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CCO 2019 – TRABALHOS APRESENTADOS COMO PÔSTER 

 
 

CODIGO DO TRABALHO: 0131               ÁREA DE APRESENTAÇÃO: ONCOLOGIA 

 

TÍTULO DO TRABALHO: Testamento Vital como Ferramenta de Dignidade da Vida e da Morte 

 

AUTORES E INSTITUIÇÕES: Nicolly Del Carmen Parra Molina Mattos1, Daiana Meneguelli 

Leal2, Sabina Bandeira Aleixo3 - 1 e 2 Fisioterapeutas do Hospital Evangélico de Cachoeiro de 

Itapemirim – ES, Brasil, 3 Médica Oncologista do Hospital Evangélico de Cachoeiro de 

Itapemirim – ES, Brasil 

 

RESUMO:  

 

INTRODUÇÃO: O testamento vital se constitui como uma ferramenta de expressão de vontade 

sobre aceitação ou negação de terapias no fim da vida, e este abre possibilidades para a discussão 

moral do tema. Aliar o envelhecimento populacional e o aumento no número de doenças aos 

avanços tecnológicos pode disponibilizar maiores recursos pra manutenção da vida e 

consequentemente gerar sofrimento humano com tal prolongamento. Para avaliar esta relação, é 

indispensável a análise moral do tema. MÉTODOS: Trata-se de revisão bibliográfica em 

literatura nacional e internacional publicada entre 2002 e 2018; os materiais foram selecionados 

pelo resumo com base na clareza de exposição dos descritores, e após a seleção permaneceram os 

que se relacionaram com a filosofia moral de Kant. RESULTADOS: Respeitar a autonomia do 

indivíduo é uma das bases na relação entre o profissional de saúde e o usuário. O usuário, ao negar 

terapias prolongadoras de vida artificial pode estar mais perto do óbito, e desta forma ser 

questionado sobre suicídio e eutanásia, visto que, ao cogitar a própria morte, o indivíduo age 

contra a moral Kantiana que expressa: “conservar cada qual a sua vida é um dever, e é além disso 

uma coisa para que toda a gente tem inclinação imediata”. Respeitar a autonomia faz parte da 

premissa de dignidade humana, uma das bases da bioética e também da constituição brasileira. 

Porém, desistir da própria vida está contra a moral, e para garantir a mediação entre o investimento 

no cuidado, o respeito a autonomia e a prática da moral, surge o cuidado paliativo. A paliatividade 

traz consigo o princípio da autonomia do paciente, a beneficência e a não maleficência. O cuidado 

paliativo não se baseia em protocolos, mas em princípios, medidas paliativas não anulam medidas 

curativas, tendo o indivíduo como soberano sobre sua história. Ao reconhecer e aplicar os 

princípios dos cuidados paliativos, mesmo que isto indique a não adoção de medidas de 

manutenção artificial de vida, há o aumento da sobrevida e, considerando os objetivos da 

implantação dos cuidados paliativos, tempo de vida com qualidade. CONCLUSÃO: Ao analisar 

a moralidade Kantiana e a possibilidade do respeito ao testamento vital, pode-se perceber que 

através da implantação precoce de medidas paliativas o indivíduo contará com respeito a 

autonomia, garantia do cuidado e possibilidade de aumento de sobrevida, o que estaria em acordo 

com a premissa do dever de proteção a própria vida. APOIO FINANCEIRO: Estudo realizado 

por meio de recurso dos próprios pesquisadores. 
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CODIGO DO TRABALHO: 0132                ÁREA DE APRESENTAÇÃO: ONCOLOGIA 

 

TÍTULO DO TRABALHO: Perfil Físico-Funcional de Adultos com Leucemia e Linfoma 

Hospitalizados 

 

AUTORES E INSTITUIÇÕES: Nicolly Del Carmen Parra Molina Mattos1, Thaís Conceição 

Cruz2, Samara de Souza Marques3, Natali dos Santos Nascimento4, Cássio Magalhães da Silva e 

Silva5 - 1 Fisioterapeuta do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim – ES, Brasil,  
2Fisioterapeuta pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) –Salvador, BA, 3Fisioterapeuta 

Residente em Terapia Intensiva e Emergência no Hospital Geral Roberto Santos –Salvador, BA, 
4Fisioterapeuta Residente em Saúde da Família Fesf/FIOCRUZ –Salvador, BA., 5Fisioterapeuta 

Doutor em Processos Interativos de Órgãos e Sistemas (UFBA) –Salvador, BA. 

