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Avaliação de Pacientes Após Infarto Agudo Do Miocárdio com 

Supradesnível Do Segmento ST Submetidos à Angioplastia Primária 

Utilizando o Teste Ergométrico Associado à Aferição de Troponina  

Stahlschmidt A., Neto FMF., Vaz HA., Castro, I. 

Cardiologia Clínica - Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul /FUC.  

adristah@gmail.com, iran.castro@cardiologia.org.br 

 

Introdução: Entre as recomendações do teste ergométrico (TE) está a avaliação 

prognóstica após infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST 

(IAMCSSST). Todavia, foi demonstrado que o valor preditivo positivo. 

Combinação do TE com aferição de troponina T ultrassensível seriada (hsTnT) 

pode ser técnica de simples execução e baixo custo na detecção de complicações 

após angioplastia primária por IAMCSSST com stents convencionais. Objetivo: 

Estabelecer associação entre a dosagem de hsTnT seriada e dados do TE, 

admissão e evolução dos pacientes. Métodos: Estudo de Coorte prospectivo com 
174 pacientes que realizaram angioplastia primária com stents convencionais 

após 1º IAMCSSST submetidos a TE (protocolo Bruce, sintoma limitado) 3 

meses pós-evento, no IC/FUC. Serão positivos TEs com: angina ou infradesnível 

do segmento ST (ISST)≥1mm em 3 ou mais batimentos mantidos por ≥1 mim na 

recuperação. Serão negativos: TEs sem critérios de isquemia miocárdica e os em 

que não foi obtida freqüência cardíaca submáxima. TE será adequado se 

apresentar ECG de base sem sinais de hipertrofia ventricular esquerda, bloqueio 

de ramo esquerdo ou ISST≥1mm. Realizada aferição de hsTnT em 4 testes 

seriados (0, 2, 4 e 8h). Realizarão visita clínica em 3, 6 e 9 meses do IAMCSSST 

para detecção de complicações. Pacientes com TE negativo e cTnT positiva ou 

negativa realizarão ecocardiograma de estresse em 1 ano, exceto se não 
detectadas alterações de risco. Desfechos serão definidos como necessidade de 

angioplastia ou cinecoronariografia, angina instável, isquemia residual em exame 

de imagem, morte ou infarto agudo do miocárdio. Resultados: O trabalho está 

em fase de coleta de dados. Conclusão: Espera-se que TEs negativos tenham 

poder diagnóstico aumentado se hsTnT estiver alterada por evidenciar miocárdio 

sob risco pós-angioplastia primária por IAMCSSST. Pacientes com hsTnT 

alterada no TE e propensos à complicações, poderiam ser avaliados 

precocemente.  

 
Apoio: Capes/CNPq. 
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Prevenção de Eventos Cardiovasculares em Pacientes com Pré-Hipertensão 

e Hipertensão Arterial – Estudo Prever 

Lejderman, B, Neto FMF, Castro, I 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/ Fundação Universitária de 

Cardiologia 

betinalejderman@gmail.com, iran.castro@cardiologia.org.br 

 

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) pode desenvolver 

complicações como doenças cardiovasculares, renais e cerebrovasculares. Há 

fortes evidências de que o tratamento medicamentoso reduz a incidência de HAS 

em pacientes pré-hipertensos e controla a pressão arterial nos hipertensos, 

reduzindo, assim, os eventos cardiovasculares.  

Objetivo: em pacientes pré-hipertensos verificar se diminui a incidência de HAS 

e de eventos cardiovasculares com a associação de clortalidona e amilorida, 

assim como os efeitos adversos de tais fármacos. Em pacientes hipertensos 
comparar a associação de clortalidona com amilorida versus losartano no 

controle da pressão arterial e prevenção de diabetes mellitus, microalbuminúria, 

hipopotassemia, hipertrofia ventricular esquerda no ECG e hiperuricemia, assim 

como verificar os efeitos adversos de tais fármacos. Verificar a diminuição das 

complicações de HAS em pacientes pré e hipertensos. 

Métodos: estudo multicêntrico, constituido por dois subprojetos realizados 

simultaneamente por 23 centros brasileiros. Será um ensaio clínico randomizado, 

duplo-cego e controlado por placebo ou por tratamento ativo. No estudo 1 

participarão pacientes pré-hipertensos entre 30-70 anos e no estudo 2 pacientes a 

partir de 40 anos com hipertensão estágio I. Em ambos os pacientes devem 

apresentar além de diabete outro fator de risco para doença cardiovascular. 

pacientes serão acompanhados por 18 meses com visitas a cada 3 meses. No 

estudo 1 um grupo receberá placebo enquanto outro receberá  clortalidona 12,5 

mg associada a amilorida 2,5 mg. No estudo 2  um grupo receberá clortalidona 

25mg/dia com amilorida 5 mg/dia e o outro losartano 100 mg/dia. 

Resultados: não há resultados. O projeto está na fase de captação de pacientes 

para a triagem e sua inclusão na pesquisa. A triagem será por entrevista dos 

pacientes do Instituto de Cardiologia arrolados no dia do Combate à Hipertensão, 

no Dia do Rim e pela análise do banco de dados da ergometria. 

 

Apoio: CNPq 
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Relação entre Consumo de Chimarrão e Fatores de Risco para Doença 

Arterial Coronariana em uma Amostra Representativa da População do Rio 

Grande do Sul 

R.O.P.Valões,I.Gus,R.A.Ribeiro,A.Fischmann,C.Medina,C.Zaslavsky, 

V.L.Portal 

Introdução: Embora o chimarrão seja usualmente consumido por um grande 

número de pessoas, ainda é pouco estudado em relação a possíveis efeitos 

benéficos nos fatores de risco para doença coronariana.  

Objetivos: Quantificar o consumo de chimarrão e avaliar sua associação com os 

fatores de risco para DAC e correlacionar a quantidade de chimarrão ingerida 

com os níveis de LDL-C, CT/HDL-C e glicemia.  

Métodos: Estudo transversal, de base populacional, no Estado do RS, no qual 

será examinada a prevalência dos fatores de risco clássicos para DAC (DM, 

HAS, dislipidemia, tabagismo, história familiar, sedentarismo e obesidade) e o 
consumo médio de chimarrão por parte dos entrevistados. O questionário 

avaliando os fatores de risco em geral já havia sido desenvolvido para o projeto 

que está avaliando os fatores de risco no Estado, descrito no projeto UP 

4296/09. Na presente proposta, foram adicionadas três questões para mensurar o 

consumo de chimarrão. Estas questões serão transformadas em variável 

categórica (consumo ou não de chimarrão) e contínua (consumo do mesmo em 

litros por semana). Também serão coletados dados em relação ao sexo, raça e 

idade e classe social. Serão coletados exames sanguíneos para a avaliação dos 

níveis de glicemia, colesterol total, colesterol HDL e triglicerídeos. O processo 

de amostragem escolhido é o de conglomerados, utilizando os setores censitários 

definidos pelo IBGE, totalizando 1176 indivíduos. 
Resultados: Estudo em fase de coleta de dados. 

Conclusão: Esperamos demonstrar que o consumo regular do chimarrão pode 

ter um papel protetor no risco coronariano. 

 
Apoio: CNPq-PIBIC 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/Fundação Universitária de 

Cardiologia. rvaloes@hotmail.com vera.portal@hotmail.com 
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Variabilidade da Pressão Arterial em Pacientes Hipertensos com Diabetes 

Tipo 2 através da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial e 

Finapress 

Fernanda M Aguiar, Flávio M F Neto, Priscila S Ledur, Karina R Casali, Daniela 

Massierer, Graciele Sbruzzi, Flavio D Fuchs, Miguel Gus, Beatriz D Schaan. 

Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia e Serviço de 

Endocrinologia e de Cardiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

Contatos: fernandamusaaguiar@gmail.com, beatrizschaan@gmail.com 

 
Fundamento: A variabilidade pressórica associa-se a dano em órgãos alvo em 

hipertensos e à neuropatia autonômica em pacientes diabéticos. A monitorização 

ambulatorial de pressão arterial de 24 horas (MAPA) fornece informações sobre 

a variação pressórica, mas o padrão ouro para esta análise é realizá-la a partir de 

dados pressóricos obtidos batimento a batimento (FINAPRESS) Objetivos: 

Comparar correlação de 3 parâmetros de variabilidade pressórica da MAPA-24h 

com a variabilidade pressórica  aferida pelo FINAPRESS em pacientes 

hipertensos diabéticos. Delineamento: Estudo transversal. Métodos: Hipertensos 

com diabetes tipo 2. Os parâmetros da MAPA-24h foram desvio padrão das 

médias de pressão arterial (PA) sistólica de 24h (DPPAS-24h), coeficiente de 

variabilidade da PA sistólica 24h (CVPAS-24h) e variação da PA sistólica 24-h 

no tempo (time-rate). Obtiveram-se dados de variabilidade por FINAPRESS em 
trechos estacionários de 300 batimentos na posição supina registrando-se a 

variabilidade da PA sistólica (VPAS) e seu componente de baixa frequência 

(VPAS_BF). Comparações da intensidade da correlação entre os parâmetros 

obtidos pela MAPA-24h e FINAPRESS foram feitas por modelos de correlação 

linear múltipla ajustando-se para idade, PA sistólica 24h e tempo de diabetes. 

Resultados: Avaliaram-se 51 pacientes, 76% do sexo feminino, idade 57,8 ± 8,3 

anos, tempo de diabete de 5 (3-10) anos, IMC 31,1 ± 5 kg/m².  A tabela mostra 

as correlações entre os parâmetros da MAPA-24h e variáveis do FINAPRESS 

(VPAS e VPAS_BF, respectivamente)  

Conclusões: Apenas o time-rate mostrou 

correlação com o componente ligado à 

modulação simpática vascular (VPAS_BF) 

indicando que este pode fornecer informações referentes ao controle autonômico. 

Tal achado pode ter impacto na utilização do time-rate para estratificação de 

risco em hipertensos diabéticos. 

 

Fonte Financiadora da Bolsa de Pesquisa: FAPERGS 
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Avaliação de Fatores de Risco Cardiovascular em Mulheres Obesas e Status 

Menopausal 

Giana, GD HEXSEL, Débora, DR PELUFFO, Cláudio, CC MOTTIN, 

Fernando, F ANSCHAU 

gianahexsel@hotmail.com/anschau@terra.com.br 
Instituto de Cardiologia RS – Fundação Universitária de Cardiologia 

 
Fundamento: A incidência de doenças cardiovasculares (DCV) aumenta 

dramaticamente com o envelhecimento populacional, especialmente nas 

mulheres, sendo o infarto e o Acidente Vascular Cerebral (AVC) as principais 

causas de morte no sexo feminino acima de 50 anos no Brasil. O excesso de peso 

é um dos fatores de risco para DCV que mais acomete a população brasileira, já 

que aproximadamente 32% da população geral apresentam sobrepeso, sendo esta 

taxa de 38% para o sexo feminino. Na pós-menopausa, ocorre um aumento de 

peso relacionado à redução do metabolismo basal, à redução da atividade física 
regular e ao aumento na ingestão de alimentos calóricos. Objetivo: Avaliar o 

papel da menopausa no risco cardiovascular em pacientes femininas obesas e as 

demais variáveis correlacionadas como perfil lipídico, índices glicêmicos, 

medidas antropométricas, pressão arterial e tabagismo. Material e Métodos: 

Estudo observacional tipo caso-controle com uma amostra sequencial 

representativa de mulheres obesas entre 20 e 79 anos candidatas à cirurgia 

bariátrica, do Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital São 

Lucas da PUCRS. O estudo será realizado com dois grupos de mulheres obesas, 

sendo um na fase de pré-menopausa (controles) e outro na fase de pós-

menopausa (casos). Serão avaliados parâmetros clínicos e antropométricos e 

através do programa SPSS, com os testes adequados as variáveis serão 
analisadas. Resultados Esperados: Ao término da pesquisa esperamos encontrar 

diferenças entre os dois grupos de mulheres bem como quais as variáveis com 

maior associação a DCV. Conclusão: os resultados deste estudo poderão 

contribuir para melhor entendimento das alterações na saúde da mulher, 

geraando novos estudos sobre o tema, auxiliando na decisão do melhor 

tratamento e na prevenção de doenças cardiovasculares. 

 

Apoio: CNPq 
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Registro do Paciente de Alto Risco Cardiovascular na Prática Clinica 

(REACT) 

Vieira, Laura L1; Vieira, José Luiz C.1;Mattos, Luiz Alberto P.2; Berwanger, 

Otavio2. 

1 Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, BRASIL. 

2 Sociedade Brasileira de Cardiologia 

E-mails: lauravieira88@hotmail.com; vieirajlc@terra.com.br 

 

Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa 

de incapacidade e mortalidade em ambos os sexos, tanto no Brasil como no 

Mundo. O crescimento acelerado das DCV nos países em desenvolvimento 

representa uma das questões de saúde públicas mais relevantes da atualidade. 

Até o momento nenhum registro acadêmico foi desenhado para documentar a 

prática clínica em relação ao atendimento de pacientes de alto risco 

cardiovascular em uma amostra representativa e ampla incluindo hospitais 

públicos e privados em nosso pais. 

Objetivos: Documentar a prática clinica no que se refere ao atendimento do 

paciente cardiovascular de alto risco (por exemplo: aferir padrão de prescrição de 

intervenções baseadas em evidência - AAS, Estatinas, IECA). 

Métodos: Estudo observacional transversal (registro) visando documentar a 
prática clínica do manejo de pacientes de alto risco cardiovascular em território 

nacional. Adicionalmente, será realizado seguimento longitudinal destes 

pacientes em 6 e em 12 meses. Serão convidados para o presente registro vários 

serviços, os quais serão identificados em Hospitais Públicos e Hospitais 

privados, bem como Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O tamanho da amostra 

previsto é de 2305 pacientes. 

Resultados: Ainda não dispomos dos resultados: os resultados iniciais serão 

apresentados no Congresso Brasileiro de Cardiologia deste ano. Espera-se que a 

coleta de dados em nosso centro inicie no final de abril/2011. 

Conclusão: Com este trabalho se espera conhecer a prática clínica corrente em 

território nacional, podendo-se, assim, identificar os hiatos na incorporação de 
intervenções com benefício comprovado (baseadas em evidências).  Além disso, 

o seguimento de eventos cardiovasculares maiores, ainda que em menor prazo, 

faz-se necessário para o conhecimento e desenvolvimento de projetos de 

melhoria de qualidade assistencial a fim de reduzir estes eventos. 

 

Apoio: SBC, FAPERGS. 
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Desempenho no Teste de Caminhada de Seis Minutos em Relação ao Índice 

Tornozelo-Braquial, Claudicação Intermitente e Atividade Física em 

Pacientes com Alto Risco Cardiovascular 

Natália F.M. Marques; José L.C. Vieira; Tiago J.N. Gomes. 

Área de Concentração em Aterogênese e Cardiopatia Isquêmica - Instituto de 

Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia do Rio Grande do Sul. 

e-mail: vieirajlc@terra.com.br, n.mottamarques@gmail.com. 

 

Introdução: O teste de caminhada de seis minutos (TC6’) é um teste 

submáximo de fácil aplicabilidade, podendo ser um instrumento valioso na 

avaliação da funcionalidade de pacientes cardiopatas.  

Objetivo: Avaliar a associação do desempenho no TC6’ com nível de atividade 

física, presença de claudicação intermitente e índice tornozelo braquial (ITB) 
alterado em pacientes acima de 55 anos acompanhados no ambulatório geral do 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul.  

Materiais e Métodos: Aprovado pelo CEP. Foi medida a distância percorrida 

em 6 minutos pelo paciente sob supervisão do pesquisador, em local plano, com 

o teste sendo repetido duas vezes. O nível de atividade física foi avaliado pelo 

relato da atividade física realizada na última semana através do questionário 
IPAQ forma curta e pela freqüência de caminhadas semanais. A presença de 

claudicação intermitente foi avaliada pela aplicação do “Questionário de 

Claudicação de Edimburgo”. 

Resultados: Foram avaliados 164 pacientes, 106 homens e 58 mulheres, com 

idade média de 65 anos. O TC6’ apresentou associação com as medidas de ITB 
(p = 0,007), com os pacientes com ITB alterado tendo pior desempenho 

funcional. A distância percorrida no TC6’ dentro do previsto também esteve 

associada com atividade física mais intensa e maior frequência de caminhadas 

semanais (p = 0,001 para ambos). Os pacientes com claudicação intermitente 

caminharam menos no TC6’, quando comparados com os assintomáticos (p = 

0,001). 

Conclusão: O TC6’ abaixo do previsto demonstrou associação com a presença 

de claudicação intermitente, com ITB alterado, e com níveis mais baixos de 

atividade física, sugerindo que esse instrumento simples de avaliação da 

capacidade funcional possa ser útil no acompanhamento desses pacientes. 

 

Fonte financiadora: CNPQ 

mailto:vieirajlc@terra.com.br
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Fatores de Risco para Aterosclerose em Filhos e Netos de Pacientes com 

Doença Arterial Coronariana 

Steffi, K B, Veloso, Priscila Dutra, Claudia, C, Cesa. 

Objetivo: Rastrear FR para DCV em filhos e netos (idades: 3 a 17 anos) de 

pacientes pós infarto do Ambulatório de Doença Arterial Coronariana (DAC) de 

Porto Alegre/RS.  
Métodos: Estudo transversal. Para o histórico familiar (HF) foram coletados 

dados dos prontuários no momento da internação (peso, altura, infarto, 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemia, DM, tabagismo). Na consulta 

verificou-se peso, altura, pressão arterial e hábitos alimentares das crianças. A 
análise estatística utilizou o teste do Qui-quadrado e considerou p <.05.  
Resultados: Amostra com 64 jovens, 50% do sexo masculino, média de idade 

10,77±3,70. Excesso de peso presente em 44,1% das crianças (obesidade 23,5% 

e sobrepeso 20,6%). Foram encontrados níveis pressóricos elevados em 36,8%, 

consumo de álcool em 11,8% e 58,8% estavam expostos ao fumo passivo. O 

hábito de consumir ≥4x/semana guloseimas, salgadinhos, frituras e refrigerantes 

foi encontrado em 83,3%, entretanto o excesso de peso não foi associado a este 

hábito (p=.992). O consumo ≥4x/semana de frutas, verduras e produtos lácteos 

teve associação positiva com os índices de eutrofia (p=.044). Todos os parentes 

tinham HAS. Não houve diferença estatística entre pais e avós quanto à presença 

de dislipidemia, tabagismo e excesso de peso, mas os avós tinham prevalência 

mais elevada de DM (p= .035). Não houve associação entre o excesso de peso 

da criança com o dos pais (p=.887) ou dos avós(p=.967), bem como para pressão 

elevada nos jovens e HAS nos pais (p=.149) e nos avós (p=.947).  

Conclusão: A alta prevalência de FR para desenvolvimento de DCV nos filhos e 

netos de pessoas que já tiverem um evento cardiovascular aponta para a 

necessidade de intervenção precoce. Medidas de prevenção primordial e primária 

para esta população poderão auxiliar no manejo a longo prazo dos fatores de 
risco. 

 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, BRASIL. 

steffiveloso@gmail.com / Claudia.c.cesa@gmail.com  
 

Introdução: Doenças cardiovasculares (DCV) e circulatórias são a principal 

causa de morte em países desenvolvidos e em desenvolvimento. A exposição a 

fatores de risco (FR) para DCV durante juventude é associada com o 

desenvolvimento precoce da aterosclerose. 

mailto:steffiveloso@gmail.com
mailto:Claudia.c.cesa@gmail.com
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Associação Entre o Escore de Sheldon e o Teste de Inclinação no 

Diagnóstico de Síncope Vasovagal 

Ayres Battisti de Albuquerque¹; Juarez Neuhaus Barbisan²; Bruna Helena 

Suzigan; Lucas Vieira de Souza; Rommel Fabrício Pereira da Silva 

¹ayresb.a@gmail.com / ²juarez.barbisan@gmail.com 

Setor de Tilt Test do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

 

Introdução: Síncope é entidade frequente e de diversas etiologias, onde a mais 

prevalente é a vasovagal (SVV). O teste de inclinação (TI) é o exame de maior 

acurácia no diagnóstico da SVV, mas de difícil realização. O Escore de Sheldon 

(ES) é um questionário composto por variáveis clínicas que, através do escore de 

pontos, identifica pacientes com SVV. O ES é de fácil aplicação e tem alta 

sensibilidade e especificidade. Objetivo: Avaliar a associação entre o ES e o TI 

no diagnóstico de SVV. Métodos: estudo transversal com pacientes 

consecutivos com um ou mais episódios de síncope, encaminhados para o TI. 

