NO POSTO CENTRAL NA CIDADE DE
GUAPORÉ
Resumo: Introdução: Os medicamentos estão se tornando elementos indispensáveis na
recuperação e garantia da qualidade de vida, curando, prolongando a vida e retardando
o surgimento de complicações associadas a doenças, mas requerem atenção quando
seu uso se faz de forma inadequada. Objetivo: Acompanhar e analisar a distribuição de
medicamentos do Posto de Saúde, classificando-os por grupos farmacológicos, verificando
quais medicamentos são mais utilizados na população adulta do município. Metodologia:
O acompanhamento da distribuição dos medicamentos na farmácia do Posto Central da
cidade, foi realizado, durante o estágio e através de consulta do sistema da farmácia. Os
medicamentos entregues pelo Posto são para as pessoas que consultam ou já consultaram
na unidade de saúde e fazem o uso contínuo de medicamentos, com a renovação da
receita médica periodicamente. Resultados: No local são realizadas em média, cento
e cinquenta entregas de medicamentos ao dia, com um farmacêutico disponível para
tirar todas as dúvidas e fazer orientações quanto ao uso dos medicamentos prescritos. Os
grupos de medicamentos que mais foram distribuídos são os de uso controlado, a faixa
de idade dos pacientes que fazem uso desta medicação é de trinta a cinquenta anos.
Outros grupos de medicamentos incluem anti-hipertensivos, estatinas e anti-diabéticos.
Conclusões: A prevalência da utilização de medicamentos controlados foi superior ao de
medicamentos utilizados para o tratamento de doenças comuns, que afetam a população,
como hipertensão, colesterol e diabetes. O fato pode ser um reflexo da pandemia, onde
as pessoas tiveram grandes impactos ligados ao desenvolvimento socioeconômico, o
desemprego e o confinamento na quarentena. É preciso ter cuidado para que seja feita
a utilização e a prescrição destes medicamentos com medidas restritivas para que as
pessoas não fiquem dependentes das mesmas.
Palavras-chave: Medicamentos controlados. Farmácia. Pandemia. Atenção farmacêutica.
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IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DOS TESTES
RÁPIDOS
Resumo: Introdução: Os testes rápidos são uma forma rápida e fácil de identificação das
infecções sexualmente transmissíveis (IST), como a sífilis e o vírus da imunodeficiência
humana (HIV), além das hepatites virais (B e C). O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece
estes testes gratuitamente e sua realização pode ser feita por qualquer profissional
capacitado, mas para a assinatura dos laudos, somente pode ser realizado pelo supervisor
local. Objetivo: Relatar a importância da realização adequada dos testes rápidos e a sua
eficácia. Metodologia: Os testes rápidos são realizados a partir da coleta de um pouco de
sangue, geralmente, coletado do dedo do paciente, e em poucos minutos o resultado é
apresentado. Resultados: Estes testes podem manter as pessoas informadas e conscientes
do como está seu estado sorológico. É necessário lembrar que existe o período de janela,
ou seja, período entre o contato com o vírus e a detecção do antígeno, podendo, assim,
resultar em falso-negativo. Se a pessoa está contaminada, mas o exame resultou negativo
e o paciente ainda persistir com a dúvida, poderá retornar para uma coleta. Se o novo
resultado for positivo, o indicado é a realização da coleta de sangue, onde é enviado a
um laboratório para conclusão do diagnóstico. Em pacientes gestantes, a realização dos
testes também são recomendadas, pois pode ser transmitido para o bebê e, com isso, se
a testagem for positiva, os procedimentos de prevenção podem ser iniciados. Conclusão:
A realização dos testes rápidos é importante no diagnóstico precoce e no tratamento
de ISTs e das hepatites virais. É importante realizar estes testes anualmente e em casos
de contatos com objetos perfurantes, contaminados com sangue. Nos casos de dúvidas,
recomenda-se realizar o exame nos laboratórios clínicos.
Palavras-chave: Testes rápidos; Doenças transmissíveis; infecção.
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IMPACTO DA HOMEOSTASE REDOX SOBRE
O EFEITO VASOATIVO DOS HORMÔNIOS DA
TIREOIDE
Resumo: Introdução: A capacidade do hormônio tireoidiano de aumentar o débito
cardíaco e diminuir a resistência vascular sistêmica pode fornecer um novo tratamento
para doenças cardiovasculares. Os hormônios da tireoide possuem atividades em
diferentes órgãos, interferindo tanto positivamente quanto negativamente, quando
em altas concentrações, principalmente, no músculo cardíaco e na vasculatura. A
ruptura da homeostase redox acarreta, diretamente, lesões significativas no DNA das
células, interferindo na função mitocondrial, o que pode induzi-las à apoptose. Nesse
sentido, o controle do dano oxidativo pode ser uma ação terapêutica importante. No
desenvolvimento de novas pesquisas, já se considera atividades dos hormônios da
tireoide como cardioproteção, e cardioregeneração. Objetivos: Analisar se os mecanismos
oxidativos, estimulados pelas espécies reativas, estão envolvidos no efeito vasodilatador
dos hormônios da tireoide sobre sistema arterial. Metodologia: Utilizamos ratos machos
Wistar, de 45 dias. Animais anestesiados e eutanasiados. Fizemos a retirada da aorta.
De cada aorta, separamos dois anéis de 4 a 5 mm. Esses anéis foram colocados no
equipamento de reatividade, onde a adição de drogas era feita (fenilefrina, acetilcolina,
T3 e L-NAME), para observar o comportamento da aorta. Para todas as atividades foram
utilizados protocolos previamente escritos. Resultados Prévios: Conseguimos observar
que a medida que T3 é mais concentrado, aumenta o vasorelaxamento tanto no grupo
com endotélio quanto no sem. Houve vasorelaxamento mesmo na presença de L-NAME.
Conclusão: T3 com efeito vasodilatador. Esse efeito é observado mesmo com bloqueio da
via do oxido nítrico. Mesmo com a retirada do endotélio, o T3 ainda se manteve com efeito
vasodilatador. Outras conclusões serão possíveis, já que o estudo se encontra ainda em
andamento.
Palavras-chave: Triiodotironina, Estresse oxidativo, Hormônios da tireoide, Homeostase
Redox, Aorta.
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