 

RESUMO:  

 

INTRODUÇÃO: Câncer é o termo dado a um conjunto de doenças caracterizadas pelo 

crescimento exacerbado e desordenado de células, com tendência a invadir tecidos e órgãos 

vizinhos. Dentre os tipos de cânceres, a leucemia e o linfoma são os cânceres hematológicos mais 

conhecidos. A leucemia ocorre quando os glóbulos brancos perdem sua função e passa a se 

produzir descontroladamente, e o linfoma ocorre quando células de defesa crescem de forma 

descontrolada e passam a contaminar o sistema linfático. Os sintomas da doença associados ao 

tratamento tendem a gerar efeitos que impactam na estrutura e função do portador. Conhecer as 

alterações físicas e funcionais decorrentes destes fatores auxilia os profissionais na escolha do 

melhor tipo de assistência e as estratégias mais adequadas no manejo da doença. OBJETIVO: 

Avaliar e descrever o perfil físico-funcional de adultos com leucemia e linfoma hospitalizados. 

MÉTODO: Estudo descritivo do tipo transversal, realizado na Unidade de Onco-Hematologia 

do Complexo HUPES, Salvador -BA; a amostra de conveniência foi composta pelos pacientes 

com leucemia e linfoma admitidos na unidade que se encaixaram nos critérios de inclusão; o 

estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do HUPES, sob parecer de número 

1.805.649; na avaliação física foram realizados: Cirtometria Tóraco-abdominal (cm), 

Manovacuometria (cmH2O), Espirometria e Escala MRC (Força Muscular); na avaliação 

funcional e de qualidade de vida foram aplicadas: a Medida de Independência Funcional (MIF), 

a Escala de Desempenho de Karnofsky (KPS) e a Escala FACT-G. Resultados: a amostra de 

conveniência foi composta por 18 pacientes entre 20 e 66 anos de idade, destes 9 homens e 9 

mulheres, 11 portadores de leucemia e 7 de linfoma; na cirtometria, obteve-se expansibilidade 

média de 3 cm nas regiões avaliadas; para o sexo masculino e feminino, a PiMáx média foi de 

93,7 e 58,7 e a PeMáx média foi de 71,4 e 53,7, respectivamente; a força muscular média foi de 

56 pontos; a relação VEF1/CVF média foi de 0,79; a pontuação média total na MIF foi de 121 

pontos; a pontuação média na KPS e FACT-G foi de 75,5% e 80,3 pontos, respectivamente. 

CONCLUSÃO: A amostra apresentou força muscular respiratória abaixo dos valores preditos e 

declínio funcional leve segundo a escala KPS. Não foram encontrados outros declínios físicos ou 

funcionais evidentes. APOIO FINANCEIRO: Este estudo recebeu apoio do Hospital 

Universitário Professor Edgard Santos localizado na cidade de Salvador (BA) que cedeu a 

estrutura física, e pela Faculdade de Fisioterapia da Universidade Federal da Bahia, que cedeu 

materiais de avaliação (manovacuômetro e espirômetro) para sua realização. Os demais recursos 

foram custeados pelos próprios pesquisadores. 
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CODIGO DO TRABALHO: 0133                  ÁREA DE APRESENTAÇÃO: VASCULAR 

 

TÍTULO DO TRABALHO: Exposição Aguda com Sulfato Ferroso aumenta a Vasoconstrição de 

Aorta Isolada de Ratos 

 

AUTORES E INSTITUIÇÕES: Anderson Ramiro Rangel Carnelli1, Vinicius Bermond 

Marques2, Leonardo dos Santos3 - 1Acadêmico, Faculdade Pitágoras, Guarapari/ES. Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, CCS, UFES, Vitória/ES, 2Professor da Faculdade 

Pitágoras, Guarapari/ES. Doutorando Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, 

CCS, UFES, Vitória/ES, 3Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, 

CCS, UFES, Vitória/ES. 

  

RESUMO 

  

INTRODUÇÃO: O ferro é um mineral essencial para homeostase celular, todavia em sobrecarga 

no organismo pode lesionar vários tecidos. Entre os órgãos acometidos por esta sobrecarga se 

destaca o sistema cardiovascular, sendo uma das principais causas de mortes por intoxicação em 

crianças. Porém pouca atenção é dada ao estudo da vasomotricidade nessas condições e, dessa 

maneira, nós testamos se o sultafo ferroso, agudamente, pode alterar a reatividade vascular em 

aorta de ratos. MÉTODOS: Todos os experimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética no 

Uso de Animais da Universidade Federal do Espírito Santo (86/2015 CEUA-UFES). Foram 

estudadas aortas de ratos Wistar machos (250 a 300g). Segmentos com cerca de 4 mm foram 

montados em banho de órgãos contendo solução gaseificada de Krebs Henseleit a 36,5±0,5°C 

(pH 7,4). Fios de aço inoxidável foram passados através do lúmen dos segmentos e conectados 

verticalmente a um transdutor de força isométrica, conectado a um sistema de aquisição de dados. 