Responderam a um questionário padrão, ao ES e realizaram o TI. Considerou-se 

o TI como o padrão-áureo para o diagnóstico de SVV. Associou-se o resultado 

do TI com as diferentes pontuações do ES (positivo para ≥-2). Resultados: 

analisou-se 147 pacientes. Noventa e um (61,8%) eram do sexo feminino e a 
média de idade foi de 42,3 anos. Dentre os 74 TI positivos, obteve-se 55 (74,4%) 

resultados positivos para o ES. Dos TI negativos, 31,5% tiveram ES negativo. A 

probabilidade do ES em identificar TI positivo não foi significativa para ≥-2 

(p=0,434). Quando o ES era positivo para ≥0, 62,2% dos pacientes com TI 

positivo tiveram também o ES  positivo; dos  pacientes com TI negativo, 64,4% 

tiveram ES negativo, tornando-se significativo (p=0,002, sensibilidade de 62,2%, 

especificidade de 64,4%). Conclusão: O ES é de fácil aplicação, de razoável 

sensibilidade e deve ser usado com o TI para identificação de pacientes com 

suspeita de SVV. 

 

Apoio: CNPq 

mailto:ayresb.a@gmail.com
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Associação entre Aterosclerose da Aorta Abdominal e das Artérias 

Carótidas  

Suzigan, B.H; Haygert, C.J.P;de Souza, L.V; de Albuquerque,A.B; da Siva, R.F. 

Dr. Juarez Neuhaus. Barbisan 

Fonte de Recursos: CNPq/FAPICC 

Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. 
bruna_suzigan@yahoo.com, juarez.barbisan@cardiologia.org.br. 

 

Introdução: A aterosclerose é uma doença sistêmica prevalente e responsável 

pelo maior número de mortes no mundo desenvolvido. Os eventos clínicos e o 

tratamento dependem dos sítios acometidos. Tanto a doença aterosclerótica 

aórtica como carotídea podem resultar em desfechos clínicos graves. A 

associação dessas duas entidades não está claramente demonstrada.  

Objetivo: Verificar a associação entre aterosclerose da aorta abdominal e das 

artérias carótidas.  

Método: Estudo transversal, prospectivo, de março de 2009 a agosto de 2010, 

com pacientes submetidos à tomografia computadorizada, em seguida, 

ultrassonografia de carótida no serviço de diagnóstico por imagem do HUSM e 
no Instituto de Radiologia São Lucas (IRSL). Após os procedimentos verificou-

se, através de análises univariada e multivariada, a associação da doença 

aterosclerótica da aorta abdominal na predição da aterosclerose carotídea.  

Resultados: Cento e dezoito pacientes foram analisados. A idade média foi de 

55 ±13 anos (30-70) e 66/118 (55,9%) era do sexo feminino. Houve 69/118 

(58,4%) indivíduos com aterosclerose carotídea, tal lesão acometendo 46/69 

(66%) dos com calcificação da aórtica ,42/69 (63,3%) do sexo feminino, 28/69 

(40,7%) dos tabagistas ou ex-tabagistas, 48/69 (69,5%) dos com dieta cuidada, 

40/69 (57,9%) dos com aumento da circunferência abdominal,  38/69 (55%) dos 

hipertensos,15/69 (27,1%) dos diabéticos e 7/69 (10,14%) dos com história de 

AVC isquémico. A análise multivariada mostrou que pacientes hipertensos e 
pacientes com calcificação aórtica abdominal têm 5,6 (p=0,001) e 10,7 

(p=0,0001) mais chances de apresentar lesão carotídea, respectivamente. 

Conclusão: O achado incidental tomográfico de calcificação em aorta 

abdominal está associado à presença de placa carotídea. 

 

mailto:bruna_suzigan@yahoo.com
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Valor diagnóstico e prognóstico do peptídeo natriurético do tipo B em 

pacientes idosos com insuficiência cardíaca suspeitada na sala de 

emergência 

Suzigan, B.H; Pitthan, E; Souza, L.V; de Albuquerque,A.B; da Siva, R.F. Dr. 

Juarez Neuhaus. Barbisan 

Setor do Tilt-Test. Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. 

bruna_suzigan@yahoo.com, juarez.barbisan@cardiologia.org.br. 

 

Introdução: Poucos estudos foram realizados sobre o peptídeo natriurético do 

tipo B (BNP) em idosos, mas ele é usado como um fator para o diagnóstico e o 

prognóstico da insuficiência cardíaca (IC). Objetivo: Avaliar o seu valor e a 

precisão como biomarcadores em doentes idosos com suspeita de IC.Métodos: 

Estudo retrospectivo de coorte. De março de 2003 a novembro de 2008, onde 
avaliou-se 318 pacientes com suspeita de IC. Destes, 224 atenderam aos critérios 

de inclusão ( idade de ≥60). A dosagem do BNP foi realizada utilizando o 

método POCT Biosite, e o escore de Framingham foi utilizado como padrão-

ouro. Para todos os pacientes, ecocardiograma uni e bidimensional com Doppler 

e radiografia de tórax foram realizados. Os dados clínicos sobre os pacientes 

foram obtidos a partir dos prontuários. A fim de ajustar a acurácia em subgrupos 

com características clínicas, uma regressão logística com análise multivariada e 

uma análise de risco de mortalidade foram realizadas.Resultados:  BNP 

apresentaram uma AUC (0,93) (IC 0,88-0,97), sensibilidade (S) (74) e 

especificidade (E) (88,9), valor preditivo positivo (VPP) (95,5), Valor Preditivo 

Negativo (VPN) (52,2). A análise estratificada da IMC> 30 apresentou um 
subgrupo S (54,1), VPN (46,9) e mediana de BNP de 217, no subgrupo de 

clearance de creatinina endógena (CCE) <30: E (0,75), VPN(75) e mediana de 

BNP , 944; subgrupo> 80 anos, a área sob a curva (AUC) (0,94), S (83,1), E 

(90,5) e mediana de BNP de 453. O tempo médio de sobrevida (30, 180 e mais 

de 180 dias): 27 meses para a insuficiência cardíaca sistólica (ICS), 52 meses 

para o grupo de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP) 

. No final do estudo, mais de 50 % do grupo - não IC(NIC) tinham sobrevivido.  

A mediana de BNP (padrão ouro): 595 pg / mL para o grupo de ICS, 369 pg / 

mL para o grupo ICFEP e 38 pg / mL para NIC. Uma vez que o estudo 

terminado, 70 mortes foram registradas no grupo com idade acima de 60 anos e 

99 a partir da amostra inicial.Conclusâo:BNP apresentou acurácia significativa 

para o diagnóstico de IC em pacientes ≥ 60 anos na sala de emergência, e 
permaneceu um preditor independente de mortalidade quando demostrados com 

parâmetros individuais. 

Apoio: CNPq 
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Variáveis Cardiovasculares em Militares Americanos 

Laura Vieira; Claudia C. Cesa; Lucia C. Pellanda. 

Instituição: Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 

BRASIL 

e-mails: lauravieira88@hotmail.com,  lupellanda@uol.com.br. 

 

Introdução: Pouco se conhece sobre o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares em indivíduos expostos a combates em guerras e a vida militar. 

Vivências diferenciadas como o alto grau de treinamento físico, exposição a 

guerras e situações sobrevivência (restrição alimentar, estresse e privação do 

sono) podem resultar em progressão diferenciada de doenças cardiovasculares 

ateroscleróticas. Objetivo: Avaliar o perfil de saúde cardiovascular de militares 

americanos combatentes ou não em guerras. 

Métodos: Estudo transversal retrospectivo. População: Militares Americanos 

registrados no banco de dados DOD2008. Será utilizado banco de dados do 

exército dos Estados Unidos (DOD2008) para analisar, através de estatística 

descritiva, a saúde cardiovascular dessa população. As variáveis consideradas 

serão: peso, altura, histórico de saúde, exposição de combate em guerras, 

problemas de sono e distúrbios pós-traumáticos.   

Resultados / Considerações Finais: Projeto em desenvolvimento em parceria 

com o exército americano. Espera-se, com este estudo, avaliar de maneira 

precisa quais são as consequências da exposição a combates e ao treinamento 

militar na saúde cardiovascular.  

  

Apoio: FAPERGS 
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Associação entre Periodontite Crônica e Cardiopatia Isquêmica 

Lucas V de Souza; Silvia M Zanella; Bruna H Suzigan; Ayres B de 

Albuquerque; Rommel FP da Silva; Eduardo Saba-Chujfi; Juarez N Barbisan 

Métodos: Estudo transversal controlado. Amostra de 175 pacientes. Foram 

selecionados pacientes submetidos ao exame de cineangiocoronariografia (cine) 

que apresentaram, no mínimo, 6 dentes naturais e mais de 18 anos. Os critérios 

de exclusão foram condições que alterassem o estado imuno-inflamatório da 

amostra. Os pacientes realizaram cine, a qual determinou a ausência ou presença 

de lesão de 1, 2 ou 3 vasos, sendo classificados em grupo 0, I, II ou III, 

respectivamente. A seguir, foram avaliados por periodontista, cego à seleção dos 

grupos, que determinou a presença ou não de DP, caracterizada pelo índice de 

Armitage e por uma média de profundidade de sondagem (PS) e perda de 

inserção (PI), sendo classificada em gengivite, periodontite inicial, moderada ou 

grave. Uma análise multivariada dos dados foi executada, buscando evitar 
fatores de confusão. Foram utilizados o teste qui quadrado, o teste T de student e 

o teste de Kruskal-Wallis. 

Apoio: FAPICC / FAPERGS 

 

Tilt-test – Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

lucasvdesouza@hotmail.com; juarez.barbisan@gmail.com 

 

Introdução: Na aterosclerose, a condição inflamatória tem um papel contínuo 

no desenvolvimento, desestabilização e ruptura da placa de ateroma. Apesar de 

alguma evidência, a associação da doença periodontal crônica (DP) com a 

doença aterosclerótica não está demonstrada. 

Objetivo: Verificar a associação entre DP e cardiopatia isquêmica (CI). 

Resultados: A CI esteve presente em 57,7% da amostra (grupo I: 16,6%; II: 

16,6%; III: 24,6%), enquanto a DP em 98,9% (grupo gengivite: 0%; DP inicial: 

0,6%; DP moderada: 23,4%; DP grave: 74,9%). Não houve relação entre a 

presença de CI e DP (p=0,294), assim como entre a gravidade da CI e DP 

(p=0,31). Não houve associação entre a média da PS e a gravidade da CI 

(p=0,925), assim como entre PI e CI (p=0,171). Por outro lado, houve 

associação significativa entre a presença de placa e a gravidade da CI (p=0,047). 
Conclusão: Não há associação entre DP e CI.  
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Eficácia da Nitroglicerina Sublingual e do Isoproterenol Intravenoso na 

Sensibilização de Pacientes Durante o Teste de Inclinação: Ensaio Clínico 

Randomizado, Duplo Cego em Paralelo 

Rommel Fabrício Pereira da Silva, Bruna Helena Suzigan, Lucas Vieira de 

Souza, Ayres Battisti de Albuquerque, Orientador: Juarez N. Barbisan 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

E:mail: rommelfps@hotmail.com, juarez.barbisan@gmail.com 

 

Introdução:O teste de inclinação (TI) é o exame de maior acurácia no 

diagnóstico da Síncope Vasovagal (SVV), segundo Moya e colaboradores (Eur 

Heart J. 2009 Nov;30(21):2631-71). Existem vários protocolos de exame sendo 

empregados. Diferem, principalmente, pelo ângulo de inclinação do paciente 

durante o exame, tempo de duração do estresse ortostático e fármaco para 
sensibilizar o paciente empregado.Objetivo: Comparar a proporção de pacientes 

que apresentam SVV em relação ao Isoproterenol Intravenoso (IV) e a 

Nitroglicerina Sublingual (NS) durante o TI.Métodos: Amostra: Pacientes 

consecutivos com um ou mais episódios de síncope, de ambos os sexos, maiores 

de 16 anos, encaminhados para realização do TI e que responderam a um 

questionário dirigido. Foram randomizados de forma duplo-cega para realização 

do TI em dois protocolos modificados do “The Italian Protocol”, com 20 minutos 

de repouso, 20 minutos de inclinação a 70° sem fármaco e 20 minutos com 

provocação de isoproteronol ou nitroglicerina. A administração dos fármacos foi 

por infusão de Isoproterenol na velocidade de 1 a 2 g/min ou até o aumento da 
freqüência cardíaca em 25% e nitroglicerina spray sublingual na dose de 400μg. 

O tamanho da amostra do grupo caso é de 212 pacientes, sendo 106 para cada 

protocolo, considerando um nível de significância de 5%, poder de 80% e a 
prevalência de positividade de 47% para o uso de isoproterenol e de 66% para o 

de nitroglicerina sublingual. A randomização é em blocos randomizados de 50, 

50, 50 e 62 pacientes.Resultados: Nesta etapa, analisou-se o primeiro bloco de 

50 pessoas. 27 (54%) eram do sexo feminino. A média de idade foi de 43,5 anos. 

Doze pacientes (60%), dentre os 20 com TI positivo, usaram nitroglicerina. Dos 

30 pacientes com TI negativo, 17 (56%) utilizaram Isoproterenol. Dentre os 38 

(76%) pacientes que faziam uso de medicação crônica, 22 (57%) tiveram TI 

negativo. Nenhum desses dados obteve significância estatística 

ainda.Conclusão: Há uma tendência da nitroglicerina ser mais sensível e do 

isoproterenol ser mais específico para diagnóstico de SVV. O uso de medicação 

crônica pode ser um fator protetor para evitar SVV, porém nada se pode afirmar 
devido à falta de significância estatística até o momento. 

Apoio: FAPICC, CNPq
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Estudo multicêntrico de pacientes com hipertensão arterial para 

identificação de pacientes resistentes e padronização de esquemas 

terapêuticos 

Iran Castro, Flavio de Freitas Neto, Ana Paula Vaz; Ana Amelia Duarte, Betina 

Lejderman 
Instituito de Cardiologia de Porto Alegre 

iran.castro@cardiologia.org.br; fmdfn@hotmail.com 

 

Introdução: Entre os fatores de risco para mortalidade, a hipertensão arterial é o 

principal fator de risco cardiovascular e é responsável por 40% das mortes por 

acidente vascular cerebral e 25% daquelas por doença coronariana. A 

prevalência da hipertensão arterial no Brasil é de aproximadamente 30%, 

baseado em alguns estudos populacionais. Dentre os pacientes hipertensos, existe 

um grupo, chamados hipertensos resistentes, para os quais se estima uma 

prevalência de 20% a 40%, e têm sido caracterizados por manterem níveis de 

pressão arterial superiores a 140/90 mmHg, mesmo quando medicados com 3 

fármacos anti-hipertensivos de classes farmacológicas diferentes (sendo um 
deles diurético) em sua dose máxima. 

Objetivo: Estabelecer uma coorte secundária de pacientes hipertensos, 

regularmente matriculados no centro participante, para identificação de 

hipertensos resistentes e determinação da melhor abordagem terapêutica para 

este subgrupo. 

Métodos: Estabelecimento de uma coorte secundária de pacientes hipertensos 

para estabelecer uma padronização de associação de anti-hipertensivos para o 

tratamento e controle da hipertensão arterial e identificação de pacientes 

resistentes. Para tanto, foram selecionados pacientes com idade entre 18 e 75 

anos, com pressão arterial sistólica >160 mmHg e <220mmHg, e/ou diastólica 

>100 mmHg, na posição sentada, de acordo com as Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão. 

Resultados: Até o presente momento, quinze pacientes foram selecionados para 

a realização da primeira consulta. Destes, quatro foram incluídos para o restante 

do projeto e estão em acompanhamento, não tendo realizado todas as consultas 

estipuladas pelo protocolo do estudo; os demais apresentavam algum dos 

critérios de exclusão. Dentre todos os centros participantes, até o mês de janeiro 

de 2011, já havia sido incluído, assinado o termo de consentimento e em 

tratamento, conforme o protocolo do projeto, um total de 23 pacientes. 

Conclusão: em função do limitado material, faz-se necessário o seguimento do 

projeto. 

mailto:iran.castro@cardiologia.org.br
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Estudo de Efetividade e Custo das Dislipidemias em Pacientes Atendidos 

pelo SUS 

Andry Fiterman Costa, Bruce Duncan, Carisi Polanzyck, Francisco Fonseca, 

Maria Júlia A. Rostirolla, Paulo Dornelles Picon, Emilio Moriguchi, José Luiz da 

Costa Viera 

Unidade de Cardiologia Fetal do IC/FUC - Ambulatório de Cardiologia Geral. 

Porto Alegre, RS. 

E-mail do bolsista: jurosti@hotmail.com 
E-mail do orientador: vieirajlc@terra.com.br 

 

Fundamento: Embora análises econômicas tenham sido publicadas reforçando 

a indicação de algumas terapias para dislipidemia em favor de outras, a quase 

totalidade dos estudos foi conduzida em outros países, com valores distintos aos 

praticados no Brasil, sendo necessária uma avaliação local para uso racional 

destes fármacos pelo SUS. Estratégias nacionais de aquisição e distribuição, bem 

como impacto orçamentário devem ser estudados e analisados para uma adoção 

uniforme e eficiente desta tecnologia. Objetivo: O objetivo do presente estudo é 

estimar a efetividade e o custo atual do manejo das dislipidemias em pacientes 

brasileiros atendidos pelo SUS. Métodos: Trata-se de um estudo de coorte 

prospectivo. A amostra é constituída por pacientes que apresentem evidência 
clínica prévia de doença arterial coronariana, doença cerebrovascular, diabete 

melito, ou fator de risco pelo escore de Framingham considerado não baixo 

(risco >1% ao ano), com idade superior a 18 anos, que tenham realizado pelo 

menos 2 consultas nos últimos 12 meses e que concordem em participar do 

estudo. Serão excluídos indivíduos após internação recente, nos últimos 3 meses, 

com outra comorbidade importante, expectativa de vida inferior a 2 anos, 

usuários de drogas ou que não tenham capacidade de responder ao questionário. 

Serão coletados dados a respeito do perfil epidemiológico e clínico (risco 

cardiovascular); controle lipêmico; custos na perspectiva do SUS e do usuário. 

As principais avaliações e comparações serão: estratificação de risco dos 

pacientes, comparando, através do Escore de Framingham modificado, os 
pacientes dos 3 níveis de atenção; avaliação do perfil lipídico basal e após 6 

meses, comparando os pacientes dos 3 níveis de atenção; avaliação da taxa de 

intercorrências clínicas, cardiovasculares e não-cardiovasculares, bem como a 

taxa de uso dos serviços de saúde. Resultados e Conclusão: O projeto ainda 

está em andamento. Os resultados, portanto ainda não foram obtidos e não se 

tem uma conclusão. 

