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Introdução: A atresia das vias biliares (AVB) é caracterizada pela obstrução completa de uma parte ou de todo 
ducto biliar extra-hepático por um processo fibro-inflamatório que interrompe o fluxo de bílis do fígado para o 
duodeno, sendo a causa mais comum de colestase neonatal. Descrição do caso: M.L.K., feminina, 2 meses de idade, 
nascida de parto vaginal, a termo, sem intercorrências. Levada ao pronto atendimento por icterícia observada 
desde os primeiros dias de vida, com piora progressiva na última semana. Aleitamento com fórmula infantil e 
boa aceitação. Hábitos fisiológicos preservados, com fezes esbranquiçadas. Ao exame físico, bom estado geral, 
mas com icterícia na zona IV. Exame neurológico sem alterações. Abdome globoso, fígado palpável 4 cm abaixo 
do rebordo costal direito, sem outras alterações. Exames laboratoriais: transaminase glutâmico-oxalacética 111, 
transaminase glutâmico-pirúvica 45, gama-glutamil transferase (gamaGT) 500, bilirrubina 11,31 (direta 7,9), 
tempo de protrombina 15,4 e razão normatizada internacional 1,41. Ultrassonografia de abdome com redução 
da vesícula biliar, sem espessamento de paredes, dilatação de via biliar intra e extra-hepática. Biópsia hepática 
caracterizando cirrose. Discussão: A incidência de AVB varia de 1:8.000 a 1:23.000 crianças, sendo maior no 
sexo feminino (1,4:1). Tem etiologia desconhecida e manifesta-se por icterícia secundária a hiperbilirrubinemia 
direta, acolia fecal, hepatoesplenomegalia, colúria, gamaGT elevada e histopatologia hepática sugestiva de 
obstrução biliar. Laparotomia exploratória faz o diagnóstico definitivo. Se suspeita de AVB em quadros ictéricos 
com características colestáticas 14 dias após nascimento. Sinais são evidentes entre a segunda e sexta semana 
de vida. A associação da USG com a histopatologia tem sensibilidade de 100%. O tratamento inicial da AVB é 
exclusivamente cirúrgico, obtendo-se melhor resultado antes dos 60 dias de vida, e, caso necessário, realiza-
se transplante hepático. Conclusão: A AVB não tratada raramente cursa com sobreviventes além dos 3 anos. 
Assim, o diagnóstico precoce, como citado, é de fundamental importância.

PE-106 - REPERCUSSÕES PELO USO CONSTANTE DE CELULARES EM ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
* Este trabalho recebeu Menção Honrosa no XII CGAP.

Julia Franco Guidi, Maria Thereza Campagnolo, Felipe Maatalani Benini, Maria Célia Cunha Ciaccia,  
Flavia Renata Dantas Silva Ciaccia, Vera Esteves Vagnozzi Rullo

Centro Universitário Lusíada.

Introdução: O uso abusivo de telefones celulares é uma condição comum na atualidade, sobretudo entre os adolescen-
tes. Este contexto está sendo associado a impactos na saúde física e comportamental, e, portanto, merece atenção dos 
profissionais da saúde. Objetivo: Verificar a prevalência da dependência do celular entre acadêmicos de uma instituição 
de ensino e correlacionar esta dependência com as seguintes alterações: acuidade visual, alterações posturais, cervical-
gia, lombalgia, preocupação com coluna e interferência em atividades diárias. Materiais e Métodos: Estudo transversal 
realizado a partir da análise de questionários aplicados para estudantes de uma Instituição de Ensino com idade entre 
18 a 20 anos incompletos no período contido entre Julho de 2019 e Março de 2020. Os questionários “O instrumento 
Smartphone Addiction Inventory”, “Neck Disability Index” e “Young Spine Questionnaire” foram aplicados juntamente 
com um questionário complementar composto por informações como: dados demográficos e socioeconômicos, medidas 
antropométricas (peso, altura e IMC), tempo de tela, questionamento quanto a presença de deficiência visual previa-
mente conhecida e/ou uso de óculos, percepção sobre a postura corporal e angulação cervical durante o uso do celular. 
Resultados: 105 estudantes com idade média de 18,57 foram incluídos no estudo. 49,5% destes adolescentes mostra-
ram dependência quanto ao uso de telefone celular. Constatou-se, também, que adolescentes dependentes do telefone 
celular apresentavam menores porcentagens de ida ao médico por dor na coluna (55,7%), maiores porcentagens de uso 
diário do telefone celular superior a 3 horas/dia (61,5%), menores porcentagens de preocupação com a postura (63,6%) 
e maiores porcentagens de incapacidade leve/moderada nas habilidades diárias (59,3%) quando comparados aos ado-
lescentes não dependentes do telefone celular. Conclusão: Conclui-se que há associação estatisticamente significante 
entre os adolescentes dependentes do uso do celular com menores taxas de preocupação com a postura, presença de 
incapacidade leve/moderada nas habilidades diárias e menores porcentagens de ida ao médico por dor na coluna.