As artérias foram submetidas à tensão de repouso de 1g e após 30 min de estabilização, a 

viabilidade muscular foi testada através contração induzida pelo KCl 75 mM e a viabilidade 

endotelial confirmada pela capacidade da acetilcolina relaxar pelo menos 80%. Após, foi feita a 

exposição a diferentes concentrações de sulfato ferroso (FeSO4): Fe 10 μM, Fe 25 μM, Fe 100 

μM, Fe 250 μM e Fe 1000 μM, por um período de 30 e 60 minutos, sendo em seguida realizadas 

curvas concentração-resposta à fenilefrina (10-10 a 10-4 M). Os anéis expostos ao ferro foram 

comparados ao anel controle (sem incubação) e valores de p<0,05 foram considerados como 

estatisticamente significantes. Os dados foram analisados através de programa estatístico 

Prisma® através da ANOVA de duas vias com múltiplas comparações e aplicado o teste de Fisher.  

RESULTADOS: A exposição aguda ao FeSO4 por 30 minutos não alterou a sensibilidade à 

fenilefrina (pD2: Ct: 7,16±0,16, N=10 vs Fe10: 7,15±0,07, N=11; Fe25: 7,28±0,10, N=11; Fe100: 

7,43±0,12, N=10; Fe 250: 7,36±0,18, N=11; Fe1000: 7,15±0,09, N=10), porém, aumentou a 

resposta máxima ao agonista nas concentrações de ferro superiores a 25 μM (Rmáx em %: Ct: 

70±8, N=10 vs Fe10: 87±9, N=11; Fe25: 99±7*, N=11; Fe100: 97±5*, N=10; Fe 250: 110±8*, 

N=11; Fe1000: 107±10*, N=10, *p<0,05). Já a incubação do ferro por 60 minutos, só foi capaz 

de aumentar a reatividade vascular à fenilefrina a partir da concentração de 250 μM (Rmáx em 

%: Ct: 90±7, N=19 vs Fe10: 92±7, N=12; Fe25: 107±6, N=15; Fe100: 101±4, N=11; Fe 250: 

114±10*,N=13; Fe1000: 110±7*, N=16, *p<0,05).CONCLUSÕES: Nossos resultados mostram 

que a exposição aguda ao sulfato ferroso é capaz de aumentar a reatividade vascular em anéis de 

aorta, o que pode estar relacionado a um prejuízo da modulação endotelial, sendo agora 

necessários novos experimentos para descobrir os mecanismos e vias relacionadas. APOIO 

FINANCEIRO: CAPES, FAPES e CNPq. 
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CCO 2019 – TRABALHOS APRESENTADOS COMO PÔSTER  
 
 

CODIGO DO TRABALHO: 0134               ÁREA DE APRESENTAÇÃO: EXPERIMENTAL 

 

TÍTULO DO TRABALHO: Sobrecarga Crônica de Ferro Altera o Ciclo Estral e a Reprodução de 

Camundongos Fêmeas. 

 

AUTORES E INSTITUIÇÕES: Vinícius Bermond Marques1, Charles Santos da Costa2, 

Jandinay Gonzaga Alexandre Mageski2, Isabela Valim Sarmento2, Rodrigo Alves Faria3, Silvana 

do Santos Meyrelles4, Jones Bernardes Graceli4, Leonardo dos Santos4 - 1Professor da Faculdade 

Pitágoras, Guarapari/ES. Doutorando Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, 

CCS, UFES, Vitória/ES; 2Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, CCS, UFES, 

Vitória/ES; 3Professor do Departamento de Ciências da Saúde, UFES, São Mateus/ES; 
4Professores do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, CCS, UFES, Vitória/ES. 