 
Apoio: CNPq 
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Perfil de Fatores de Risco para Doença Arterial Coronariana no Rio 

Grande do Sul 

Juliana J Ferri, Rodrigo A Ribeiro, Airton Fischmann, Cláudio Medina, Claudio 

Zaslavsky, Iseu Gus 

Instituição: Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/FUC. 

e-mails: julianajferri@hotmail.com, epidemiologia@cardiologia.org.br 

 

Introdução: A doença arterial coronariana (DAC) é a maior responsável por 

mortes no mundo desenvolvido, sendo fundamental o conhecimento da 

prevalência dos seus fatores de risco (FR). Objetivo: Avaliar o perfil de FR para 

DAC em uma amostra representativa do Rio Grande do Sul (RS).  Métodos: 

Foram amostrados indivíduos adultos com 20 anos ou mais nas 19 cidades sede 

das coordenadorias regionais de saúde do RS. O processo de amostragem foi de 

estágios múltiplos, em que o primeiro passo utilizou como conglomerados os 

setores censitários do IBGE. Estes foram organizados por ordem crescente de 

renda em cada cidade e, então, foi feita amostra sistemática, de forma a 
representar todas as classes econômicas. Dentro de cada setor censitário, foram 

sorteados 12 domicílios. O tamanho da amostra foi calculado objetivando que as 

prevalências tivessem margem de erro de ± 3,5%, chegando-se a uma amostra 

planejada de 1.176 indivíduos. Na entrevista, os selecionados assinaram termo de 

consentimento livre e esclarecido e foram questionados a respeito da ocorrência 

de hipertensão arterial sistémica (HAS), dislipidemia, tabagismo, sedentarismo e 

diabetes. Além disso, os indivíduos foram pesados, tiveram pressão arterial 

aferida e tiveram sangue coletado para dosagem de glicose e de perfil lipídico.  

Resultados: Até agora foram incluídos 433 indivíduos (52% de mulheres, idade 

média 46±16 anos, escolaridade média de 9±4 anos de estudo). A prevalência de 

sedentarismo foi de 30,5%; de tabagismo atual, 21,5 % (além de 20,3% de 
tabagismo passado); de dislipidemia (colesterol total  > 200mg/dl ou relato de 

tratamento para dislipidemia), 47,1%; de diabetes (glicemia de jejum > 126mg/dl 

ou relato de tratamento para diabetes), 10,6%; de HAS, 35,8%; e de obesidade, 

26% (com outros 38% estando com sobrepeso). Conclusão: Apesar de termos 

apenas cerca de 1/3 da amostra pretendida, os resultados preliminares apontam 

para prevalências de obesidade/sobrepeso e de dislipidemia alarmantes. A 

porcentagem dos indivíduos que não realizam nenhuma atividade física também 

apresenta altos índices. 

Apoio: CNPq 
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Associação entre Comunicação Interventricular na Vida Fetal e 

Translucência Nucal Limítrofe 

Carolina W. Barbisan; Nicoloso, LH; Piccoli, A; Bender, LP; Pizzato, PE; 

Swarowski, F; Pizzato, ME; Busato, S; Velho, L; Becker Jr., E; Naujorks, A; 

Zielinsky P 

Unidade de Cardiologia Fetal do IC/FUC e ECOFETAL- Centro Integrado de 

Ecocardiografia Fetal. Porto Alegre, RS. 

carolina.barbisan@gmail.com / zielinsky@cardiol.br 

 

Fundamento: A translucência nucal (TN) fetal medida rotineiramente no 

primeiro trimestre da gestação é um definido marcador de cromossomopatias e 

cardiopatias complexas. Sua associação com comunicação interventricular 
isolada não é conhecida. Objetivo: Testar a hipótese de que existe associação 

entre TN igual ou maior que 2mm em fetos de 11 a 13 semanas e a presença de 

comunicação interventricular (CIV) isolada, sem diagnóstico de aneuploidias. 

Métodos: Foram avaliados 5464 fetos consecutivos em um período de dois anos. 

A TN foi obtida entre 11 e 13 semanas de gestação, submetidos a 

ecocardiografia fetal bi ou tridimensional com Doppler em cores, com vistas ao 

diagnóstico de CIV e à exclusão de malformações associadas cardíacas e 

extracardíacas. Os fetos com cariótipo alterado ou com diagnóstico pós-natal de 

cromossomopatias foram excluídos. Resultados: A idade materna média foi de 

32±5 anos (21-42 anos) e a gestacional média no momento do ecocardiograma 

fetal, de 25±6 semanas (19-31 semanas). A TN média foi calculada em fetos com 
CIV (2,2mm), fetos com CIV e TN>2 (3,33mm), fetos sem CIV (1,4mm). A 

média de TN em todos os casos avaliados foi de 1,45mm. Entre os 5464 fetos 

avaliados, 182 apresentaram CIV. Dos 319 fetos com TN ≥ 2,0mm, 67 

apresentavam CIV (52 musculares e 15 perimembranosas) (21%) enquanto 115 

dos 5180 conceptos com TN < 2,0mm tiveram uma CIV detectada (86 

musculares e 29 perimembranosas) (2,2%). Ao teste exato de Fisher, essa 

associação foi significativa (p<0,0005), com risco relativo de 9,3 [IC (99%) de 

6,5-13,5]. Conclusão: Fetos sem doenças cromossômicas com TN igual ou 

maior que 2,0mm no primeiro trimestre da gestação têm aumento significativo 

do risco de apresentar CIV isolada. Especula-se que os defeitos pudessem ser 

maiores e funcionalmente significativos no primeiro trimestre, aumentando a TN 

por sobrecarga hemodinâmica e diminuindo seu diâmetro progressivamente até o 
segundo trimestre. Esse conhecimento pode ter implicações no manejo e no 

aconselhamento pré-natal. 

 
Fonte financiadora: FAPERGS 
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A ecografia obstétrica morfológica prediz adequadamente a presença de 

anormalidades cardíacas fetais? 

Patrícia E. Pizzato, Eduardo Becker Jr, Luiz H. Nicoloso, Antonio Piccoli Jr., 
Marcelo E. Pizzato, Alexandre Naujorks, Stefano Busato, Carolina Barbisan, 

Luísa Velho, Fernanda Swarowsky, Paulo Zielinsky 

Unidade de Cardiologia Fetal/Instituto de Cardiologia/FUC/Centro de 

Diagnóstico Unimed/Clínica Ecofetal 

patipizzato@hotmail.com; zielinsky@cardiol.br  

 

Introdução: O rastreamento pré-natal de cardiopatias, seja por ecografia 

obstétrica, obstétrica morfológica ou ecocardiografia fetal, é de incontestável 

importância e deve ser realizado em todas as gestantes, visando otimizar o bom 

atendimento neonatal.  

Objetivo: Estudar a acurácia, a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo 

positivo e o valor preditivo negativo da ecografia obstétrica morfológica em 
relação à ecocardiografia fetal, no rastreamento de cardiopatias fetais. 

 Métodos: Estudo de campo do tipo teste diagnóstico. A amostra foi constituída 

de mães com idade gestacional a partir da 18ª semana que realizaram os dois 

exames de imagem, independentemente da presença de fatores de risco para 

cardiopatia ou patologias maternas e fetais.  

Resultados: Foram avaliados 565 fetos. Trinta e um fetos (8,49%) tiveram 

diagnóstico de cardiopatia fetal à ecocardiografia fetal. Desses, apenas 2 (6,45%) 

tiveram suspeita de alteração cardíaca à ecografia obstétrica morfológica, sendo 

1 dos casos confirmados por ecocardiografia fetal, com índice de significância 

K= 0,054. A sensibilidade da ecografia obstétrica morfológica foi de 3,22% para 

detecção de cardiopatias, enquanto que a especificidade foi de 99,81%. A 
acurácia foi de 94,51%, o valor preditivo positivo de 50% e o valor preditivo 

negativo de 94,67%.  

Conclusão: A ecografia obstétrica morfológica é um exame necessário a todas 

as gestantes para avaliar o crescimento, a vitalidade e a anatomia fetal. Contudo, 

como método de rastreamento para cardiopatias parece ser um exame deficiente, 

pois mesmo com alta eficácia, possuí baixa sensibilidade para detecção de 

cardiopatias. 
Apoio: CNPq 
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Redução do Consumo Materno de Polifenóis e seu Papel na Dinâmica do 

Ducto Arterioso Fetal: Ensaio Clínico Randomizado 

Fernanda Swarowski, Paulo Zielinsky, Antonio Luiz Piccoli J, Luiz 

Henriquesoares Nicoloso, João L L Manica, Alexandre Nawjorks, Solange C. 

Garcia, Izabele Vian, Anne Mello, Patrícia E Pizzato, Marcelo E Pizzato, 

Carolina Barbisan, Stefano Busato, Luisa Velho 

Unidade de Cardiologia Fetal – Instituto de Cardiologia de Porto Alegre,RS, 

Brasil 

fenandinh@hotmail.com; zielinsky@cardiol.br 

 

Fundamentos e objetivo: Já foi demonstrado previamente que o consumo 

materno de alimentos ricos em polifenóis  causa constrição ductal  por inibição 
da síntese das prostaglandinas. Demonstrou-se também  a  melhora na dinâmica 

do fluxo no ducto arterioso de fetos expostos a uma dieta materna pobre em 

polifenóis por um período superior a duas semanas. Este estudo foi delineado 

para testar a hipótese de que a intervenção nutricional materna modifica a 

dinâmica do ducto arterioso fetal. 

Métodos: Trata-se de um estudo clínico randomizado em que os pacientes serão 

alocados ao acaso para dois grupos: grupo-caso, grupo controle. Ambos os 

grupos serão submetidos a duas consultas, nas quais serão medidas: velocidades 

sistólica e diastólica no ducto arterioso fetal, índice de pulsatilidade 

ductal,  relação VD/VE, e relação Ap/Ao. Também será aplicado um 

questionário alimentar, baseado em instrumentos validados e orientada uma 
limitação da ingesta de alimentos ricos em polifenóis (> 30 mg/ 100g de 

alimentos) na primeira consulta. Então agendada reavaliação em 2 semanas. No 

grupo controle, na primeira consulta serão feitas as medidas dos parâmetros e 

será orientado o retorno em 2 semanas. Critérios de exclusão: idade gestacional 

< 28 semanas, casos com cardiopatia estrutural, doença materna associada, 

relato de uso concomitante de antiinflamatórios conhecidos, tabagismo, drogas 

com efeito na rota das prostaglandinas. 

Resultados e conclusões: O estudo espera demonstrar que a orientação 

nutricional materna modifica os parâmetros de avaliação da dinâmica do ducto 

arterioso fetal em comparação com a não intervenção. 

 
Apoio: Fapicc, Fapergs, CNPq 
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Velocidades Miocárdicas, Dinâmica do Septum Primum e Resistência 

Placentária em Fetos Com Crescimento Restrito 

Luisa Velho,¹, Marcelo Pizzato, Alexandre Naujorks, Paulo Afonso Beltrame, 

Rômulo Castagna, Luiz H.S Nicoloso, Antonio L. Piccoli Jr, João L.L Manica, 

Patrícia Pizzato, Fernanda Swarowski, Carolina Barbisan, Stefano Busato, Paulo 

Zielinsky² 

Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/ 

Fundação Universitária de Cardiologia 
¹ luisavelho@terra.com.br / ² paulozie.voy@terra.com.br 

 

Introdução: No complexo de alterações cardíacas em fetos com crescimento 

intra-uterino restrito (CIUR), ocorre disfunção diastólica precocemente. O 

Doppler tissular miocárdico (DTM) é uma técnica que permite a medida de 

velocidades miocárdicas na sístole e diástole. O índice de excursão do septum 

primum (IESP) apresenta-se reduzido em fetos com CIUR com mais de 30 

semanas de idade gestacional. Objetivo: estabelecer correlação entre as 

velocidades miocárdicas obtidas ao DTM, o IESP e o índice de resistência das 

artérias umbilicais (IRAU), esta como indicativo da gravidade da disfunção 

placentária. Métodos: amostra de 14 fetos com RCIU. Foram excluídos casos 

com outras patologias além de CIUR e hipertensão arterial materna. O DTM foi 
avaliado pelo Doppler pulsado com amostra colocada nos segmentos 

miocárdicos basais na parede lateral do ventrículo esquerdo (VE), septo 

interventricular (SIV) e na parede livre do ventrículo direito (VD), sendo 

calculadas as relações E’/A’. O IESP foi calculado pela relação da máxima 

excursão do septum primum no interior da cavidade atrial esquerda e o maior 

diâmetro desta cavidade na diástole atrial. A avaliação dos fluxos mitral e 

tricúspide também foram realizadas. Resultados: houve correlação positiva para 

o IRAU e a relação E’/A’ na posição do VD (r=0.63, p=0.02) e no SIV (r=0.59, 

p=0.03). No VE, foi observada correlação fraca e estatisticamente não 

significativa (r=0.41, p=0.15). Houve correlação negativa entre o IESP E a 

relação E’/A’ no SIV (r=-0.58, p=0.03) e correlação positiva não significativa no 
VE (r=-0.49, p=0.08). Na posição do VD, a correlação foi fraca (r=-0.32, 

p=0.26). Conclusões: uma maior pressão atrial esquerda, representada pela 

menor mobilidade do septum primum, é acompanhada por valores mais altos da 

relação das velocidades miocárdicas ao DTM. Existe correlação entre o IRAU e 

a relação E’/A’ nas posições do VD e SIV. O DTM fetal pode ser um método 

útil na avaliação da gravidade da disfunção placentária e do sofrimento fetal. 

 
Apoio: Fapergs 
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Comportamento do Tempo de Relaxamento Isovolumétrico do Ventrículo 

Esquerdo em Fetos com Hipertrofia Miocárdica Secundária ao Diabetes 

Materno 

Marcelo Pizzato¹, Luisa Velho, Isabel E.F. Mendes, Alexandre Naujorks, Luiz 

H.S Nicoloso, Antonio L. Piccoli Jr, João L Manica, Patrícia Pizzato, Fernanda 

Swarowski, Carolina Barbisan, Stefano Busato, Paulo Zielinsky2 

Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/ 

Fundação Universitária de Cardiologia 

¹pizzato.marcelo@gmail.com / ²paulozie.voy@terra.com.br 

 

Objetivo: Testar a hipótese de que o tempo de relaxamento isovolumétrico do 

ventrículo esquerdo é maior em fetos de mães diabéticas com hipertrofia 

miocárdica septal (HS), do que em fetos sem HS de mães com ou sem diabetes. 

Métodos: Foram avaliados, por exame ecocardiográfico, 16 fetos de mães 

diabéticas com HS, 44 fetos de mães diabéticas e sem HS, e 32 fetos normais de 
mães não diabéticas (controles). A idade gestacional das gestantes foi a partir de 

25 semanas até o termo. O tempo de relaxamento isovolumétrico (TRIV) foi 

obtido através da ecocardiografia Doppler, medindo o intervalo entre o final da 

sístole ventricular e a abertura da valva mitral. As comparações entre os grupos 

foram realizadas através do teste ANOVA e teste de Tukey. Foi considerado 

significativo um alfa menor que 0,05. Resultados: A média da idade 

gestacional, em semanas, no grupo de mães diabéticas com fetos com HS, no 

grupo de mães com diabete e fetos sem HS e no grupo controle, foram, 

respectivamente: 29,63 ± 4,90; 30,09 ± 3,56 e 30,22 ± 3,27 (p=0,87). A média 

do TRIV em fetos de mães diabéticas com HS foi de 64,38 ± 20,85 ms; nos fetos 

de mães diabéticas e sem HS a média foi 53, 91 ± 13,38 ms e no grupo controle 
foi de 45,19 + 4,90. Os três grupos diferiram estatisticamente entre si (p=0,01). 

As comparações foram significativas entre os grupos com HS e sem HS 

(p=0,007), entre o grupo com HS e o grupo controle (p=0,001) e entre o grupo 

sem HS e o grupo controle (p=0,005). Conclusão: Fetos de mães diabéticas com 

ou sem hipertrofia miocárdica têm tempo de relaxamento isovolumétrico de 

ventrículo esquerdo aumentado, quando comparados a fetos controles de mães 

normoglicêmicas. Este parâmetro poderá ser utilizado na avaliação da função 

diastólica ventricular esquerda fetal. 

 
Apoio: Fapergs 
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Reversão da Constrição do Ducto Arterioso Fetal Após Restrição da Ingesta 

Materna de Alimentos Ricos em Polifenóis 

Patrícia E. Pizzato, Antonio Piccoli Jr, João L. Manica, Luiz H. Nicoloso, 

Izabele Vian, Marcelo E. Pizzato, Fernanda Swarowsky, Carolina Barbisan, 

Stefano Busato, Luísa Velho, Alexandre Naujorks, Anne Mello, Solange C. 

Garcia, Paulo Zielinsky 

Unidade de Cardiologia Fetal/Instituto de Cardiologia/FUC 

patipizzato@hotmail.com; zielinsky@cardiol.br 
 

Objetivo: Testar a hipótese de que a restrição da ingesta materna de alimentos 

ricos em polifenóis, substâncias com capacidade de diminuir a COX-2 e inibir a 

síntese das prostaglandinas no terceiro trimestre de gestação, pode reverter o 

efeito constritivo sobre o ducto arterioso fetal. Métodos: Em um ensaio clínico 

aberto, 51 fetos no terceiro trimestre gestacional sem história materna de uso de 

AINES foram avaliados. Todas as gestantes foram submetidas a um questionário 

de frequência de consumo alimentar e orientadas a suspender os alimentos ricos 

em polifenóis, sendo realizada a reavaliação nutricional após 3 semanas. 

Parâmetros Doppler ecocardiográficos foram avaliados antes e após a 

intervenção dietética.  Em um grupo controle de 26 fetos hígidos no terceiro 

trimestre de gestação, no qual não foi realizada orientação nutricional, foi 
realizado o seguimento ecocardiográfico. Foram utilizados o teste t de Student e 

o teste de Wilcoxon. Resultados: A IG média na avaliação inicial foi de 32 ± 3 

semanas (28-37 semanas).  Após a orientação dietética de suspensão dos 

alimentos ricos em polifenóis (≥ 3 semanas), 48/51 fetos (96%) apresentaram 

reversão parcial ou completa da constrição ductal, com redução da média das 

velocidades sistólica (1.74 ± 0.20 m/s para 1.31 ± 0.34 m/s, p < 0.001) e 

diastólica (0.33 ± 0.09 m/s para 0.21 ± 0.07 m/s, p < 0.001), assim como da 

média das razões VD/VE (1.37 ± 0.26 para 1.12 ± 0.17, p < 0.001) e aumento da 

média dos IP (1.98 ± 0.36 para 2.46 ± 0.23, p < 0.001). O consumo materno 

diário médio de polifenóis era 286 mg/dia e diminuiu para 0 mg/dia após 

orientação nutricional, p < 0.001.  No grupo controle, a IG média foi de 32 ± 4 
semanas (29-37 semanas), não houve diferença estatisticamente significativa na 

média diária de consumo de alimentos ricos em polifenóis, média das 

velocidades sistólica e diastólica, média dos IP e na média das razões VD/VE 

durante o seguimento. Conclusão: A redução da ingesta materna de alimentos 

ricos em polifenóis no terceiro trimestre gestacional melhora a constrição ductal 

fetal, podendo influenciar os hábitos dietéticos maternos nesse período da 

gestação. 

 
Apoio: CNPq/FAPERGS 
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Modificações na Dinâmica do Ducto Arterioso Fetal Após a Restrição do 

Consumo Materno de Alimentos Ricos em Polifenóis no Terceiro Trimestre 

Stefano Boemler Busato, Antonio Piccoli Jr, Luiz H. Nicoloso, Alexandre 

Naujorks, Izabele Vian, Patrícia E. Pizzato, Marcelo E. Pizzato, Fernanda 

Swarowsky, Carolina Barbisan, Luísa Velho, Anne Mello, Paulo Zielinsky 

Unidade de Cardiologia Fetal - Instituto de Cardiologia do RS/FUC 

busato.s@gmail.com / zielinsky@cardiol.br 

 
Fundamentos e objetivo: Já foi demonstrado previamente que o consumo 

materno de alimentos ricos em polifenóis pode causar constrição ductal por 

inibição da síntese das prostaglandinas. Testamos a hipótese de que a dinâmica 

do fluxo no ducto arterioso melhora em fetos expostos a uma dieta materna 

pobre em polifenóis por um período superior a duas semanas. Métodos e 

resultados: Em um ensaio clínico aberto, 46 fetos com IG> 28 semanas foram 

submetidos a 3 estudos ecocardiográficos com Doppler com um intervalo ≥ 2 

semanas. Após a primeira avaliação, nenhuma orientação foi dada às gestantes. 