RESUMO 

  

INTRODUÇÃO: Embora seja um elemento essencial a homeostase, em situações de sobrecarga 

o ferro pode induzir disfunção em diferentes sistemas, incluindo o endócrino. Recentemente 

demonstramos que a intoxicação aguda danifica o eixo hipotálamo-hipófise e reduz a produção 

de estrogênio em ratas. No entanto, a relações entre a sobrecarga crônica e alterações no ciclo 

estral ainda não foram investigadas. OBJETIVOS: Avaliar se a sobrecarga de ferro altera a 

função endócrina-reprodutiva de camundongos fêmeas. MÉTODOS: Todos os experimentos 

foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Espírito 

Santo (86/2015 CEUA-UFES). Camundongos fêmeas adultas (5 meses) da linhagem C57BL/6J 

foram submetidas a injeções i.p. de Ferro-dextrano (10mg/dia Fe, n=27) ou salina (Ct, n=30) 5 

vezes por semana, durante 4 semanas. Durante o período de administração o ciclo estral foi 

avaliado diariamente e determinado por um exame citológico de esfregaços vaginais que foram 

corados e observados sob um microscópio para determinar a fase: proestro, estro, metaestro ou 

diestro. Ao término, os camundongos foram eutanasiados e os órgãos foram devidamente 

pesados. Em outro setting de experimentos, foram montadas gaiolas para ensaio de reprodução 

onde o número de ninhadas e filhotes foram quantificadas em um período de 3 meses após a 

sobrecarga de ferro. Foram utilizados o teste t de Student não pareado e p<0,05 foi considerado 

significante. RESULTADOS: Administração crônica de ferro aumentou o peso corporal ao 

término do tratamento (Ct: 24,6±0,3 vs Fe: 25,4±0,3g), assim como o peso do fígado (Ct: 57±1,8 

vs Fe: 145,3±2,5mg/g). O peso do hipotálamo foi similar entre os grupos (Ct: 2,46±0,27 vs Fe: 

2,24±0,23mg/g), enquanto redução do peso foi identificada na hipófise (Ct: 0,074±0,004 vs Fe: 

0,049±0,003mg/g), nos ovários (Ct: 0,53±0,05 vs Fe: 0,40±0,03mg/g) e no útero (Ct: 2,92±0,2 vs 

Fe: 1,53±0,09mg/g). Além disso, houve uma significante irregularidade no ciclo estral das fêmeas 

do grupo Fe, com uma maiores comprimentos do ciclo e prevalência na fase metaestro e diestro, 

indicando alteração na função endócrina. Finalmente, no grupo Fe não houve nenhum nascimento 

de filhotes durante os 3 meses do ensaio de reprodução. CONCLUSÃO: Nossos resultados 

demonstram que a sobrecarga crônica de ferro altera o ciclo estral e o peso de glândulas e órgãos 

do sistema reprodutor, provavelmente por interferir na função endócrina dessas fêmeas, o que 

levou a impacto significante sobre a função reprodutiva. APOIO FINANCEIRO: CNPq, 

CAPES e FAPES. 
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CODIGO DO TRABALHO: 0135               ÁREA DE APRESENTAÇÃO: ONCOLOGIA 

 

TÍTULO DO TRABALHO: Câncer de Mama Masculino: Uma doença rara e de prognóstico ruim – 

Relato de caso 

 

AUTORES E INSTITUIÇÕES: Ana Clara Machado Barina1,2, Anne de Morais Gomes 1,2, 

Mariana Rodrigues Assef 1,2, Sérgio Wilson Alves Pereira3, Neuzimar Rodolfo Serafim4, Rodrigo 

Alves Faria5 – 1,2Acadêmicos da Universidade de Vila Velha (UVV) do Curso de Graduação em 

Medicina, Vila Velha, ES, Brasil; 3Médico Especialista em Ginecologista e Obstetrícia e 

Mastologista do Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), ES, Brasil; 4Médica Especialista 

em Ginecologista e Obstetrícia e Mastologista do Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) e  

Professora da Universidade Vila Velha (UVV) do Curso de Graduação em Medicina, Vila Velha, 

ES, Brasil; 5Professor do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES), São Mateus, ES, Brasil  

RESUMO: 

  

INTRODUÇÃO: O câncer de mama masculino é uma doença raramente diagnosticada em 

homens, correspondendo em apenas 1% dentre todos os casos de câncer de mama, sendo a idade 

média ao diagnóstico destes pacientes entre 60 a 70 anos, mais avançada quando comparada ao 

cânceres em mulheres. A forma diagnóstica mais encontrada é o carcinoma ductal invasivo, 

frequentemente associado à alterações como retração mamilar e ulcerações. O tratamento 

preconizado é cirúrgico, seguido ou não de quimioterapia, radiologia e hormonioterapia. 