Na segunda avaliação, foi aplicado um questionário de frequência alimentar 

baseado em instrumentos validados e uma dieta baseada em alimentos pobres 

em polifenóis (< 30 mg/ 100g de alimentos) foi recomendada. A IG média na 

avaliação inicial foi de 33 ± 3 semanas. A concentração calculada de polifenóis 
na dieta materna foi de 1277 mg (> percentil 75) no segundo exame. Após a 

orientação dietética, o consumo materno diário médio de polifenóis diminuiu 

para 126 mg (< percentil 25) (P= 0,0001). Comparando os dois primeiros 

estudos (sem orientação dietética), não foram observadas modificações 

significativas na dinâmica do fluxo ductal. Entretanto, entre o terceiro exame 

ecocardiográfico e o segundo (pós-intervenção), houve redução das médias das 

velocidades sistólica (1,2 ± 0,4 m/s para 0,9 ± 0,3 m/s, P = 0,018) e diastólica 

(0,21 ± 0,09 m/s para 0,18 ± 0,06 m/s, P = 0,016), assim como da relação 

VD/VE (1,3 ± 0,2 para 1,1 ± 0,2, P = 0,004) e aumento do índice de 

pulsatilidade (2,2 ± 0,3 para 2,4 ± 0,4, P =0,04). Conclusões: A redução da 

ingesta materna de polifenóis na gestação é acompanhada por uma melhora na 
dinâmica do fluxo no ducto arterioso fetal tardia, corroborando a demonstração 

da interferência dessas substâncias sobre o canal arterial. 

 
Apoio: CNPq, Fapicc, Fapergs 
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Ambulatório de Cardiologia Pediátrica Preventiva do Instituto de 

Cardiologia: Resultados de 6 meses de acompanhamento físico 

Carla C Martins, Carina Leiria, Giana D Hexsel, Lígia C Facin, Steffi K B 

Veloso, Giovana C Marx, Deise Baldissera, Rose Petkowics, Sandra M Barbiero, 

Cláudia C Cesa, Lúcia C Pellanda 

Ambulatório de Cardiologia Pediátrica do Instituto de Cardiologia de Porto 

Alegre- IC-FUC. 

carlacmrts@gmail.com, lupellanda@uol.com 
 

Introdução:Diferentes fatores de risco (FR) para doença isquêmica estão 

presentes na infância e na adolescência. O exercício físico pode atenuar /ou 

melhorar as condições dos FR de forma importante em qualquer fase da vida 

Objetivo: Avaliar a adesão às orientações de atividade física dos pacientes do 

Ambulatório de Cardiologia Pediátrica Preventiva. 

Métodos: Estudo de coorte que estudou as crianças atendidas no Ambulatório de 

Cardiologia Pediátrica Preventiva devido à presença de FR. Foi realizado 

ANOVA de medidas repetidas para os tempos T0 e T6 meses. Os valores de p 

apresentados representam diferença entre os grupos.  

Resultados: A média do IMC das crianças que aderiram às orientações de 

atividade física foram de 26,2±5,7kg/m² em T0 e 25,9±5,5kg/m² em T6. Aquelas 
que não aderiram tiveram médias de 29,8±5,3kg/m² em T0 e 30,1±5,8kg/m² em 

T6 (p= 0,052). A pressão arterial sistólica dos que aderiram teve média de 

120,5±18,2 mmHg em T0 e 117,2±15,5mmHg em T6. Nas crianças que não 

aderiram a média da PAS foi de 121,3±4,6mmHg em T0 e 119,4±13,9mmHg em 

T6 (0,801). Os valores de pressão arterial diastólica foram de 78,3±11,4mmHg 

em T0 e 2,1±14mmHg em T6 para os que seguiram as orientações de exercício 

físico. Os pacientes que não aderiram obtiveram médias de 76,2±4,7mmHg em 

T0 e 76,6±13,9mmHg em T6 (p=0,773). 

Conclusão: Os resultados sugerem que a adesão à prática de atividade física 

possibilita um melhor controle dos FR em crianças. Contudo, é necessário 

reforçar que a adesão dos pacientes e seus familiares ao tratamento é 
indispensável para a obtenção de resultados satisfatórios junto a essa população. 
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Teste dos 6 minutos de caminhada em pacientes com Síndrome de 

Eisenmegner 

Fernanda H Varela, Cora Firpo 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / FUC  

Contato: fh.fernanda@gmail.com; cora.voy@terra.com.br  

 

Introdução: Hipertensão Arterial Pulmonar associada a cardiopatia congênita é 

uma doença com alta morbidade e mortalidade. Bosentana, inibidor da 
endoltelina, é um medicamento de alto custo, efetivo na melhora sintomática 

desses pacientes. Em alguns casos, é fornecido pelo poder público. O teste de 

seis minutos de caminhada (T6’) é um método reconhecido para 

acompanhamento desses pacientes. Objetivo: Relatar a experiência de um 

serviço de referência em cardiologia pediátrica com pacientes do Sistema Único 

de Saúde (SUS) em uso de inibidor da endotelina. Metodologia: Série de relato 

de casos. Resultados: Sete pacientes foram avaliados com o T6´ antes e depois 

da medicação. Paciente 1, ♀,39 anos, Truncus Arteriosus. T6’ em abril/07: 

567m. Iniciou Bosentana em jun/08. Recebe metade da dose preconizada. T6’ 

em mar/11: 334 m. Relata melhora dos sintomas. Paciente 2, 35anos, ♀, 

comunicação interatrial. T6’ em abril/08: 342m. Iniciou Bosentana em jan/09. 

Após 6 meses apresentou elevação de transaminases, necessitando reduzir a dose 
transitoriamente. Usa a droga de forma plena. T6’ em nov/10: 386m. Paciente 3, 

♂, 33 anos. T6’ em ago/09: 480 m. Usa Bosentana regularmente desde então. 

T6’ em fev/11: 576m. Paciente 4, ♀, 45 anos, comunicação interventricular. T6’ 

em ago/09: 416m. Iniciou Bosentana em dez/09. T6’ em mar/10: 440m. Paciente 

5, ♂, 18 anos, dupla via de saída de ventrículo direito. T6’ em ago/06: 434m. 

Iniciou Bosentana em nov/06. T6´em ago/10: 396m. Paciente 6, ♂, 20 anos, 

dupla via de entrada e dupla via de saída de ventrículo indeterminado. T6’ em 

agos/06: 387m. Iniciou Bosentana em jul/07, toma metade da dose. T6’ em 

jul/10: 564m. Paciente 7, ♀, 24 anos, dupla via de saída átrio ventricular. T6´ em 

maio/10: 230m. Iniciou Bosentana em maio/10. T6´ nov/10: 460m. Recebendo 

dose plena apenas desde mar/11. Pacientes 1, 4, 5, 6 e 7 tiveram ou tem 
problemas com a distribuição do medicamento feito pela prefeitura. Os sete 

pacientes referem melhora dos sintomas com o uso da droga. Conclusão: Todos 

os pacientes tiveram melhora sintomática referida e verificada no T6´. O 

fornecimento irregular do medicamento impede uma adequada avaliação. 
 

Apoio: CNPq 
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Estratégia Ambulatorial de Prevenção Primordial da Doença Cardíaca 

Isquêmica na Infância e Adolescência: O Papel da Atividade Física 

Carla Corrêa Martins, Fernanda Swarowski, Renata das Virgens Marques, Gisele 

Menezes, Vânia Schommer, Cláudia Ciceri Cesa, Lucia Campo Pellanda 

Ambulatório de Cardiologia Pediátrica do Instituto de Cardiologia de Porto 

Alegre- IC-FUC 

carlacmrts@gmail.com,  lupellanda@uol.com 

 
Introdução: Diferentes fatores de risco para doença isquêmica estão presentes 

na infância e na adolescência. O estabelecimento de hábitos saudáveis e a prática 

de atividade física tem alto potencial de impacto simultâneo sobre diversos os 

fatores de risco nesta idade. 

Objetivos: Verificar se um programa de exercícios orientados auxilia no 

controle e na prevenção dos fatores de risco para doença isquêmica na infância e 

adolescência.  
Métodos: Ensaio clínico randomizado, comparando o grupo controle e 

intervenção. A intervenção será feita sob a orientação e acompanhamento de um 

programa regular de exercícios. Os exercícios são prescritos em consulta de 

rotina e devem ser realizados na casa do paciente. 

Resultados: O projeto tem delineamento de Ensaio Clínico Randomizado e, por 
isso, análises estatísticas prévias não são recomendadas. Serão descritos aqui os 

dados basais dos pacientes randomizados. Até o momento foram randomizados 

23 pacientes. 21% são do sexo masculino e a média de idade é de 11,4±3,53 

anos. A média de IMC é 29,87±5,33kg/m². A média da pressão sistólica é 

113,22±11,51mmHg  e  da diastólica 70,09±9,76mmHg. As médias dos exames 

laboratoriais foram: LDL 91,52±19,06mg/dL, HDL 39,39±9,26mg/dL, 

Triglicerídeos 97,64±38,6mg/dL, glicose 90,00±6,18mg/dL, PCR ultra-sensível 

0,34±0,31mg/dL. Quando iniciaram o estudo 39% das crianças tinham HDL 

menor que 40mg/dL, 34,7% tinham PCR maior que 0,3mg/dL, 0,08% tinham 

triglicerídeos acima de 150mg/dL. O IMC era maior que 30kg/m² em 43,4% das 

crianças e era maior que 25kg/m² em 86,9%. 
 

Apoio: FAPERGS 
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Concordância Entre o Peso e a Altura Referidos Pelos Responsáveis e 

Medidos Em Ambulatório de Cardiologia Pediátrica 

Willian Roberto Menegazzo, Cláudia Ciceri Cesa, Lucia Campos Pellanda 

Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia/RS – 

Ambulatório de Cardiologia Pediátrica 

wmenegazzo@yahoo.com.br  

 

INTRODUÇÃO: Peso e altura são medidas utilizadas para avaliar o estado 
nutricional e geral do paciente. Peso e altura referidos pelo paciente são um 

método simples e fácil de se coletar, porém, em adultos, se mostrou ser um 

método não fidedigno de coleta. Na população pediátrica, se desconhece a 

validade do peso referido pelos pais. OBJETIVOS: Avaliar a concordância entre 

o peso e a altura referidos pelos pais e medidos pelos médicos, e classificá-la de 

acordo com o grau de parentesco e nível de escolaridade do responsável e idade 

do paciente. MÉTODOS: Estudo Transversal com 101 crianças entre 0-15 anos 

atendidas no Ambulatório de Cardiologia Pediátrica do IC-FUC/POA/RS. Foi 

perguntado aos pais/responsáveis que acompanhavam a criança qual o peso e 

altura da mesma e, logo após, realizada a aferição das variáveis em balança e 

estadiômetro. Foram usados teste t para correlação e de Bland-Altman para 

concordância entre os métodos. RESULTADOS: Houve superestimação do peso 
de, em média, 0,79kg, com desvio-padrão de 2,14kg; e superestimação da altura 

de, em média 3cm, com desvio-padrão de 6cm, pelos pais/responsáveis. Não 

houve correlação entre nível de escolaridade do acompanhante com a diferença 

do peso e altura referidos e medidos(respectivamente p=0,168 e p=0,135); 

também não houve correlação do grau de parentesco com a diferença do peso e 

altura referidos e medidos(respectivamente p=0,549 e p=0,389). Houve 

correlação do peso referido com o medido somente em crianças menores de 

cinco anos (p=0,044),e, pelo método de Bland-Altmand, especialmente com 

menos de 20kg. 41% dos pais/responsáveis não sabiam informar a altura dos 

filhos. CONCLUSÕES: O peso informado pode ser útil na prática clínica para 

crianças menores de 5 anos e abaixo de 20kg. Esse achado pode ser devido a um 
acompanhamento mais frequente junto ao Pediatra, ao cálculo para dosagem de 

medicação entre outros, já que não se demonstrou relação entre grau de 

parentesco e nível de escolaridade do responsável e diferença entre peso e altura 

referidos e medidos. A altura informada é um dado que não pode ser utilizado na 

prática clínica. 
 

Financiamento: FAPICC 
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Ambulatório de Cardiologia Pediátrica Preventiva do Instituto de 

Cardiologia: Resultados de 6 meses de acompanhamento nutricional 

Reis, M A,  Machado, N B,  Leiria, C,  Marques, R V,  Marobin, R,  Schuh, D S, 

 Tortato, G,  Barbiero, S M,  Cesa, C, Pellanda, L C. 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, BRASIL. 

danielaschneid@gmail.com  

 

Introdução: A obesidade infantil está associada ao desenvolvimento de 
Doenças Cardiovasculares (DCV). Lawlor, DA et al (BMJ, 2010, 341:c6224) 

mostraram que esse fator de risco (FR) está associado a uma maior 

predisposição para eventos cardiovasculares na vida adulta. A orientação 

nutricional é parte fundamental na conduta terapeutica do tratamento da 

obesidade infantil e FR cardiovascular associados. 

Objetivo: Avaliar a adesão ao tratamento nutricional dos pacientes do 

Ambulatório de Cardiologia Pediátrica Preventiva. 

Métodos:  Estudo de coorte com crianças atendidas no Ambulatório de 

Cardiologia Pediátrica Preventiva devido à presença de FR para DCV. Foi 

realizado ANOVA de medidas repetidas para os tempos T0 e T6 meses. Os 

valores de p apresentados representam diferença entre os grupos. 

Resultados: Das crianças que aderiram às orientações nutricionais as médias de 
IMC foram de 26,7±5,2 kg/m2 em T0 e 26,4±5,0 kg/m2 em T6. Aquelas que não 

aderiram tiveram médias de 29,4±6,0 kg/m2 em T0 e 29,9±6,1kg/m2 em T6 (p= 

0,067). A pressão arterial sistólica dos que aderiram teve média de 115,8±17,2 

mmHg em T0 e 112±16,5mmHg em T6. Dentre os que não aderiram, a PAS foi 

de 118,4±15,6mmHg em T0 e 120,8±12,7mmHg em T6 (0,181). Os valores de 

pressão arterial diastólica foram de 74,6±10mmHg em T0 e 73,7±14,5mmHg em 

T6 para os que seguiram as orientações de alimentação. Por sua vez, os que não 

aderiram obtiveram médias de 77,3±13mmHg em T0 e 77,3±10,9mmHg em T6 

(p=0,280). 

Conclusão: O tratamento baseado na modificação dos hábitos alimentares 

apresenta resultados positivos entretanto, a adesão ao tratamento, tanto por parte 
do paciente quanto dos seus familiares, são o principal desafio de trabalho na 

prática clínica. 
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Avaliação da Qualidade de Vida de Pacientes com Cardiopatia Congênita 

Fernanda H Varela, Cora Firpo 
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Introdução: Com o aumento da sobrevida dos pacientes portadores de 

cardiopatias congênitas (CC), cresce também o interesse em estudar a qualidade 

de vida (QV) dessa população. 
Objetivo: Avaliar e comparar a QV de pacientes portadores de CC com a QV de 

pessoas sem CC. 

Métodos: Foi utilizado o SF-36 (Medical Outcomes Study Short Form – 36 

Items), um questionário composto por 11 perguntas com um total de 36 questões 

a serem respondidas. Esse instrumento utiliza oito domínios de avaliação para 

determinar a QV: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, 

estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde 

mental. O SF-36 foi aplicado antes da consulta de rotina a pacientes portadores 

de CC, em acompanhamento no setor de cardiologia pediátrica do IC-FUC com 

idade superior a 15 anos; controles: estudantes da rede pública de Porto Alegre 

sem CC, pareados por sexo e idade. Todos os participantes receberam e 

assinaram o termo de consentimento informado; menores de 18 anos obtiveram 
autorização de seus responsáveis. Foi utilizado teste t de Student para comparar 

os dois grupos. 

Resultados: Foram analisados 96 questionários aplicados a casos com idade 

média de 24,08 ± 8,8 anos, e 86 questionários aplicados a controles com idade 

média 20,88 ± 8,2; sendo homens 56,3% dos casos e 57% dos controles. A QV 

dos portadores de CC foi significativamente menor do que nos controles em três 

dos oito domínios avaliados: capacidade funcional (p< 0,001), limitações físicas 

(p< 0,05) e estado geral de saúde (p< 0,05). Dentre os casos, houve diferença 

estatisticamente significativa entre o pacientes cianóticos e acianóticos nos 

quesitos estado geral de saúde (p< 0,005), aspectos sociais (p< 0,05) e saúde 

mental (p<0,05), sendo melhor a QV dos acianóticos nesses três domínios. 
Conclusão: A qualidade de vida dos pacientes portadores de cardiopatia 

congênita é menor do que da população geral, sendo mais comprometida 

naqueles com CC cianótica do que acianótica. 

 
Apoio: CNPq. 
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Intervenção em Atividade Física na Obesidade Infantil e no Perfil Lipídico 

de Crianças: Uma Revisão Sistemática com Meta-Análise de Ensaios 

Clínicos Randomizados 

Tortato, Gabriela, Cesa, Claudia, Marques, Renata V, Santos, Tiago, Machado, 

Natássia B, Petkowics, Rose, Marobin, Roberta, Martins, Carla, Schaan, Beatriz 

D, Pellanda, Lucia C 

Introdução: A obesidade gera um forte impacto na saúde das crianças. 

Entretanto, a eficácia da atividade física como intervenção sobre o perfil lipídico 

ainda permanece incerta. Objetivos: Avaliar o efeito da atividade física na 

redução dos valores de colesterol total e triglicerídeos em crianças através de 

uma revisão sistemática com meta-análise de ECRs. Material e métodos: A 

busca de estudos foi feita através dos bancos de dados do PubMed, Embase,  

Cochrane e das referências de estudos  incluídos, sem restrição de idioma. Os 

estudos incluídos eram Ensaios Clínicos Randomizados que abordavam o 
impacto da intervenção em atividade física sobre o Índice de Massa Corporal 

(IMC), Colesterol total e Triglicerídeos, em crianças de 6 a 12 anos, por um 

período igual ou maior que 6 meses. A extração dos dados foi realizada por dois 

revisores independentes, e a análise estatística, feita pelo STATA, avaliou as 

diferenças das médias obtidas. Resultados: De 18.014 artigos revisados, 6 ECRs 

(n 3528 participantes) foram incluídos; comparando-os, percebeu-se uma 

diferença de - 0.07kg/m2 (95%CI -0.31, 0.17; I20.0%) no IMC vs. grupo 

controle. Dos 6 trabalhos incluídos, apenas 3 ECRs apresentavam variáveis de 

Colesterol Total e Triglicerídeos. A diferença nos valores de Colesterol Total (n 

1529 participantes) foi de 2.62mg/dL (95%CI -1.89, 7.13; I251.0%) e de 

Triglicerídeos (n 1675) foi de -5.16mg/dL (95%CI -8.65, -1.67; I220.8%). 
Conclusões: Os programas de atividade física com duração de 6 meses não 

causaram alterações estatísticas significativas no IMC e apresentaram apenas 

pequenas mudanças nos valores de Triglicerídeos em comparação ao grupo 

controle. Novos estudos, com diferentes estratégias para combater a obesidade 

infantil, são necessários para obtenção de melhores resultados. 

 
Apoio: MCT/CNPq/CT Saúde/MS/SCTIE/DECIT, FAPICC. 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, BRASIL. 
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Avaliação da Influência da Televisão no IMC e Hábitos Alimentares de 

Pacientes do Ambulatório de Cardiologia Pediátrica Preventiva do IC-FUC 

Lígia C Facin, Carla Martins, Claudia Cesa, Lucia Pellanda 

Instituição: Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 

e-mails: ligiacarolinafacin@gmail.com / lupellanda@gmail.com 

 

Introdução: A exposição a mídias televisivas, como as propagandas de 

alimentos, podem induzir nas escolhas alimentares de crianças e adolescentes. 
Entretanto, pouco se sabe sobre s interação entre exposição a televisão, índice de 

massa corpórea (IMC) e hábitos alimentares em crianças brasileiras.  

Objetivo: Estudar a influência do hábito de assistir televisão sobre o IMC de 

crianças e adolescentes atendidos no Ambulatório de Cardiologia Pediátrica 

Preventiva. 