Apresenta pior prognóstico em relação ao câncer feminino, devido a fatores como menor tecido 

mamário, localização e disseminação precoce. RELATO DE CASO: Sexo masculino, 63 anos, 

branca, queixa de um nódulo em ME, não doloroso com crescimento progressivo há 6 meses. No 

exame das Mamas constatou-se nódulo periareolar palpável, irregular e móvel na mama esquerda. 

Nega saída de secreção ou outras alterações.  Na USG nódulo hipoecóico na região retroareolar 

de ME lobulado, maior eixo paralelo à pele, com microcalcificações em seu interior, medindo 2,9 

cm e na região axilar esquerda contendo linfonodos medindo de 0,4 cm e 1,1 cm. Estadiamento 

T2NXMX, RE, clone EP1: positivo em 95%, intensidade forte; Oncoproteína c-erbB-2, 

policlonal: Escore 1+; Antígeno de proliferação celular Ki67, fases G1, S, M e G2, clone MIB-1: 

positivo em cerca de 40% das células de interesse. HER2 positivo. Luminal B. CONCLUSÃO: 

Os achados imunohistoquímicos são indicativos de carcinoma mucinoso de mama. Devido baixa 

resposta a quimioterapia sugeriu-se tratamento cirúrgico como procedimento inicial. Foi liberado 

para cirurgia de linfadenectomia seletiva guiada (linfonodo sentinela), e mastectomia simples. 

APOIO: O Hospital Evangélico de Vila Vela por meio do centro de ensino e pesquisa apoiou 

este estudo. 
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CODIGO DO TRABALHO: 0136                
 
ÁREA DE APRESENTAÇÃO: ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA 

 

TÍTULO DO TRABALHO: O Cuidado Especializado ao Paciente Oncológico: Uma reflexão sobre a 

Enfermagem Disciplinar  

 

AUTORES E INSTITUIÇÕES:  Maira Dorighetto Ardisson1, Adriely Gonçalves Santos 1,2, 

Robertha Christini Reis Balbino1,2, Rodrigo Alves Faria3, Wilson Denadai3 - 1Acadêmica de 

Enfermagem pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória, ES, Brasil; 
1,2Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Federal do Espírito Santo (CEUNES/UFES), 

São Mateus, ES, Brasil; Professor do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES), São Mateus, ES, Brasil  

RESUMO 

  

INTRODUÇÃO: Vários estudos mostram que o profissional de enfermagem não apresenta 

suficiente domínio do conhecimento disciplinar da enfermagem para desempenho das atividades 

próprias da profissão dentro da equipe oncológica, ficando, muitas vezes, limitado às práticas 

colaborativas ao ato médico, o que gera uma situação de imprecisão de limites na prática do 

profissional de enfermagem em sua atuação, e com isso torna-se sem clareza suas atribuições 

disciplinares dentro da equipe. OBJETIVO: O estudo em tela traz, a reflexão sobre o caráter 

disciplinar da enfermagem para o cuidado ao paciente oncológico. METODOLOGIA: Para fins 

deste artigo, fez-se um recorte temático descritivo sobre a enfermagem como disciplina, a 

integralidade como política de saúde e o código de ética da enfermagem. Buscou-se relacionar os 

cortes temáticos no intuito de sustentar uma reflexão dedutiva sobre a contribuição do caráter 

disciplinar da enfermagem na citada área. DISCUSSÃO: A atuação da enfermagem ainda está 

centrada no modelo biomédico que está em desarmonia com premissas de integralidade, assim, o 

enfermeiro encontra-se em uma situação de imprecisão de limites da prática, e com isso, torna-se 

sem clareza de suas atribuições disciplinares dentro da equipe multiprofissional da atenção 

oncológica, mesmo porque, ainda hoje, não sabemos como escapar da armadilha histórica que 

nos atrelou ao paradigma biomédico (FIGUEIREDO et al, 2005). Considerando que no código de 