Métodos: Estudo transversal. São coletados dados do exame clínico como peso, 

altura, idade e sexo. Para coleta dos dados é utilizado dados questionário 

contendo perguntar a cerca dos hábitos de vida, de sono e qual é a exposição 

diária da criança à televisão. De forma adicional, a programação diária de três 

emissoras de televisão são gravadas para posterior cruzamento dos dados – 

programas de televisão e rotina de exposição.  

Resultados: O trabalho está em andamento e se encontra em fase de coleta de 
dados.  

Conclusão: Espera-se com este trabalho entender melhor qual é a realidade dos 

jovens brasileiros frente ao dispêndio de tempo com a programação televisiva e 

a associação com o excesso de peso. A partir dos dados que serão levantados 

novas intervenções e abordagens clínicas poderão ser elucidadas para o controle 

e manejo da obesidade infantil.  

 
Apoio: FAPERGS 
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Ambulatório de Cardiologia Pediátrica Preventiva do Instituto de 

Cardiologia: 2 anos de acompanhamento 

Luís Eduardo Salles, Natássia Machado, Matheus Reis, William Souza, Daniele 

Schuh, Carla Martins, Claudia C. Cesa, Gabriela Tortato, Renata Marques, Rose 

Petkowics, Carla C. Martins, Lucia Pellanda 

Conclusão: O acompanhamento por equipe multidisciplinar auxilia na mudança 

e manutenção de hábitos saudáveis. Todavia, a adesão ao tratamento, tanto por 

parte dos pacientes quanto de seus familiares, é chave fundamental para a 

obtenção de resultados clínicos. 

 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, BRASIL. 

Instituição: Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 

BRASIL. 
e-mails: lesalles@gmail.com / lupellanda@gmail.com  

 

Introdução: Introdução: Prevenir e tratar fatores de risco (FR) na população 

pediátrica pode impedir eventos cardiovasculares na vida adulta. 
Objetivo: Descrever a evolução dos pacientes atendidos no ambulatório de 

Cardiologia Pediátrica Preventiva. Métodos: Estudo de coorte. Para avaliação 

dos pacientes foram selecionados os tempos de acompanhamento T0 e T6 meses 

e utilizado teste t pareado para comparação das médias. Resultados: Dos 60 

pacientes atendidos entre os anos 2009 e 2010, 56,7% são do sexo masculino e a 
média de idade é 9,8±3,8anos. A história familiar positiva estava presente em 

92,9% da amostra. Inicialmente 96,6% das crianças estavam com excesso de 

peso, 45,3% eram hipertensos, 53,1% eram dislipidemicos, 46,2% estavam com 

o LDL elevado e 32,3% tinham HDL baixo. As crianças com excesso de peso 

apresentaram em média de IMC de 28,0±5,3 kg/m2 em T0 e 27,9±5,2kg/m2 em 

T6 (p=0,737). As hipertensas apresentavam média de PAS de 127,5±17,3mmHg 

em T0 e 120,8±19,01mmHg em T6 (p=0,020). Em relação a PAD, foram 

encontrados os valores de 81,6±10,5mmHg e 78,5±14,4mmHg, em T0 e T6 

respectivamente (p=0,351). Aquelas que apresentavam colesterol elevado na 

primeira consulta tiveram médias de colesterol total de 199,2±23,2mg/dL em T0 

e 194,2±32,6mg/dL em T6 (p= 0,339). resultados clínicos. 
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Intervenções em Atividade Física na Obesidade Infantil com Repercussão 

em IMC e PA: uma Revisão Sistemática com Metanálise de Ensaios Clínicos 

Randomizados 

Renata V Marques, Claudia C Cesa, Gabriela  Tortato, Tiago Santos, Natássia B 

Machado, Rosemary Petkowicz,  Roberta Marobin,  Carla C Martins, Beatriz D 

Schaan, Lucia C Pellanda 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, BRASIL. 

Fundamento: As várias estratégias de prevenção e combate da obesidade 

infantil incluem a prática de atividade física, no entanto os resultados nos índices 

antropométricos e na pressão arterial ainda não são claros. Objetivo: Avaliar a 

eficácia da atividade física na redução do IMC e nos índices de PA em crianças a 

partir de revisão sistemática e meta-análise de Ensaios Clínicos Randomizados 

(ECRs). Material e Métodos: Para avaliar o efeito das intervenções da atividade 

física para prevenir ou tratar a obesidade infantil foi realizada uma revisão 

sistemática e meta-análise de ECRs cuja fonte de busca incluiu as bases de dados 
PubMed, Embase , Cochrane e referências de estudos incluídos; não houve 

restrição do idioma. Foram incluídos ECRs que avaliassem o impacto da 

atividade física, numa intervenção maior que 6 meses em pacientes de 6 a 12 

anos em medidas antropométricas e índices de PA. A extração dos dados foi feita 

por dois revisores independentes e a análise foi feita pelo STATA avaliando as 

diferenças das médias obtidas. Resultados: Dos 18,014 artigos encontrados, 6 

ECRs foram incluídos, representando um n de 3528 pacientes para avaliação do 

IMC que apresentou diferença de -0.07kg/m2 (95% CI -0.31, 0.17; I20.0%) 

quando comparado ao grupo controle. Dos 6 trabalhos incluídos 3 apresentaram 

variáveis de Pressão Arterial totalizando 1816. A diferença na pressão arterial 

sistólica foi de  -1.16mmHg (95%CI -2.02, -0.31; I20.0%); e a diferença na 
pressão arterial diastólica foi de  -1.11mmHg(95% CI-2.30, 0.07; I270.5%). 

Conclusões: As intervenções de atividade física no período de 6 meses não 

apresentaram mudanças estatísticas  significativas no IMC , entretanto 

mostraram  mudanças positivas na Pressão Arterial dos pacientes em 

comparação com o gurpo controle. Novos estudos, incluindo outras estratégias 

além da atividade física e por um período maior são necessários para melhora 

dos resultados. 

 
Apoio: MCT/CNPq/CT-Saúde/MS/SCTIE/DECIT, FAPICC, Fonte financiadora: FAPERGS 
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Estudo de Prevalência de Obesidade e Outros Fatores de Risco para 

Cardiopatia Isquêmica em Crianças Portadoras de Cardiopatias Congênitas 
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Introdução: A desnutrição é um problema freqüentemente associado às doenças 

congênitas. Porém após a correção da cardiopatia estas crianças são incentivadas 

ao ganho de peso, muitas delas apresentando obesidade em adição a outros 

fatores de risco para aterosclerose como sedentarismo, dislipidemia e alteração 

da pressão arterial.  

Objetivo: Estimar a prevalência de obesidade e de outros fatores de risco para 

cardiopatia isquêmica, em crianças portadoras de cardiopatia congênita 

atendidas no Ambulatório de Cardiologia Pediátrica do Instituto de Cardiologia 

(IC/FUC). 
Materiais e Métodos: Estudo transversal de linha de base seguido de estudo de 

coorte para acompanhamento de longo prazo. Serão avaliados os pacientes 

acima de dois anos, com diagnóstico definido de cardiopatia congênita, 

atendidos no Ambulatório de Cardiologia. O período de coleta de dados será de 

agosto de 2010 a agosto de 2012 e estima-se que o número de participantes seja 

de 250 crianças. Serão coletados dados antropométricos, pressão arterial e 

exames laboratoriais. 

Resultados Esperados: Espera-se encontrar uma maior exposição aos fatores de 

risco para doença aterosclerótica em crianças com cardiopatia congênita, tendo 

em vista que elas podem estar submetidas a influências do meio diversas das 

obersavadas em crianças hígidas. 
Conclusões: Não estão disponíveis conclusões definitivas, mas há evidências na 

literatura de aumento da obesidade em crianças com cardiopatia congênita. Além 

disso, sabe-se que os fatores de risco para aterosclerose desenvolvidos na 

infância têm maior probabilidade de persistir na vida adulta. 

 
Apoio: Projeto financiado pela FAPICC, BIC financiada pelo CNPq 

mailto:robertamarobin@gmail.com
mailto:lupellanda@gmail.com


___________________________________________________________ 

 
74 



___________________________________________________________ 

 
75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciências Biológicas 



___________________________________________________________ 

 
76 



___________________________________________________________ 

 
77 

 

Avaliação In Vitro do Potencial de Adesão e Proliferação de Células-Tronco 
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Células-tronco são células com capacidade de autorrenovação ilimitada/prolongada, 
capaz de produzir, pelo menos um tipo de célula altamente diferenciada. Existem 

duas origens de células-tronco, células-tronco embrionárias e as células-tronco 
adultas, que se localizam em diferentes tecidos do organismo. As células-tronco 

adiposo-derivadas (CTAD) obtidas de tecido adiposo têm mostrado potencial para 
diferenciar-se em múltiplos tipos celulares, por este motivo são ótimas opções para 

tratamentos na Medicina Regenerativa. Este trabalho teve como objetivo padronizar 
o isolamento, manter e caracterizar CTAD de humanos e camundongos; associar as 

CTAD com biomateriais tridimensionais de colágeno e fosfato de cálcio; avaliar a 
capacidade de adesão e proliferação dessas células quando associadas aos 

biomateriais. As células humanas foram isoladas a partir de lipoaspirado de pacientes 
da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. As células murinas foram obtidas da 

região inguinal de camundongos BALB/c adultos.  As células de humanos e 
camundongos foram induzidas à diferenciação condrogênica, osteogênica e 

adipogênica. O isolamento das células foi realizado usando o método com 
colagenase. Foram usados os biomateriais colágeno e fosfato de cálcio na forma 

tridimensional. Os biomateriais foram testados em associação com as CTAD com e 
sem contato prévio com meio de cultura. As células não aderidas foram contadas 

após coloração com GIEMSA e a proliferação foi quantificada usando o método 
MTT. O rendimento das células variou de 2 a 10x10

5
 células/mL ou g de tecido. 

Todas as culturas analisadas foram capazes de se diferenciar. A adesão foi 
significativamente reduzida quando se comparam as percentagens de células 

aderidas aos biomateriais não tratados previamente (D, seco) e pré-incubados em 
meio suplementado com soro fetal bovino 10%. Nas análises da proliferação de 

CTAD em associação com os biomateriais, as células cultivadas em condições 
convencionais, mostrou que as hCATD semeadas nos scaffolds apresentaram 

proliferação significativamente menor do que em culturas 2D. Em colágeno não 

houve diferença. Nossos resultados mostram que, devidamente isoladas e 
expandidas, as CTAD de humanos e camundongos são capazes de aderir e proliferar 

em associação a scaffolds de diferentes composições. Os resultados positivos 
observados para as células humanas podem ser diretamente traduzidos em protocolos 

terapêuticos mais eficientes para os diferentes tipos de doenças. 
 

Apoio: Bolsista PIBITI/CNPq, FAPERGS e ULBRA. 
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Células-tronco são células capazes de auto-renovação e de diferenciar-se em 

pelo menos, um tipo de célula diferenciada. As células-tronco adiposo-derivadas 
(CTADs) têm mostrado grande potencial terapêutico, sendo estudadas para 

aplicação em vários tipos de terapias. Estamos investigando sua capacidade de 

suporte à expansão de queratiócitos, cujo cultivo exige a presença de uma 

camada alimentadora. Para tal, as CTADs devem permanecer vivas em cultivo, 

mas sem proliferar. A mitomicina C (MMC) trata-se de um agente 

antineoplásico alquilante com ação intracelular que inibe a divisão celular, a 

síntese protéica e a proliferação de fibroblastos. Este projeto tem como objetivo 

determinar as condições de cultivo com MMC capaz de inibir a proliferação de 

CTDAs de camundongos sem afetar sua viabilidade, para formação de uma 

camada alimentadora. Como métodos foram utilizados camundongos BALB/c 

mantidos em condições padrão. Para o isolamento de CTADs, foi utilizado o 

método de digestão com colagenase. As células foram mantidas em cultura com 
meio HDMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino e 0,01% de 

antibiótico. Alcançando a confluência desejada, 3,25.x10⁵ células foram 

colocadas em placa de 6 poços e após 7 horas para aderência ao substrato foram 

aplicadas diferentes concentrações de MMC (0,5, 1, 2, 4 e 8 µg/ml). Após 

incubação por 2 horas, as células foram ressuspensas novamente em meio 

HDMEM e mantidas em cultivo por 5 dias, com troca de metade do meio de 

cultivo no dia 3. 

Resultados: As células isoladas do tecido adiposo apresentaram o fenótipo 

característico de células-tronco mesenquimais. Os testes com MMC mostraram 

que no quinto dia, 25% e 20% das células tratadas respectivamente com 8 µg/ml 
e 4 µg/ml, perdem aderência ao substrato e morrem. Nas outras concentrações,a 

viabilidade celular manteve-se entre 91 e 98%. Até o momento pode-se concluir 

que o tratamento das ADSCs com MMC em concentrações de 8 µg/ml e 4 µg/ml 

resultam em viabilidade abaixo do esperado já no quinto dia, enquanto as outras 

concentrações são mais viáveis para utilização. Este teste será repetido com 

manutenção das células em cultivo por 10 dias. 

 
Apoio: CNPq 
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Introdução: Os glioblastomas (GBMs) são as formas mais malignas entre os 
tumores astrocísticos, conferindo um mau prognóstico para os pacientes. O 

glutamato é o principal neurotransmissor excitatório em mamíferos. Contudo, 

sob condições patológicas, há uma excessiva liberação deste neurotransmissor,  

alterando a homeostase do tecido. Neste sentido, alguns estudos demonstram que 

os gliomas que apresentam maior liberação de glutamato possuem um 

comportamento mais invasivo, sugerindo que os receptores glutamatérgicos 

estejam envolvidos no processo de crescimento tumoral. Tendo em vista que a 

migração é uma das etapas do processo de invasão, avaliamos o efeito do 

glutamato sobre a migração de GBMs in vitro.  

Objetivo: Avaliar o efeito do glutamato (2, 5 e 50 mM) sobre a migração da 

linhagem derivada de GBM- U-87MG cultivada sob a  forma de esferóides.  

Métodos: Os cultivo dos esferóides foram mantidos em placas cobertas de ágar 
2%, coleta por 3 dias. Esferóides com diâmetro igual a 200 µm foram inoculados 

em placas de cultura com ou sem tratamento com glutamato (2, 5 e 50 mM). 

Após o tratamento, a  migração foi avaliada por meio da mensuração do 

diâmetro de cada esferóide. 

Resultados:Verificou-se que as doses de 2 e 5 mM de glutamato promoveram 

aumento significativo na migração de U-87MG. Enquanto a dose de 50 mM 

mostrou efeito inibitório sobre a migração celular. 

Conclusão:  Estes dados sugerem que o glutamato promove a migração celular 

quando em baixas doses. Assim, estamos dando continuidade nestas 

investigações para avaliarmos, os mecanismos envolvidos no efeito migratório 

induzido pelo glutamato nos GBMs. 
 

Apoio: CNPq; FAPERGS 
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Introdução: Os tumores colorretais (CCR) ocupam a terceira posição como 

causa mais comum de câncer no mundo em ambos os sexos e a segunda causa 

em países desenvolvidos. A tumorigênese desta neoplasia ocorre através de uma 

série de mutações gênicas, que podem ser avaliadas através da identificação de 

genes e proteínas produzidos ou superexpressos pelos tumores, os chamados 

marcadores tumorais. Estes funcionam como indicadores da presença do tumor e 

podem ser produzidos pelo tumor ou pelo organismo, ou em resposta ao 

tratamento e recorrência da neoplasia. Entre estes marcadores moleculares 
encontramos as metaloproteinases de matriz (MMP). Estudos sugerem que as 

MMPs são importantes facilitadoras da invasão e disseminação tumoral. 

Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar a associação da expressão das 

MMP-2 e MMP-9 no sangue de pacientes com CCR com o estágio clínico da 

doença. Métodos: O sangue e dados clínicos foram obtidos de 30 pacientes com 

diagnóstico confirmado de CCR provenientes do Hospital Moinhos de Vento de 

Porto Alegre. Após a coleta, as amostras foram centrifugadas e o plasma foi 

separado e armazenado a – 20 ºC. A amplificação do produto foi realizada 

utilizando o kit TaqMan EZ RRT-PCR (Applied Biosystems) e a quantificação 

dos níveis de RNAm foi realizada por PCR em tempo real. Como controle 

negativo foi utilizado plasma de pessoas saudáveis e como controle positivo a 
linhagem celular U87. Resultados: Entre os 30 pacientes, 1 paciente foi 

classificado como estágio clínico I; 3 pacientes como estágio II; 7 pacientes 

como estágio III e 19 pacientes como estágio IV. Apenas um paciente com 

estadiamento II, um paciente com estadiamento III e 3 pacientes com 

estadiamento IV expressaram o mRNA da MMP-2. Somente 4 pacientes com 

estágio clínico IV apresentaram MMP-9. No grupo controle, não foi observada a 

expressão de nenhuma das MMPs. Conclusão: Nossos achados sugerem que 

não existe associação entre a expressão das MMPs 2 e 9 e o estadiamento clínico 

no câncer colorretal.  

 
Apoio: ULBRA 
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Introdução: A terapia celular tem se mostrado promissora para tratar doenças 

cardíacas. Células-tronco mesenquimais (MSC) apresentam bom potencial 

terapêutico pela capacidade de pluripotência e plasticidade e em perceber 

sinalização parácrina em tecidos lesionados. Objetivo: Estabelecer cultivo e 

avaliar a capacidade de diferenciação celular de MSC obtidas da medula de 

esterno de pacientes com cardiopatia isquêmica, valvular e congênita. Materiais 

e Métodos: Amostras de medula óssea de esterno foram coletadas durante a 

esternotomia mediana no IC-FUC por aspiração (seringa) e por raspagem 

(espátula). As amostras obtidas por aspiração foram submetidas à centrifugação 

em gradiente de densidade (Ficoll-Hypaque) e as amostras de raspado à lise de 

eritrócitos com solução salina hipotônica. Após o isolamento, as células obtidas 
foram distribuídas em placas de cultivo em diferentes concentrações e incubadas 

a 37°C com 5% de CO2. Foi realizado teste com diferentes concentrações de 

soro fetal bovino (SFB) e as culturas foram analisadas após 14 dias pelo ensaio 

de MTT. Na quarta passagem (P4) as culturas foram submetidas a protocolo de 

diferenciação celular osteogênica com coloração de matriz de cálcio por 

Vermelho de Alizarina. Resultados: A contagem das células, normalizada por 

massa total (n=18), não diferiu nos diferentes protocolos, raspado e aspirado 

(1,77 0,93x105 vs 1,9 0,54x105 células/g/mL, respectivamente). Não se obteve 
proliferação com o protocolo de lise e, para o protocolo de Ficoll, a concentração 

mínima necessária foi de 1x106 céls/2cm2. O ensaio de MTT mostrou haver  

maior proliferação com concentração de SFB de 15% e 20% vs 10% de SFB 

(p<0,05). Após 21 dias de cultivo com meio indutor, foi possível evidenciar 

diferenciação celular na linhagem osteogênica. Conclusão: O isolamento de 
células por gradiente de ficol a partir de amostras de aspirado se mostrou mais 

eficiente do que o de lise hipotônica. A proliferação celular foi maior para 

células cultivadas com concentração a cima de 15% de SFB. Células cultivadas 

em P4 diferenciaram-se na linhagem osteogênica conforme protocolo utilizado. 

 

Financiamento: FAPICC/ Universal-CNPq
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Introdução: Os glioblastomas (GBMs) são as formas mais agressivas de 

tumores cerebrais. Nestes, o tratamento padrão é a cirurgia combinada à 

radioterapia. No entanto, o sucesso é limitado  pela radiorestência. A elevada 

resistência dos GBMs à radioterapia sugere uma menor capacidade das células 

tumorais de sofrerem apoptose. Neste sentido, as proteínas de choque térmico 

(HSPs), o receptor do fator de crescimento epidérmico (rEGF) e a proteína P53 
podem desempenhar papel importante na resposta celular ao tratamento com 

radiação ionizante. 

Objetivo: Avaliar o efeito da radiação ionizante (5, 10 e 20 Gy)  sobre  o 

conteúdo de rEGF, p53 e Hsp70 em duas linhagens celulares derivadas de 

GBMs (U-87MG e MO59J) e em um cultivo primário obtido de paciente com 

GBM (UGBM1), cultivados como esferóides. 

Métodos: A sensibilidade à radioterapia foi determinada por quantificação do 

numero de células viáveis após tratamento. A expressão de Hsp70, EGFr e p53 

foi determinada por imunohistoquímica nos esferóides seccionados. A 

participação das vias EGFr-fosfo-Akt e EGFr-MEK-ERK na sinalização da 

radiorresistência dos GBMs foi avaliada por tratamento dos cultivos com os 
inibidores   PD098059 e wortmanina. 

Resultados: Com 5 Gy de radiação nos esferóides de UGBM1 e U-87MG 

observou-se uma significativa redução de crescimento, enquanto que os 

esferóides de MO59J apresentaram-se relativamente resistentes. Nenhuma 

mudança significativa no conteúdo de Hsp70 e p53 foi encontrada com o 

tratamento de 5 Gy em qualquer esferóide analisado, sendo que a única diferença 

observada no conteúdo de Hsp70 foi sua distribuição periférica em esferóides da 

linhagem MO59J. Este mesmo tratamento induziu um significativo aumento nos 

níveis de EGFr nessa linhagem. Quando utilizados inibidores PD098059 e 

wortmanina com irradiação ocorreu radiossensibilização dos esferóides de 

MO59J. 

Conclusão: Sugere-se que as vias PI3K-Akt e MEK-ERK via EGFr estejam 
sinalizando contra os efeitos  celulares da radioterapia nos GBMs. 

 

Apoio: CNPq; FAPERGS 
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Introdução: Os gliomas correspondem a cerca de 50% das neoplasias cerebrais. 

Além da cirurgia, a radioterapia é a principal modalidade terapêutica, ainda que 

sua eficácia seja limitada pela radioresistência. Os gliomas  que apresentam 

maior liberação de glutamato possuem um comportamento mais agressivo, 

sugerindo que os receptores glutamatérgicos estejam envolvidos na sua origem e 

progressão. A remoção do glutamato do meio intracelular envolve um sistema de 
transporte com captação de cistina, essa captação resulta na síntese do composto 

antioxidante glutationa (GSH). A maior entrada de cistina pode resultar em 

maior síntese de GSH, representando um possível mecanismo associado a 

radioresistência. 

Objetivo: Avaliar o envolvimento do glutamato na sinalização da resposta dos 

gliomas à radioterapia utilizando dois cultivos primários obtidos a partir de 

amostras de ressecção cirúrgica de glioblastomas (GBMs) - UGBM1 e UGBM2.  

Métodos: Os cultivos primários de GBM, foram obtidos a partir de biópsias de 

dois pacientes. Os cultivos foram submetidos à radioterapia (2, 5 e 10 Gy) 

combinados ou não ao glutamato, DNQX (500 µM) ou BSO (25 µM). Os efeitos 

no crescimento imediatos e tardios foram avaliados, por quantificação celular e 
fração de sobrevivência. 

Resultados: Houve diferença de sensibilidade entre os cultivos celulares em 

relação a radioterapia. O tratamento com glutamato (5mM) induziu a 

proliferação dos cultivos quando anterior à radioterapia. A adição do antagonista 

do receptor AMPA – DNQX (500µM) - restabeleceu os efeitos inibitórios da 

radiação ionizante (5Gy) em ambos os cultivos, indicando que os efeitos 

protetores do glutamato na resposta à radioterapia nos GBMs são mediados 

pelos receptores AMPA. Ainda, quando o BSO foi utilizado com glutamato e 

radiação ionizante, não ocorreu efeito protetor do glutamato (5mM). 

Conclusão: A produção de glutationa sinalizada pelo glutamato, possivelmente 

funciona como sistema detoxificante que protege as células contra danos 

induzidos pelos radicais livres, colaborando com a radioresistência. 
 

Apoio: CNPq, FAPERGS
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Sul / Fundação Universitária de Cardiologia 

anacarolinafornari@hotmail.com, santanna@cardiologia.org.br 
 

Introdução: A identificação dos fatores de risco na cirurgia cardíaca valvar visa 

à melhoria do resultado cirúrgico pela possível neutralização das condições 

relacionadas com morbi-mortalidade aumentada. Este estudo tem por objetivo 

identificar os fatores de risco para mortalidade hospitalar em pacientes 

submetidos ao implante de prótese valvar biológica porcina. 

Material e Métodos: Estudo retrospectivo no qual foram incluídos 808 

pacientes submetidos ao implante de pelo menos uma bioprótese porcina St Jude 

Medical Biocor™, no período de janeiro de 1994 a dezembro de 2009, no 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, sendo 193 mitrais, 552 aórticos e 

63 mitro-aórticos. Foram analisadas as características demográficas e operatórias 

dos pacientes: sexo, raça, idade, lesão valvar, classe funcional (NYHA), 
insuficiência cardíaca congestiva, fração de ejeção, fibrilação atrial, hipertensão 

arterial sistêmica, hipertensão pulmonar, tabagismo atual, creatinina, diabete 

melito, doença vascular periférica, cirurgia cardíaca prévia, revascularização 

miocárdica associada, plastia tricúspide associada e reoperação. O desfecho 

primordial considerado foi óbito hospitalar. Foi utilizada regressão logística para 

identificar os fatores de risco para mortalidade hospitalar. 

Resultados: Ocorreram 80 (9,9%) óbitos hospitalares. As características 

significativamente relacionadas à mortalidade hospitalar aumentada foram: sexo 

feminino, idade > 70 anos, lesão valvar mitral, insuficiência cardíaca congestiva, 

fração de ejeção < 30%, fibrilação atrial, hipertensão arterial sistêmica, 

hipertensão pulmonar, creatinina ≥ 1,4, diabete melito, cirurgia cardíaca prévia, 
revascularização miocárdica associada e plastia tricúspide associada. 

Conclusão: Foi observada mortalidade global aceita pela literatura, justificável 

pela prevalência elevada de alguns fatores de risco. A possível neutralização dos 

fatores de risco poderá contribuir para a redução da mortalidade hospitalar e dos 

custos do atendimento. 

Apoio: CNPq 
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Influência Do Tipo De Substituto No Risco Hospitalar Em Cirurgia De 

Substituição Valvar Cardíaca 

João R.M. Sant’Anna, Marisa Santos, Edemar M. Pereira, Altamiro Reis, Paulo 

R. Prates, Renato A. K. Kalil, Ivo Abrahão Nesralla, Ana P. Almeida Serafini 

Instituição: ICFUC- Cirurgia Cardiovascular 

e-mails: santanna@cardiologia.org.br, anapaula.serafini@gmail.com  

 

Introdução: A identificação dos fatores de risco pré-operatórios na cirurgia 
cardíaca valvar visa à melhoria do resultado cirúrgico pela possível neutralização 

das condições relacionadas com morbi-mortalidade. 

Objetivo: Verificar se os fatores de risco identificados para o implante de 

próteses valvares mecânicas são semelhantes aos observados para implante de 

biopróteses valvares no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. 

Métodos: Estudo de coorte histórica retrospectivo contendo 1218 pacientes 

submetidos a implante de pelo menos uma bioprótese de pericárdio bovino  ou 

bioprótese porcina em comparação à prótese mecânica, todas do fabricante St 

Jude Medical,  no período de 1991 a 2010, limite de idade de 70 anos.  Esses 

pacientes foram pareados conforme sua troca valvar, sexo, idade(± 3 anos), troca 

valvar , classe funcional NYHA (± 2). Além dessas características, foram 

analisadas fração de ejeção, hipertensão arterial sistêmica, diabete melito, 
função renal, arritmias cardíacas, cirurgia cardíaca prévia, revascularização 

miocárdica, plastia tricúspide concomitante, caráter eletivo, de urgência ou de 

emergência da cirurgia e presença de complicações pós-operatórias. O desfecho 

primordial considerado foi mortalidade hospitalar, sendo utilizada regressão 

logística. 

Resultados: Ocorreram 12(3,7171%) óbitos hospitalares no grupo dos pacientes 

submetidos à prótese valvar mecânica e 10(3,0959%) no dos pacientes 

submetidos à prótese valvar biológica (P=0,828), não demonstrando diferença 

estatística relevante. 

Conclusão:  De acordo com os dados, os riscos de colocação valvar biológica 

mostram-se equivalentes aos de colocação valvar mecánica, sendo que no que 
tange à mortalidade pós-operatória imediata não houve diferença estatística. 

 
Apoio: CNPq 
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Morbimortalidade Tardia em Pacientes acima de 75 Anos Submetidos a 

Cirurgia por Estenose Valvar Aórtica 

Ana Paula Tagliari, Felipe H. Valle, Paulo R. Prates, João Ricardo M. 

Sant`Anna, Guaracy F. Teixeira Filho, Ivo A. Nesralla, Renato A.K. Kalil 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/Fundação Universitária de 

Cardiologia e Universidade Fedral de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre(UFCSPA) 

kalil.pesquisa@cardiologia.org.br; aninhatagliari@yahoo.com.br  
 

Introdução: O aumento da longevidade ocasiona maior freqüência de idosos 

que necessitam de intervenções cirúrgicas, sendo a estenose valvar aórtica (EA) 

uma condição frequente nessa faixa etária. Objetivo: Avaliar a mortalidade 

tardia, necessidade de reoperação de troca valvar e complicações valvares 

(tromboembolismo sistêmico e endocardite em prótese) em pacientes acima 

de75 anos submetidos à cirurgia por EA. Métodos: Estudo retrospectivo de 230 

casos consecutivos, arrolados entre jan/2002 e dez/2007 no IC/FUC. Verificou-

se a ocorrência dos desfechos por consulta ao prontuário e contato telefônico. 

Foram realizadas análises uni e multivariada de Cox. Resultados: A idade 

média era 83,49±4,37 anos; 53% eram homens, 67,4% hipertensos, 17,9% 

fibrilados atriais, 15,9% obesos e 14,4% com cirurgia cardíaca prévia. 201 
pacientes realizaram troca valvar, 29 plastia e 61 cirurgia de revascularização do 

miocárdio (CRM) associada. No período de seguimento médio de 5,1 anos a 

sobrevida geral da população estudada foi de 63%, com uma mortalidade média 

anual de 7,25%, o que se equiparou a encontrada na população geral nesta faixa 

etária (8,21% óbitos/ano). Ocorreram 32 óbitos no pós-operatório imediato 

(13,9%, 27 no grupo prótese, 5 no grupo plastia e 12 nos submetidos à CRM). A 

mortalidade tardia (pós-alta hospital) foi de 23% (53 casos, 41 no grupo troca 

valvar, 12 no grupo plastia e 14 quando CRM associada), com 24 (10,4%) óbitos 

por causas cardiovasculares. Verificou-se 6 casos de EI (2,6%), 8 casos de TES 

(3,5%) e 6 reoperações para  troca valvar (2,6%). Os preditores de mortalidade 

tardia foram: HAS (HZ 0,510 IC 95% 0,297-0,874) e classe funcional III /IV 
pela NYHA (HZ 0,988 IC 95% 0,978-0,998). Conclusão: A cirurgia em idosos 

está relacionada a maior risco imediato, devido a comorbidades e à idade por si. 

O prognóstico é agravado pela presença de doença arterial coronariana que 

necessite revascularização, de HAS ou de clase funcional III ou IV. A melhora 

da sobrevida a longo prazo justifica a intervenção para troca valvar. 

 
Apoio financeiro: bolsa de Iniciação Científica - CNPq. 
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Evolução de Pacientes Menores de 2 Anos de Idade Submetidos à Implante 

de Marcapasso 

Eduardo K. Toralles, João Ricardo M. Sant’Anna, Guaracy T. Filho, Renato A. 

K. Kalil, Paulo R. Prates, Ivo A. Nesralla 

Setor de Cirurgia / Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

dudukohls@gmail.com; ez.tofani@terra.com.br 

 

Introdução: Atualmente, o implante de marcapasso em neonatos e em crianças 
é um procedimento comum graças às melhorias e aos avanços da técnica 

empregada e da composição do próprio aparelho de marcapasso. O implante de 

marcapasso definitivo em crianças está indicado em casos de bradicardia 

sintomática devido a bloqueio atrioventricular completo ou disfunção do nodo 

sinusal, seja de etiologia congênita seja conseqüente à intervenção cardíaca 

(cirurgia, ablação). Devido à desproporção física entre pacientes pediátricos e os 

dispositivos implantáveis e necessidade freqüente de ajustes nos parâmetros de 

estimulação, a evolução destes pacientes pode ser comprometida. 

Objetivo: Esse estudo observacional - de caráter transversal, retrospectivo - visa 

avaliar a evolução de pacientes pediátricos (idade inferior a 2 anos de idade) 

submetidos ao implante de marcapasso definitivo, avaliando desde a situação 

pré-implante até o momento atual, comparando também as taxas de mortalidade 
e morbidade com a etiologia de indicação. 

Métodos: No período de 18/09/1997 a 02/06/2010, foram submetidos ao 

implante de marcapasso definitivo no IC/FUC e incluídos no estudo 42 pacientes 

de idade até 2 anos (média de idade (quando da primeira cirurgia de implante de 

marcapasso): 278,07 dias), sendo 25 femininos e 17 masculinos. A arritmia de 

base era bloqueio atrioventricular total em 39 pacientes – 13 de etiologia 

congênita e 26 conseqüentes à cirurgia cardíaca prévia - e doença do nó sinusal 

em 3 pacientes. Para implante do marcapasso, a técnica cirúrgica foi 

transtorácica - quando do 1o implante - em todos os pacientes, sendo utilizada 

como via de acesso a toracotomia.  

Resultados:  Ocorreram 12 óbitos hospitalares (taxa de mortalidade 28,5%). 
Durante acompanhamento, foi necessária reimplante de eletrodo em 22 pacientes 

– em 19 para substituição por disfunção, 2 para adequação de novo sistema (epi 

– endocardico), estes motivados por cirurgia cardíaca e em 1 para substituição 

por infecção. Houve mudança na loja do gerador em 5 pacientes. 

Conclusão: Utilização de marcapasso epimiocárdico resultou em sobrevida com 

baixa prevalência de morbidade em pacientes pediátricos com bradicardia. 

 
Apoio: FAPERGS 
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Transplante Autólogo de Células Mononucleares da Medula Óssea na 

Cardiomiopatia Dilatada Não Isquêmica Através de Mini-Toracotomia: 

Estudo Randomizado – Avaliação após 24 meses do procedimento 

Fernando A.Schmitz, Felipe H. Valle, James Fracasso, Roberto T. Sant’anna, 

Iran Castro, Nance B. Nardi, Maurício B. Marques, João Ricardo M. Sant’anna, 

Paulo L. Prates, Ivo A. Nesralla, Renato A. K. Kalil 

Instituto de Cardiologia RGS\Fundação Universitária de Cardiologia e 

Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre 
kvokschmitz@yahoo.com.br,  kalil@cardiologia.org.br 

 

Introdução: Na cardiopatia isquêmica, o transplante de células mononucleares 

de medula óssea (CMMO) foi associado a melhora da função ventricular 

esquerda. O seu uso na miocardiopatia dilatada não isquêmica (MDIN) 

permanece pouco explorado. 

Objetivo: Avaliar o efeito do transplante de CMMO intramiocárdico, na 

sintomatologia, capacidade funcional, Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo 

(FEVE), Diâmetro Sistólico de Ventrículo Esquerdo (DSVE), Diâmetro 

Diastólico de Ventrículo Esquerdo (DDVE), em 24 meses após o procedimento.  

Métodos: Foram selecionados 10 pacientes, alocados randomicamente, em 

razão 4:1 para grupos tratado e controle. Os critérios de inclusão foram: MDNI > 
1 ano, classe funcional (NYHA) III e IV, fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo < 35% e idade < 65 anos. Oito (8) pacientes tratados receberam de 

CMMO através de mini-toracotomia esquerda.A análise tardia foi realizada 

sobre 2 pacientes no grupo controle e 8 no tratado.A média de idade do grupo 

controle foi e 49,33 anos e de 48,50 nos tratados. 

Resultados: Os dados de controle versus tratado foram os seguintes: classe 

funcional 1,33±0,57 x 2±1,06, distancia percorrida 360±36,05metros x 

406,25±87,33metros, FEVE 39,33±4,93mm x 45,25±8,44 (p:0,291), diâmetro 

sistólico do VE 59,23±9,41mm x 59,66±6,85 (p: 0,939) e  diâmetro diastólico do 

VE 71,1±6,33mm x 76,46±8,14 (p: 0,536).  

Conclusão: Os pacientes do grupo tratado apresentaram tendência  de melhora 
da função ventricular esquerda e aumento dos diâmetros sistólco e diastólico. Na 

comparação entre os grupos não houve diferenças estatisticamente significativas. 

 
Apoio: PIBIC\CNPq 
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Relação da Sobrecarga Hídrica com o Tempo de Internação no Período Pós-

operatório de Cirurgia Cardíaca 

Lucas V de Souza, Cassian R Belettini, Willian R Menegazzo, Julio R Viegas, 

Edemar MC Pereira, Renato Eick, Juscelino Zemiacki, Elisabete Oliveira, Anna 

Stein 

Serviço de Nefrologia – Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

lucasvdesouza@hotmail.com / steinanna87@gmail.com  

 
Introdução: Estudos indicam que o balanço hídrico positivo é um forte fator 

preditor de desfecho desfavorável, inclusive no período perioperatório segundo 

Chertow GM e cols (Circulation 1997; 95:878) e Lobo DN e cols (Lancet 2002; 

359: 1812–1818). 

Objetivo: Demonstrar que pacientes com sobrecarga hídrica têm maior tempo 

de internação e mais complicações na “Unidade de Tratamento Intensivo pós-

operatório de cirurgia cardíaca (UPO)”. 

Métodos:Estudo de Coorte Prospectivo. Foram acompanhados 125 pacientes 

durante sua internação na UPO do Instituto de Cardiologia – Fundação 

Universitária de Cardiologia – RS, após cirurgia cardíaca, entre setembro de 

2010 e janeiro de 2011. Foram excluídos pacientes de cirurgia não-cardíaca, 

pacientes que passaram por reintervenções ou com retorno à UPO após alta para 
a enfermaria. Eram coletadas diariamente informações acerca do balanço 

hídrico, variação da creatinina, complicações perioperatórias e pós-operatórias, e 

correlacionadas com características do paciente como: idade, sexo, variação da 

creatinina, tipo de cirurgia e outras comorbidades. O desfecho primário é o 

tempo de internação, os desfechos secundários são variação da creatinina e 

complicações pós-operatórias. 

Resultados: Pacientes com sobrecarga de volume entre 0 a 5% em relação ao 

peso pré operatório ficaram, em média, 2,5 dias internados na UPO; sobrecarga 

hídrica entre 5 e 10%, em média, 3,3 dias ; sobrecarga hídrica entre 10 e 20%, 

em média, 6,5 dias (p=0,0004). Além disso, a idade do paciente (p=0,0187) e a 

variação da creatinina(p=0,0003) sérica apresentaram uma relação direta com o 
tempo de internação. 

Conclusão: A sobrecarga hídrica se relacionou de forma direta e progressiva 

com o tempo de internação na UPO, assim como idade e variação de creatinina. 

Apesar disso, idade e variação da creatinina, não se relacionaram a sobrecarga 

hídrica. Sugere-se que a sobrecarga hídrica é um preditor de mau prognóstico 

neste grupo de pacientes. 
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Ensaio Clínico Randomizado comparando esquemas de doses fixas versus 

doses tituladas de heparina e protamina em cirurgia cardíaca com 

circulação extracorpórea 

Pedro Montano dos Santos. Maria Beatriz Chuquer, Alexandra Rigo, Pedro 

Montano dos Santos, Paulo Warpechowski, Natália Jung, Ari Tadeu Lírio dos 

Santos 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) - Instituto de 

Cardiologia do Rio Grande do Sul/ Fundação Universitária de Cardiologia 
(IC/FUC) 

aritadeu@via-rs.net / pedro.montano@hotmail.com  

 

Introdução: Existem vários esquemas descritos para anticoagulação com 

heparina e reversão com protamina em cirurgia cardíaca com circulação 

extracorpórea (CEC). Ainda não existe um trabalho que demonstre de forma 

inquestionável o melhor  esquema de anticoagulação e reversão. 