ética da enfermagem consta que, a enfermagem compreende um componente próprio de 

conhecimentos científicos que faz com que o profissional esteja habilitado para a realização de 

suas atividades, com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, situação 

de imprecisão de limites da prática e sem clareza de suas atribuições disciplinares dentro da equipe 

multiprofissional em oncologia. CONCLUSÃO: Não basta exercer as atividades de enfermagem 

baseando-se somente em disciplinas que não constituem o corpo de conhecimento da 

enfermagem, é necessário que a enfermagem se encontre como disciplina independente nos 

serviços de saúde, e assumam suas atividades com competência para integralidade, assim como 

nosso próprio código de ética exige. Como caminho; salienta-se que as teorias oferecem base de 

apoio para realização da prática profissional (MOURA; PAGLIUCA, 2004). APOIO: UFES   
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A quimioterapia citotóxica é um dos tratamentos utilizados para câncer não 

hematológicos (tumores sólidos) associada à radioterapia e ou cirurgia, está associada à vários 

efeitos adversos incluindo mucosite oral. Apresenta-se desde eritema até ulcerações em toda a 

mucosa oral, associado a dor intensa, dificuldade de ingestão alimentar e hídrica. No agravamento 

o paciente pode evoluir com desnutrição, desidratação, infecção, internação, interrupção do 

tratamento. A laserterapia de baixa potência na frequência entre 600nm a 650nm (vermelho) e em 

doses entre 2 e 3 J/cm2, se mostra efetiva na prevenção da mucosite oral induzida por radioterapia 

para tumores na região da cabeça e pescoço, devido à ação anti-inflamatória, analgésica e de 

reparação tecidual. É escassa a literatura sobre laserterapia de baixa potência em quimioterapia 

para outros tumores sólidos, é geralmente descrita associada a quimioterapia para cânceres 

hematológicos, que utilizam quimioterápicos de alta dose, onde a mucosite oral desenvolvida é 

normalmente de maior gravidade e duração. OBJETIVOS: Avaliar efeitos da laserterapia 

profilática no desenvolvimento da mucosite oral quimioinduzida e influência da resposta 

imunológica, especificamente para tumores não hematológicos. MÉTODOS: Estudo 

retrospectivo analisando pacientes com câncer sólidos em variadas localizações utilizando 

quimioterápicos citotóxicos, entre 2016/2018. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

UFES-Parecer:2.186.172/2017. A mucosite foi documentada em prontuário pelo médico e/ou 

dentista segundo classificação da OMS. Realizada comparação entre o desenvolvimento da 

mucosite oral e o uso ou não de laserterapia preventiva, sendo realizada uma aplicação a cada 

ciclo de quimioterapia, forma pontual em toda a cavidade oral. Utilizando laser no espectro 

vermelho(630nm) e intensidade de 2J/cm2. Documentados valores de leucócitos totais e 

neutrófilos durante o período de tratamento, para avaliar interação ou não com o desenvolvimento 

da mucosite oral. RESULTADOS: Foram avaliados 287 pacientes retrospectivamente através 

dos prontuários, 204 realizaram laserterapia profilática e 83 não, entre estes, 58(69,9%) 

desenvolveram mucosite e 25(30,1%) não, dos que realizaram laserterapia profilática, 30(14,7%) 

desenvolveram mucosite e 174(85,3%) não, apresentando p<0,0001. Avaliando gravidade da 

mucosite, entre os que desenvolveram mucosite (88 pacientes), 30 utilizaram laser preventivo e 

58 não. Dos pacientes que utilizaram laser preventivo, 22(73,3%) apresentaram grau I de mucosite 

e 8(26,7%) grau II, não ocorrendo grau III e IV. Dos pacientes que não utilizaram laser preventivo, 

19(32,75%) apresentaram grau I, 30(51,75%) grau II e 9(15,5%) grau III, p=0,0007. Foram 

analisados também a influência dos marcadores de imunidade (leucócitos totais e neutrófilos) e o 

desenvolvimento da mucosite. Foi demonstrado que menor contagem tanto de leucócitos totais 

quanto de neutrófilos são compatíveis com o desenvolvimento de mucosite oral (p<0,0001 e 

p=0,0003 respectivamente). CONCLUSÃO: Laserterapia de baixa potência profilática, para 

mucosite oral induzida por quimioterapia citotóxica mielossupressora, se mostra capaz de 

prevenir quando ocorre de forma mais branda, causando menor impacto ao paciente durante 

tratamento. APOIO FINANCEIRO: UFES, CECON   
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RESUMO  

 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é o câncer mais frequente entre as mulheres, afetando mais 

de 1,5 milhão de mulheres a cada ano, além de causar o maior número de mortes por câncer entre 

as mulheres. Em 2015, 570.000 mulheres morreram de câncer de mama - aproximadamente 15% 

de todas as mortes por câncer entre as mulheres. O tratamento do câncer de mama tem sido alvo 

de vários estudos, pois em muitos casos as formas de tratamentos são eficazes, porém as 

comorbidades são agravantes para o prognóstico e sobrevida. O uso do aminoácido L-arginina 

(L-ARG) na suplementação dietética do paciente oncológico tem apresentado resultados positivos 

devido à sua relevância em diferentes sistemas do corpo, mas seu uso pode ter efeitos diretos 

sobre as células tumorais. Desta forma, o uso de células tumorais de mama da linhagem MCF7 

poderá mostrar quais os efeitos de diferentes doses de L-ARG sobre o sistema oxidativo celular. 