Objetivo: Comparar doses fixas e tituladas de heparina e protamina com relação 

a sangramento e emprego de hemocomponentes no pós-operatório (PO) e avaliar 

se protamina contínua no PO, reduz sangramento. Métodos: Ensaio clínico 

randomizado duplo-cego. Incluídos pacientes de cirurgias cardíacas eletivas com 

circulação extracorpórea. Grupo 1: doses fixas de heparina (4mg.kg-1 ) e de 
protamina (1,2 da dose de heparina) ; grupo 2 : doses tituladas de heparina e de 

protamina; grupo 3: doses fixas mais protamina 25mg/hora por 6 h de PO e 

grupo 4: doses tituladas mais protamina 25mg/hora por 6 h de PO. Resultados: 

A comparação entre os grupos de doses fixas (1 + 3) e doses tituladas (2 + 4) 

mostrou diferença significativa na média de sangramento no PO (1200ml versus 

1050ml respectivamente, p= 0,009). A comparação entre grupos sem protamina 

no PO (1+2) e com protamina no PO (3+4) não mostrou diferença quanto ao 

sangramento no PO (550 ml(470-762) versus 550 ml (400-750), 

respectivamente; p= 0,865). Houve menor utilização de hemocomponentes no 

PO, no grupo 4, (Grupo 1 21,7% grupo 2 15,8% grupo 3 22,2% e grupo 4 5,1%, 

(p = 0,012) Os grupos com doses tituladas receberam doses menores de heparina 
e de protamina. Conclusão: A titulação de doses de heparina e protamina em 

cirurgiacas cardíacas com CEC reduziu o sangramento e a utilização de 

hemocomponentes no PO. A infusão de protamina no PO não reduziu 

sangramento. 
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Sobrevida após Transplante Cardíaco: Experiência de 25 anos de um 

Centro de Cardiologia 

LC Petersen, S Bordignon, I Köhler, LC Danzmann, C Saldanha, M Menezes, L 

Vieira, LL Lima, PR Prates, RK Kalil, Ivo Nesralla 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/ FUC (IC/FUC). Porto Alegre, RS 

- BRASIL 

lucaspetersen@hotmail.com; s.bordi@yahoo.com.br 

 
Introdução: apesar dos avanços terapêuticos da insuficiência cardíaca (IC), o 

transplante cardíaco (TC) continua sendo a melhor opção de tratamento para a 

IC refratária. Uma série de variáveis correlaciona-se com o prognóstico do 

paciente transplantado. Objetivo: analisar a sobrevida dos pacientes submetidos 

ao transplante cardíaco de 1984 a 2009 no Instituto de Cardiologia / Fundação 

Universitária de Cardiologia (IC/FUC) de Porto Alegre – RS, correlacionando-as 

com variáveis dos doadores (sexo e idade) e dos receptores (sexo, idade, 

etiologia da insuficiência cardíaca, tempo de circulação extracorpórea, tempo de 

isquemia, técnica cirúrgica empregada, reoperação e implante de marca-passo). 

Materiais e Métodos: análise retrospectiva de 25 anos através de um banco de 

dados e revisão dos prontuários médicos, totalizando 174 transplantados. 

Resultados: a sobrevida geral foi de 63,0% no primeiro ano e 46% até os cinco 
anos pós-TC. Quando analisada a última década separadamente, a sobrevida foi 

de 66% e 51% no primeiro e até o quinto ano, respectivamente. A maioria dos 

pacientes eram adultos do sexo masculino (66%) (p=0,027) e de etiologia não-

isquêmica (57%). Houve 20,7% de reoperações. A técnica de preferência atual é 

bicaval, sendo a de Shumway aplicada em todos TC até 1997. O tempo médio de 

circulação extracorpórea (CEC) e de isquemia foi de 134 (±58) e 183 (±94) 

minutos, respectivamente. A maioria dos doadores tinha idade abaixo dos 30 

anos (62,5%). As curvas de Kaplan-Meier demonstraram uma melhor sobrevida 

entre pacientes com etiologia não-isquêmica com 8,6 (IC 95% 6,8 – 10,6) anos 

(p=0,032) quando comparado com os isquêmicos e tempo de CEC abaixo de 130 

minutos com 8,4 (IC 95% 6,5 – 10,2) anos (p=0,028) quando comparado com o 
tempo de CEC acima de 130 minutos. Não houve significância estatística com a 

comparação das outras variáveis analisadas. Conclusão: a sobrevida geral pós-

TC é semelhante às análises nacionais, sendo que a etiologia não-isquêmica e 

um tempo de CEC menor que 130 minutos apresentaram melhor sobrevida entre 

as variáveis analisadas. 
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Fibroelastoma Papilar de Válvula Cardíaca e Eventos Cardiovasculares: 

Relato de Casos 

Vanessa D. Trindade, Luciano C. Albuquerque 

Instituição: Setor de Cirurgia Cardiovascular do Hospital da PUCRS e Mãe de 

Deus; realizado no Hospital São Lucas da PUCRS. 

e-mails: vanessad.trindade@gmail.com e alb.23@terra.com.br  

 

Introdução: Fibroelastoma papilar das válvulas cardíacas é um tumor benigno, 
de crescimento lento e raro. Este tumor representa uma causa potencial de 

embolia sistêmica, infarto do miocário, acidente vascular cerebral e morte súbita. 

O diagnóstico precoce é muito importante, uma vez que a excisão cirúrgica deste 

tumor pode evitar complicações cerebrovasculares e cardiovasculares. O 

diagnóstico geralmente é feito pelo ecocardiograma transesofágico. Neste 

trabalho são descritos dois casos de pacientes com fibroelastoma papilar 

causando eventos cerebrais cardioembólicos, que foram submetidos a tratamento 

cirúrgico com sucesso. 

Objetivo: Relatar dois casos de pacientes com diagnóstico de fibroelastoma 

papilar e ressaltar a importância de ressecção cirúrgica dessas lesões. 

Conclusão: Acreditamos que o tratamento cirúrgico de fibroelastomas papilares 

deve ser realizado com o propósito de evitar a ocorrência de acidente vascular 
cerebral, mesmo em pacientes assintomáticos. Este tumor deve ser considerado 

no diagnóstico diferencial da isquemia cerebral, especialmente aqueles com 

natureza embólica mostrado na tomografia computadorizada, com causa 

desconhecida. A ecocardiografia transesofágica é o padrão ouro para 

investigação deste tipo de lesões e deve ser sempre realizada antes da cirurgia. 
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Prevalência de Fatores de Risco Coronariano em Trabalhadores de 

Enfermagem de um Hospital Universitário 

Priscilla Wolff Moreira, Meíra Gonçalves Teixeira, Sônia Beatriz Coccaro de 

Souza 

Instituição: Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul – Grupo Interdisciplinar de Saúde Ocupacional. 

priscillawolff@gmail.com, meira.teixeira@ufrgs.br, sbcs@terra.com.br 

 
Introdução: Fatores de risco cardiovascular são distinguidos entre modificáveis 

ou não. Os modificáveis são tão aterogênicos quantos os outros, porém podem 

ser reduzidos ou abolidos por meio de hábitos de vida saudáveis e regrados. 

Objetivo: Verificar a prevalência de fatores de risco para eventos 

cardiovasculares em profissionais da equipe de enfermagem. 

Métodos: A amostra aleatória e estratificada por categoria profissional foi 

composta por 107 profissionais da equipe de enfermagem de um hospital 

universitário. A coleta dos dados foi realizada por pesquisador treinado na qual 

foram aferidas as medidas antropométricas, sinais vitais e solicitado perfil 

lipídico e glicemia. Os dados foram submetidos à estatística descritiva. Todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o 

projeto foi aprovado pelo comitê de ética da instituição sob n°05165. 
Resultados: Cinquenta e nove sujeitos (55,14%) estavam com IMC superior a 

25 kg/m2. Somente 17 (15,88%) eram tabagistas, 63 (58,87%) negaram prática 

de atividade física. A relação cintura-quadril apresentou alteração em 7,5% (8) 

dos homens e 24% (25) das mulheres; 32 (30%) e 28 (26,4%) sujeitos estavam 

com valores sistólicos diastólicos elevados, respectivamente. Apenas 31 

participantes (29%) fizeram coleta do perfil lipídico, destes, 19 (61%) 

apresentaram níveis de colesterol e 24 (77%) de triglicerídeos elevados.  

Conclusão: A alta prevalência de obesidade/sobrepeso, sedentarismo e alteração 

do perfil lipídico deve repercutir em medidas de promoção da qualidade destes 

trabalhadores à medida que sua longevidade tende a aumentar. 

 
Apoio: FIPE, FAPERGS, CNPq 
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Saúde Mental 
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Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Escola de 

Enfermagem 

e-mails: edujov1@ig.com.br; jaco_schneider@uol.com.br 

 

Introdução: O movimento da reforma psiquiátrica brasileira prevê o resgate da 
cidadania do sujeito em sofrimento mental, o respeito a sua singularidade e a sua 

subjetividade. Com a aprovação da Lei N° 10.216/2001, que dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo asistencial em saúde mental, busca-se redirecionar a 

assistência em saúde mental através de serviços de base comunitária, 

organizados em uma rede de Atenção Integral à Saúde Mental. Objetivo: 

Identificar e analisar as características das práticas de assistência na rede de 

atenção em saúde mental. Método: Trata-se de uma Revisão Integrativa 

realizada em cinco etapas: formulação do problema; coleta de dados; avaliação 

dos dados; análise e interpretação dos dados e; apresentação dos resultados. A 

pesquisa teve como questão norteadora: como se caracterizam as práticas de 

assistência na rede de atenção em saúde mental? Para a coleta de dados, as bases 
utilizadas foram LILACS, BDEnf e MEDLINE com os descritores saúde mental, 

reforma dos serviços de saúde e enfermagem, no período de 2001 a 2010. 

Resultados: Foram encontrados 179 artigos, os quais foram submetidos aos 

critérios de inclusão e exclusão e à correspondência com a questão norteadora, 

resultando em nove artigos analisados. Os dados foram agrupados em duas 

temáticas: atividades realizadas e princípios da reforma psiquiátrica. Os 

resultados apontam que mesmo tendo algumas atividades/princípios da reforma 

psiquiátrica nos serviços substitutivos, ainda ocorre uma valorização das 

atividades médico-centradas, acarretando permanência de antigos paradigmas e 

práticas. Conclusão: A enfermagem, juntamente com a equipe interdisciplinar 

de saúde mental, necessita reestruturar a sua assistência e o seu saber, 
objetivando, práticas efetivas voltadas para os princípios da reforma psiquiátrica. 

Palavras chave: saúde mental; reforma dos serviços de saúde; enfermagem 

 
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

mailto:edujov1@ig.com.br


___________________________________________________________ 

 
101 

 

Objeto de Aprendizagem e Metodologia Ativa no Ensino de Enfermagem 

Adriana A. Paz, Alessandra Dahmer, Aline C de Souza, Carolina S. Trindade, 

Denise T. Silveira, Eliane G. Rabin Emiliane N. de Souza, Marcia K. Breigeiron, 

Rochelle de C. silva, Stephani Brondani, Thaís Tanccini 

Instituição: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

(UFCSPA) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

e-mail: elianer@ufcspa.edu.br  

 
Introdução: O processo de ensino-aprendizagem mediado por computador na 

área da enfermagem ocorre de maneira cada vez mais expressiva. Uma das 

maneiras de utilizar o computador neste processo é por meio dos Objetos de 

Aprendizagem (OAs). Os OAs são partes de conteúdos educacionais criados e 

relacionados para fornecer uma experiência educacional.  A utilização OAs pode 

ser integrada com a metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas 

(ABP), que é um método centrado no aluno, que favorece a curiosidade e a 

análise de problemas por meio de investigação contextualizada. 

Objetivo: Acompanhar as experiências dos alunos quanto ao uso de objeto de 

aprendizagem durante a sua formação acadêmica. 

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo que integra as abordagens 

qualitativas e quantitativas. A amostra será aleatória por conveniência 
constituída por acadêmicos de enfermagem regularmente matriculados nas 

disciplinas de Cuidado Humano I/II da UFCSPA e Enfermagem no Cuidado do 

Adulto II da UFRGS, bem como os alunos do curso de especialização em Saúde 

da Família integrada ao projeto UNASUS. Os alunos utilizarão os objetos 

correspondentes aos conteúdos ministrados nas disciplinas e após responderão 

um questionário de avaliação dos objetos e uma entrevista ao final da pesquisa. 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFCSPA. 

Resultados: O projeto está em fase de execução, sendo que no período de abril 

de 2011 já foram utilizados 4 OAs acerca  da administração de medicamentos,  e 

punção venosa com uma turma de 25 alunos. A cada atividade realizada com os 

OAs, os alunos esclareciam suas dúvidas junto aos monitores, professores e 
colegas. Os alunos demonstraram-se interessados na utilização dos OAs como 

estratégia de ensino-aprendizagem complementar às aulas teóricas e práticas.   

Conclusão: Espera-se com este estudo estimular o aluno para a utilização do 

material digital, como forma de sedimentar o conhecimento e torná-lo sujeito da 

sua formação. 

 
Este projeto faz parte do Programa de Iniciação a Docência (PID) da UFCSPA. 
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Introdução: Os padrões de consumo e estilo de vida não saudáveis contribuem 

para o surgimento de doenças cardiovasculares. Dentre os principais fatores de 

risco modificáveis para essas doenças destacam-se, a ingestão excessiva de 

alimentos e consequente obesidade, sedentarismo, tabagismo e estresse. 

Objetivo: Avaliar a associação entre fatores de risco modificáveis para doenças 

cardiovasculares e nível de estresse em trabalhadores da equipe de Enfermagem 

de um hospital universitário. 

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo transversal quantitativo. Os dados 

foram coletados entre julho 2008 a agosto de 2009, com a participação de 523 

trabalhadores da equipe de Enfermagem de um hospital universitário do sul do 

Brasil. Foi empregada estatística analítica com nível de significância de 5%. O 
projeto de origem dos dados foi aprovado sob o número 07.482 pelo Comitê de 

Ética da instituição em estudo.  

Resultados: Análise prévia demonstra que 55% (285) dos sujeitos encontram-se 

com sobrepeso ou obesidade (IMC≥25) sendo o IMC médio 26,21 ± 4,35; 29,3% 

(17) dos homens e 44,1% (201) das mulheres estão acima da faixa de risco para 

doenças cardiovasculares quanto a relação cintura quadril (RCQ), 69,8% são 

sedentários, 10,9% fumam e 10,2% (51) estão sujeito à alta exigência no 

trabalho, ou seja, maior exposição ao estresse laboral.  

Conclusão: A constatação de que fatores de risco modificáveis para DCV 

predominam, sugere que programas educativos podem ser úteis na prevenção 

das futuras complicações advindas da obesidade. 
 

 
Apoio: CNPq, FAPERGS e FIPE. 
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Introdução: A estimulação elétrica funcional (EEF) e o treinamento muscular 

inspiratório (TMI) são terapias alternativas ao exercício aeróbio convencional 

para pacientes com insuficiência cardíaca (IC), determinando efeitos benéficos 

que melhoram a tolerância ao exercício e a qualidade de vida desses pacientes.  

Objetivos: Verificar os efeitos da EEF associada ao TMI sobre a capacidade 

funcional e a qualidade de vida em pacientes com IC. 

Metodologia: O delineamento da pesquisa é um ensaio clínico randomizado. A 

amostra será composta por 60 pacientes com IC com fração de ejeção (FE) 

inferior a 40% alocados em 4 grupos: (1) grupo EEF; (2) grupo TMI; (3) grupo 

EEF+TMI; (4) grupo controle. O treinamento com a EEF será realizado por 12 

semanas, com frequência de 3 sessões/semana. Esta será aplicada nos músculos 

extensores do joelho bilateralmente, posicionados a 60º de flexão. Os parâmetros 
utilizados serão: frequência de estímulo de 15 Hz, largura de pulso de 0,5 

milisegundos, tempo de contração de 5 segundos seguidos de 10 segundos de 

repouso e tempo de aplicação de 40 minutos dependendo da fadiga muscular 

periférica. A intensidade da corrente será ajustada individualmente, e será 

aplicada sobrecarga progressiva. O TMI também será realizado por um período 

de 12 semanas, com frequência de 5 sessões/semana, no domicílio do paciente, 

através de um aparelho de resistência linear. Cada sessão será de 15 min. sendo 

realizadas duas sessões por dia, com intensidade de 30% da PImax. 

Resultados: Foram realizadas novas ecocardiografias para determinação da FE 

em 34 pacientes de um total de 171 em listas de pré-transplante do Instituto de 

Cardiologia. Desses, 18 pacientes preencheram os critérios de elegibilidade. A 
partir da análise dos demais pacientes que realizaram ecocardiografia nos 

últimos 6 meses, mais 140 indivíduos preencheram os critérios e poderão ser 

incluídos. Atualmente está sendo realizado um estudo piloto para adequação da 

logística do estudo. 

 
Fonte Financiadora: FAPICC e CNPq 
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Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM), também conhecida como 

desordem craniomandibular, consiste de um grupo de patologias que afeta os 

músculos mastigatórios,a articulação temporomandibular (ATM) e estruturas 

associadas. A DTM é usualmente manifestada por um ou mais dos seguintes 

sinais e/ou sintomas: dor, ruído articular, limitação na movimentação da 

mandíbula, sensibilidade muscular e articular. Preconizam-se, 
tratamentos conservadores e reversíveis. Um exemplo desses é a 

estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) para reduzir a dor e a tensão 

muscular em pacientes com DTM. 

Objetivo: Revisar a literatura nos últimos 20 anos referentes a estudos 

publicados sobre o efeito da aplicação do TENS na dor orofacial e sobre os 

músculos da mastigação em pacientes com DTM. 

Métodos: Para encontrar os artigos apropriados e relevantes dessa revisão os 

seguintes termos foram combinados: ”dor miofascial,” trigger points,” “TNS”, 

Transcutaneous electrical nerve stimulation”, “orofacial pain”,dor miofascial e 

”estimulação elétrica transcutânea”. Nessa estratégia de busca foram empregadas 

as seguintes bases de dados: BBO, Cochrane, Lilacs. Medline, no período de 
1991 a 2011, suplementada por pesquisa manual em revistas e capítulos de 

livros.  

Resultados: Muitos estudos têm demonstrado o efeito de 

alguns recursos terapêuticos que reduzem a dor e restabelecem a função dos 

músculos mastigatórios. Sob esse aspecto, a estimulação elétrica nervosa 

transcutânea (TENS) merece atenção especial, pois apresenta  poucas contra 

indicações terapêuticas, além de promover redução da dor e diminuição 

na atividade eletromiográfica dos músculos mastigatórios  em pacientes com 

DTM. 

Conclusão: A Literatura sugere que as modalidades eletrofísicas, incluindo o 

TENS, são benéficas na redução da sintomatologia dolorosa da DTM.

mailto:Jose.st@bol.com.br
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Introdução: Distintos métodos têm sido utilizados para a determinação do 

consumo alimentar de gestantes, entre eles o recordatório de 24 horas, o registro 

alimentar e o questionário de freqüência de consumo alimentar. Os estudos de 

validação são processos longos e difíceis nos quais as estimativas do consumo 

alimentar pelo método escolhido são comparadas com outro método de 

avaliação dietética julgado de referência. Os polifenóis estão sendo estudados no 

Instituto de Cardiologia do RGS com o propósito de avaliar seus efeitos 

antiinflamatórios nas alterações anatômicas e funcionais do coração fetal. 
Objetivo: Desenvolver e validar um questionário de freqüência de consumo de 

alimentos ricos em polifenóis em gestantes. Métodos: Estudo transversal com 

gestantes que virão voluntariamente para a realização de ecocardiograma fetal, 

realizado no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, e retornarão 15 dias 

depois para o teste de reprodutibilidade.  As gestantes responderão a dois 

questionários alimentares (R24h e QFCA) e preencherão um registro alimentar 

de 3 dias, para a investigação do consumo de polifenóis. Também serão 

coletadas amostras de urina e sangue após o consentimento formal dos 

participantes. O tamanho da amostra foi calculada com um número mínimo de 

93 gestantes, representando um poder de 90% e nível de significância  ≤ 0,05. A 

análise do QFCA será realizada relacionando-o com o R24h, com o registro 
alimentar de 3 dias, com a excreção de polifenóis na urina e com a concentração 

de catequinas no plasma, através do coeficiente de correlação de Pearson. Os 

resultados, para serem considerados significativos, serão apresentados através de 

um coeficiente de correlação mínimo de 0,33, conforme Brantsaeter (2007). 