OBJETIVO: Investigar os efeitos do tratamento com L-arginina na linhagem tumoral MCF-7, e 

as modificações na expressão de enzimas antioxidantes. MÉTODOS: A linhagem tumoral 

utilizada foi MCF-7 (Luminal A). O tratamento consistiu na administração de 

800/1600/3200mg/mL de L-ARG por 48h. O ensaio Alamar Blue® foi utilizado para medir a 

proliferação e avaliar a viabilidade das linhagens. A expressão da catalase, da subunidade 

gp91phox, e CtIP, foi feita por Western blot e o software Image J para mensurar a quantidade de 

cada proteína. Os dados foram analisados no software GraphPad Prism® 8.00 e pelo teste one-

way ANOVA. RESULTADOS: O tratamento com a L-ARG aumentou a quantidade da 

subunidade gp91phox(p=0,0002), e por consequência a NADPH oxidase, ao passo que reduziu a 

expressão de CAT(p<0,0001) em todos os grupos (800-1600-3200mg/mL), e aumentou a 

quantidade de CtIP(p<0,0001). Todas as alterações foram dose dependente. CONCLUSÃO: 

Assim, devido à toxicidade celular das EROs decorrente do aumento de gp91phox e redução da 

catalase, somado à re-expressão da proteína CtIP, concluímos que a L-arginina é um candidato à 

composto terapêutico. APOIO FINANCEIRO: CNPQ, FAPES, CAPES 
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RESUMO 

  

INTRODUÇÃO: O câncer gástrico configura-se uma das neoplasias malignas mais comuns 

acometendo 5,7% da população mundial com mais de 780 mil mortes em 2018. Suas origens 

ainda não são bem elucidadas, porém, sabe-se que provêm de mutações do DNA adquiridas 

espontaneamente ou induzidas por agressões ambientais. No Brasil, esses tumores aparecem em 

quarto lugar representando 7,4% em mortes. Na incidência entre homens está em quarto lugar e 

entre as mulheres a quinta colocação. Tem como característica ser uma doença multifatorial, 

destacando-se: Fatores nutricionais, ambientais, genéticos, sociais e clínicos, dentre estas a 

infecção pelo Helicobacter pylori e pelo Epstein-Barr vírus. OBJETIVO: Comparar o perfil 

clínico com a sobrevida de pacientes portadores de câncer gástrico. MÉTODOS: estudo 

transversal retrospectivo de análise de prontuários de 120 pacientes do (SUS) diagnosticados e 

operados com câncer gástrico no Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) e no Vila Velha 

Hospital. RESULTADOS ESPERADOS: Este projeto encontra-se em andamento e espera-se 

encontrar informações obtidas na análise de prontuários, como: o perfil dos pacientes, tipo de 

câncer, tipos de cirurgias realizadas e as possíveis complicações, além do nível de morbidade 

desses pacientes, proporcionando melhorias no rastreamento da doença quanto, na evolução dos 

pacientes no pós-operatório. APOIO: O Hospital Evangélico de Vila Velha e a Faculdade 

Brasileira – MULTIVIX por meio do centro de ensino e pesquisa do Hospital Evangélico 

apoiam este estudo.    
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RESUMO  

 

INTRODUÇÃO: A síntese de PCR nos hepatócitos pode ser regulada por citocinas pró-

inflamatórias, como a IL-1, IL -6 e TNF-α, que também são descritas em diferentes neoplasias. 

Deste modo, o estudo da interleucina 6 (IL-6) faz-se muito importante, pois sabe-se que é uma 

importante mediadora inflamatória de fase aguda e a principal citocina pró-coagulante, 

considerada aterogênica. OBJETIVO: Relacionar os níveis de IL-6 com o a sintomatologia dos 

pacientes acometidos com câncer de boca. Métodos: Foi realizada através da coleta de sangue 

venoso de pacientes confirmados com câncer de boca. Para a dosagem da IL-6 no sangue foi 

utilizado o kit CBA por citometria de fluxo. RESULTADOS: Observou-se que 84% era do sexo 

masculino em comparação aos 16% feminino, com média de idade de 57 anos. Quanto à 

localidade do tumor inicial, grande parte se encontrava na cavidade oral (70%), e, com 

estadiamento avançado III e IV. Observou-se também que a maioria eram tabagistas e etilistas. 

No que tange o tamanho do tumor, 54% ultrapassam 4 cm em sua maior dimensão, metástase em 

linfonodos regionais, 60% demonstrou-se negativo. Em relação aos sintomas o mais frequente foi 

à dificuldade de deglutição 76%, saliva espessa 58%, perda de peso 50%, e xerostomia 34%. 

Realizou-se correlação entre os sintomas e o estadiamento da doença. Observamos que os 

pacientes no estadiamento III+IV apresentaram mais problemas de deglutição, trismo e saliva 

espessa do que pacientes no estadiamento I+II. CONCLUSÃO: O câncer de boca está 

relacionado à maior frequência em homens, bem como em etilistas e tabagistas. Os tratamentos 

empregados mais comuns atualmente são: cirurgia, radioterapia e quimioterapia, em suas formas 

variadas conjugadas ou não. Os pacientes apresentam sintomas que podem influenciar 

negativamente na qualidade de vida e na resposta ao tratamento como dificuldades de deglutição, 

trismo, saliva espessa e perda de peso. É preciso acompanha-los durante o tratamento garantindo 

melhores resultados para que possam ter sobrevida. Assim, ações podem ser tomadas pela equipe 

médica junto com os dentistas para diminuir a sintomatologia desses pacientes e melhorar o 

prognóstico. APOIO FINANCEIRO: UFES 
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RESUMO  

 

INTRODUÇÃO: Ao avaliar o risco nutricional em pacientes com câncer gástrico avançado 

(CGA) deve-se considerar todas as possíveis limitações existentes, reestabelecendo ou 

minimizando este déficit. Neste cenário, entende-se que o estoma permite restaurar a capacidade 

alimentar, contribuindo para a recomposição do status nutricional, outrora em declínio, em virtude 

da gastrectomia parcial ou total realizada em detrimento do tratamento. Dentre os estomas a 

gastrostomia e a jejunostomia estão entre os estomas mais utilizados, porém, em virtude da 

ausência ou ineficiência do estômago a jejunostomia pode-se configurar como primeira opção. 

OBJETIVO: Determinar métodos de avaliação nutricional existentes para se obter melhor 

performance em portadores de CGA que utilizem estomas. METODOLOGIA: Revisão 

sistemática de literatura comparativa e quantitativa do status nutricional satisfatório de pacientes 

com e sem doença, bem como, a modalidade de suporte nutricional convencionalmente usada 

através da implantação de estomas por meio de referências obtidas nas principais bases de dados 

dos últimos 5 anos. DISCUSSÃO: Diante do prolongamento da necessidade da descompressão 

digestiva ou do suporte alimentar preconiza-se a realização da gastrostomia, que é uma alternativa 

mais vantajosa à sondagem nasogástrica e, por ser mais confortável, permite maior mobilidade 

do paciente, não interferindo com a respiração ou mecanismos fisiológicos de limpeza das vias 

aéreas. Já, a jejunostomia em pacientes portadores de CGA com obstrução tumoral, é uma 

alternativa a ser empregada, desde que, seu estado nutricional esteja estável ou não tolere 

alimentação pela gastrostomia. A principal indicação para a realização de gastrostomia é o uso de 

tubo nasoenteral por mais de 30 dias, associado à incapacidade em manter ingestão oral suficiente 

para o equilíbrio nutricional. É necessário avaliar o perfil nutricional desses pacientes 

considerando o avanço da doença, visto que, o estoma poderá trazer mais prejuíjos do que 

benefícios. Podemos considerar que a sonda nasoenteral guiada por endoscopia em pacientes 

gastrectomizados totalmente ou parcialmente, mesmo não sendo uma opção comum em virtude 

das implicações em via aérea superior pode ser uma melhor opção em comparação à jejunostomia. 

CONCLUSÃO: Prevenir as complicações dos estomas é o tratamento mais eficaz, minimizando 

as morbidades associadas à perda da performance nutricional, desequilíbrio eletrolítico e em 

situações mais severas infecções e sepse. O suporte nutricional associado a avaliação contínua da 

progressão da doença é fundamental para a manutenção do estoma, bem como a qualidade de vida 

do paciente. APOIO: O Hospital Evangélico de Vila Vela por meio do centro de ensino e pesquisa 

apoiou este estudo. 
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