Resultados esperados: A validação de um questionário de freqüência alimentar 

de consumo de alimentos ricos em polifenóis na gestação que possibilitará o 

desenvolvimento de estudos quantitativos analisando o efeito antiinflamatório 

dessa substância sobre o processo de alteração anatômica e funcional do coração 

fetal, e que avaliem o papel da intervenção dietética sobre o consumo desses 

alimentos. 

 
Fonte financiadora: FAPPIC 
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Introdução: O estado nutricional materno tem forte influência no 
desenvolvimento fetal. Sendo assim, é de suma importância que a gestante 

receba uma orientação correta e contínua com relaçao aos alimentos que ela 

pode consumir ao longo da gravidez. Atualmente, há estudos que sustentam a 

hipótese de que os alimentos ricos em polifenóis, quando consumidos a partir do 

3º trimestre de gestação, possam interferir na saúde do coração fetal. Objetivo: 

Descrever os alimentos ricos em polifenóis consumidos por uma população de 

gestantes. Métodos: Estudo transversal descritivo realizado através de dados 

secundários do projeto intitulado “VALIDAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO 

DE FREQUÊNCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EM 

POLIFENÓIS EM GESTANTES”, desenvolvido no programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do 

Sul. No estudo de validação foram incluídas as gestantes que compareceram 
para um dia de acompanhamento ecocardiográfico fetal, realizado no Instituto de 

Cardiologia do Rio Grande do Sul em 2010. A amostra foi composta por 118 

gestantes com idade gestacional acima de 18 semanas. Para avaliação do 

consumo de polifenóis foram aplicados o Questionário de Frequência de 

Consumo Alimentar (QFCA), em processo de validação e o Recordatório de 24 

Horas (R24H). Os valores obtidos serão descritos por frequência absoluta, 

mediana, valor mínimo e máximo. Resultados: Dos 52 alimentos fontes de 

polifenóis analisados, 47 foram citados pelas gestantes. No QFCA, 86% das 

entrevistadas referiram consumir diariamente tomate com pele, com uma 

mediana de 85,71g (3,3g-400g). A maçã vermelha com casca foi consumida por 

81% do grupo investigado, com mediana de 73,57g (3,3g-680g). Mais de 50% 
das entrevistadas relataram o consumo diário de laranja, bergamota, chocolate 

preto ao leite, suco de laranja natural, tempero verde e chimarrão. No R24H, 

65% das gestantes consumiam café preto diariamente, sendo esse o alimento 

mais expressivo desse inquérito, apresentando uma mediana de 140ml (5ml-

750ml). 
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INTRODUÇÃO: O excesso de peso é considerado, por diversos estudos, como o 

principal fator de risco para o surgimento e desenvolvimento de diversos 

agravos à saúde, como a doença coronariana, o diabetes tipo 2 e certos tipos de 

câncer. O chá verde é uma bebida muito consumida no mundo, especialmente 

entre a população ocidental, sendo uma das melhores fontes de compostos 

fenólicos, substâncias termogênicas relacionadas à diminuição do peso corporal. 
OBJETIVOS: Verificar os efeitos das diferentes formas de consumo de chá 

verde (infusão e cápsulas) sobre o peso corporal de indivíduos adultos. 

MATERIAIS E MÉTODOS: O método deste projeto de revisão sistemática 

segue as recomendações propostas pela Colaboração Cochrane. Foram incluídos 

somente ECRs com indivíduos adultos (maiores de 18 anos), dislipidêmicos ou 

não, que utilizaram a Camellia Sinensis - em infusão ou em cápsulas - como 

forma de intervenção e que continham grupo controle incluindo placebo ou 

substancia não ativa, com duração de no mínimo 2 semanas. Os desfechos 

avaliados foram: peso corporal, índice de massa corporal, circunferência 

abdominal, circunferência da cintura e relação cintura/quadril. Os estudos foram 

localizados nas seguintes bases de dados: Cochrane CENTRAL, MEDLINE (via 
PubMed), Bireme, Embase; e também através da  busca manual em referências 

de estudos já publicados. Foram incluídos artigos em qualquer idioma. A 

estratégia de busca foi através de termos MeSHs para busca por intervenção: 

“Camellia sinensis” e termo MeSHs para busca por tipo de estudo: “Randomized 

controlled trials”. RESULTADOS: Foram realizadas até a presente data a 

revisão da literatura, digitação do projeto, seleção dos artigos e tabulação dos 

dados. CONCLUSÃO: Com esse estudo esperamos encontrar evidências de que 

o chá verde consumido em infusão diferencia-se daquele em cápsulas, quando 

utilizados como forma terapêutica de emagrecimento. Ainda não existem 

evidências na literatura que provem essa teoria. 

 
Fonte Financiadora: Fapergs 
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Introdução: Os polifenóis, encontrados no chá verde e no chimarrão, são 

apontados como prováveis fatores modificadores da evolução da doença 

aterosclerótica, baseado em seus potenciais antioxidantes e antiplaquetários, 

gerando expectativa promissora em relação ao uso dessas susbstâncias no 

combate ao dano endotelial. Objetivos: Investigar se a ingestão de chimarrão 

(CH) e de chá verde (CV) influencia a oxidação da partícula de LDL (oxLDL) e 

o padrão de distribuição das subclasses de lipoproteínas (SLp) em indivíduos 

com dislipidemia e excesso de peso. Métodos: Trata-se de um ensaio clínico 
randomizado composto por homens e mulheres entre 35 e 60 anos, 

dislipidêmicos leves, com excesso de peso e sem diagnóstico prévio de doença 

cardiovascular.  Na admissão, coleta de sangue para análises bioquímicas 

(incluindo plasma e soro para avaliação da oxLDL e SLp) e exame físico com 

aferição das medidas antropométricas são realizados. A seguir, a população em 

estudo é orientada a permanecer 4 semanas sem consumir CH, CV e chá de 

maçã (CM-controle) ou qualquer outro tipo de chá (período de wash out).  Após 

o wash out, os pacientes são randomizados em três grupos: grupo CH, grupo CV 

e grupo CM. Cada grupo é orientado a consumir apenas a substância para a qual 

foi randomizado, durante 8 semanas, quando a avaliação laboratorial e medidas 

antropométricas serão repetidas. Resultados: Estudo em fase de coleta de dados. 
Conclusão: Espera-se que a ingestão de CH e de CV melhore o padrão de 

distribuição das subclasses de lipoproteínas e reduza a velocidade de oxidação 

da lipoproteína de baixa densidade, quando comparado ao chá de maçã. 
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Fundamento: Muitas estratégias de prevenção da obesidade infantil para atingir 

mudanças de comportamento foram relatadas em crianças, mas seus resultados nos 
índices antropométricos, pressão arterial e parâmetros metabólicos são divergentes. 

Objetivo: Avaliar a efetividade de intervenções educacionais e comportamentais 
para prevenir a obesidade infantil através de uma revisão sistemática e metanálise de 

ensaios clínicos randomizados (ECRs). Delineamento: Revisão sistemática e 
metanálise de ECRs. Métodos: Foi realizada busca nas bases PubMed, EMBASE e 

Cochrane CENTRAL além de referências de estudos publicados (do início até março 

de 2010) sem restrições de linguagem. Foram incluídos ECRs com crianças de 6 a 12 
anos e que avaliaram o impacto de intervenções educacionais e comportamentais 

superiores a 6 meses sobre o índice de massa corporal (IMC), circunferência da 
cintura, pressão arterial, colesterol total (CT) e lipoproteína da alta densidade (HDL). 

Dois revisores independentes realizaram a extração dos dados e a avaliação da 
qualidade metodológica. Os cálculos da metanálise foram realizados usando um 

modelo de efeitos randômicos. Resultados: De 18.014 artigos identificados, 24 
ECRs (22.444 pacientes) foram incluídos. Intervenções educacionais e 

comportamentais vs. nenhuma intervenção alteraram: circunferência da cintura (3 
comparações; n:535): -3.33 cm (IC 95% -6.19, -0.47; I2 58%); IMC (17 

comparações; n:17.285): -0.11 kg/m2(IC 95% -0.34, 0.12; I2 89%); pressão arterial 
sistólica (5 comparações; n:6065): -1.01 mmHg (IC 95% -2.47, 0.46; I2 79%); 

pressão arterial diastólica: -1.10 mmHg (IC 95% -3.36, 1.16; I2 93%); CT (4 
comparações; n:6763): -1.4 mg/dL (IC 95% -5.7, 2.9; I2 85%); e HDL: 1.06 mg/dL 

(IC 95% -0.48, 2.6; I2 78%). Conclusões: Programas de intervenções educacionais e 
comportamentais superiores a 6 meses causam efeito significativo na circunferência 

da cintura, mas nenhum efeito significante no IMC, pressão arterial, CT e HDL 
comparado com controle. Estudos com estratégias mais abrangentes são necessários 

para melhorar esses resultados. 
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TDAH 

Anelise C. Tavares; Felipe O. Iatchac; Cristiane S. Esteves; Regina M. Lopes; 

Irani I. de L. Argimon 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 
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O Transtorno de Déficit de Atenção/ Hiperatividade (TDAH) caracteriza-se por 

diminuída capacidade de atenção, impulsividade e hiperatividade, de acordo com 

o DSM-IV-TR, afetando crianças, adolescentes e adultos. As manifestações 

comportamentais geralmente aparecem em múltiplos contextos, incluindo na 

própria casa, na escola, no trabalho ou em situações sociais. Objetivo: Analisar, 

através da Escala de Inteligência de Wechsler III (WISC III), o desempenho nos 
Índices Fatoriais: Índice de Compreensão Verbal (ICV), Índice de Organização 

Perceptual (IOP), Índice de Resistência a Distrabilidade (IRD) e Índice de 

Velocidade de Processamento (IVP) de crianças e adolescentes com e sem 

TDAH, assim como analisar as diferenças dos resultados do WISC-III entre as 

crianças com e sem TDAH. Metodologia: A amostra foi de 80 crianças de 6 a 

15 anos, sendo 26 do sexo feminino e 54 do sexo masculino. O instrumento 

utilizado foi a WISC-III. O delineamento foi quantitativo e transversal. As 

crianças e adolescentes foram encaminhados para avaliação por apresentarem 

desatenção e possível TDAH. Resultados: Os resultados obtidos mostram que 

grande parte da amostra apresenta TDAH. Estas crianças e adolescentes com 

TDAH apresentaram diferenças significativa nos índices fatoriais, isto é, 
resultados inferiores para ICV, IOP, IRD e IVP, comparando com as crianças e 

adolescentes sem TDAH. Estes achados mostram que a WISC-III mostra ser 

sensível no diagnóstico de crianças com TDAH, sendo assim um instrumento 

útil para auxiliar nas avaliações deste transtorno. 
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Prevalência do Transtorno de Humor Bipolar em uma Amostra Clínica de 

Porto Alegre 

Felipe O. Iatchac; Cristiane Esteves; Fernanda Cerutti; Luiza Albrecht; Irani I. L. 

Argimon 
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Observa-se um aumento do interesse no estudo da prevalência e identificação do 
espectro bipolar que inclui formas clássicas do Transtorno de Humor Bipolar e 

formas mais leves, inclusive temperamentais, e que não preenchem os atuais 

critérios do CID-10 e DSM-IV-TR. 

Objetivo: Obter a prevalência do Transtorno de Humor Bipolar em uma amostra 

clínica de um setor da cidade de Porto Alegre, RS. 

Método: Quantitativa e transversal. A amostra foi constituída por 148 

indivíduos, com idade acima de 18 anos, de ambos os sexos, aleatoriamente 

captados em um setor específico da cidade de Porto Alegre. 

Instrumentos: Questionário Sócio-demográfico; Escala de Avaliação da 

Hipomania, Inventário de Depressão de Beck e SCID-I (Transtornos de Humor).  

Procedimentos: Os aplicadores foram treinados meses antes da coleta. Os 

instrumentos foram aplicados no Centro de Extensão Universitária Vila Fátima 
em indivíduos que estavam à espera de atendimento e que aceitaram participar 

da pesquisa. A análise estatística será de prevalências, médias, desvios-padrão,  

associação entre os grupos (subtipos bipolares e não bipolares) e uma série de 

variáveis consideradas dependentes. 

Resultados: A amostra constitui 148 participantes que têm entre 18 à 91 anos, 

média de idade de 39,9 anos, sendo 80,4% do sexo feminino e 19,6% do sexo 

masculino. Dentre os indivíduos, 52% são casados ou em união estável, 27,8% 

são solteiros, 12,8% são divorciados e 8,8% são viúvos. A média de escolaridade 

é de 6,63 anos. O BDI-II indicou 68,3% da amostra com sintomas depressivos 

mínimo ou leve e 31,8% moderado ou grave. O projeto encontra-se em fase de 

análise dos dados e estima-se que a prevalência do espectro bipolar seja em 
torno de 34%. 
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O Tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma 
pandemia a principal causa de morte evitável em todo o mundo. O consumo do 

tabaco necessita de análises em diversos lugares do mundo, quanto à sua prevalência 

e freqüência, pois o seu uso está associado às questões culturais e sociais. O primeiro 
contato com o cigarro para a maioria dos universitários ocorre antes dos 17 anos, 

sendo que o consumo de tabaco durante a adolescência é um preditor para a 
instalação da dependência da nicotina na idade adulta. Sabe-se que 90% daqueles 

que experimentam cigarro antes dos 19 anos, tornam-se dependentes de nicotina. 
Dados epidemiológicos da população brasileira seja de que o consumo tabagístico 

seja predominante após os 25 anos. Portanto, acreditando na relevância deste estudo 
para a prevenção do uso de tabaco entre universitários e para a formação de 

profissionais mais qualificados, foi desenvolvida esta pesquisa, estabelecendo 
investigar a freqüência de fumantes e ex-fumantes em uma Universidade privada do 

Rio Grande do Sul. Objetivo: O presente estudo tem por objetivo investigar a 
prevalência de fumantes e ex fumantes, fazer uma comparação entre eles e relacionar 

com a idade de primeiro contato com o cigarro e o consumo atual. Metodologia: O 
delineamento foi quantitativo transversal. A amostra foi composta por 1.556 

indivíduos do sexo masculino e feminino, provenientes de 35 cursos que foram 
escolhidos pelo método de seleção aleatória em todos os semestres (I ao VIII nível) 

de uma universidade particular de Porto Alegre. O instrumento utilizado foi um 
questionário com 23 questões, incluído a escala Fagerström, cujo objetivo foi 

identificar os aspectos relacionados ao consumo do tabaco, às atitudes, às 
expectativas, à dependência, às crenças, bem como ao hábito de fumar como 

comportamento problema. A coleta de dados foi realizada nas salas de aula, com o 
consentimento prévio dos participantes, da instituição e dos professores dos 

respectivos cursos. Resultados: A amostra total foi constituída de 55,6% sexo 
feminino e 44,3% do sexo masculino. A prevalência de fumantes foi de 15,7% 

(n=242) e 11% (n=172) ex-fumantes, com idades entre 17 e 55 anos. Do total de 
fumantes 65,7% (n=159) são do sexo feminino e 34,3% (n=83) são do sexo 

masculino. Pelo início da idade dos fumantes e como ocorreu o desenvolvimento 
com o envolvimento com o tabaco, acredita-se que quanto mais precoce for 

intervenção, maior a probabilidade de sucesso na cessação do uso do tabaco. 

Também existe uma relação entre o inicio do uso do tabaco e maior dificuldade para 
parar de fumar, mais intenso os sintomas de abstinência e mais freqüentes as taxas de 

recaída de um adulto fumante. 
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Introdução: A proposição do Transtorno de Estresse Agudo (TEA) foi uma 
inovação diagnóstica apresentada no DSM-IV que visa reconhecer o caráter 

patológico daquelas reações que ocorrem logo após a exposição a um evento 

estressor traumático. Pesquisas realizadas após desastres e outros eventos 

traumáticos verificaram a presença do TEA em 7 a 33% dos sobreviventes. A 

incidência de TEA prevê o desenvolvimento de TEPT: em geral, 70 a 80% dos 

indivíduos com TEA irão desenvolver TEPT. A terapia cognitivo-

comportamental (TCC) tem sido empregada no TEA como forma de prevenção 

ao TEPT, apresentando uma acelerada remissão dos sintomas agudos após o 

tratamento. Entretanto, no Brasil há uma carência de estudos referentes à 

avaliação e tratamento do TEA. Objetivo: O presente estudo tem por objetivo 

realizar uma revisão sistemática da literatura para averiguar a eficácia da TCC 

no tratamento do TEA. Métodos: Serão consultadas as bases de dados 
MEDLINE/PUBMED, PSYCINFO e WEB OF SCIENCE, no período de 2000 

até 2011, com as seguintes palavras-chave na sintaxe: acute stress disorder, 

psychotherapy, behavioral therapy, cognitive therapy, exposure therapy, 

prolonged exposure therapy e randomized controlled-trial. Resultados 

esperados: Espera-se identificar os efeitos de diferentes técnicas em TCC, bem 

como auxiliar no desenvolvimento de protocolos de intervenção adequados ao 

tratamento dessa psicopatologia, assim contribuindo para reduzir prejuízos 

existentes e prevenir a manifestação de prejuízos futuros, sejam eles individuais, 

familiares ou sociais dos indivíduos acometidos pelo TEA. 
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Introdução: O Apego Materno Fetal (AMF) é um termo usado para descrever 

os comportamentos e atitudes da futura mãe com a adaptação e integração à sua 

gravidez. O AMF e o desenvolvimento infantil são considerados como a 

primeira parte de uma continuidade do apego que começa na gravidez e se 

estende na vida pós-natal. Vários estudos no mundo e no Brasil apontam os 

malefícios do tabagismo materno durante a gestação sobre o crescimento intra-

uterino da criança. Este tema é de extrema relevância para a saúde publica, pois 

suas consequências afetam diretamente a saúde e desenvolvimento psíquico da 
criança tanto no período fetal quanto posteriormente.  

Objetivo: Verificar se há diferença significativa nos escores da Escala de Apego 

Materno-Fetal de Cranley (EAMFC) entre gestantes tabagistas e não-tabagistas e 

analisar algumas variáveis sociodemográficas das gestantes tabagistas. 

Métodos: A investigação se caracteriza como um estudo transversal. A EAMFC 

foi aplicada em 2266 gestantes que aguardavam o rastreamento para cardiopatia 

fetal através de Ecocardiografia Fetal. A EAMFC validada por Feijó (1999) é 

um questionário que contém 24 itens que gestantes respondem de acordo com a 

sua interação e curiosidade em relação ao seu futuro filho. A análise estatística 

foi realizada no programa IBM SPSS 19.0, sendo utilizado o Teste t de Student e 

qui-quadrado. 
Resultados: Na analise do índice de apego do grupo de gestantes não tabagistas 

(n=1888), média de apego 94,95 ± 9,77, e o grupo tabagistas (n=378), média de 

apego 93,67 ± 10,85, identificou-se através do Teste t de Student que o apego 

materno fetal do primeiro grupo é maior (p=0,01). Para exame das variáveis 

sociodemográficas das gestantes tabagistas foi utilizado o teste qui-quadrado, 

tendo associação significativa entre a escolaridade (p<0,001) e renda familiar  

(p=0,001) em relação ao apego. No que se refere à idade das gestantes tabagistas 

não houve diferença significativa (p=0,359) 

Conclusão: O resultado desse estudo mostra que as gestantes não-tabagistas têm 

um grau maior de apego materno-fetal do que as tabagistas. Logo é de extrema 

relevância o tema para conscientizar profissionais da saúde e futuras mães para 

os prejuízos e cuidados nesta etapa precoce do desenvolvimento. 
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Introdução: A trombectomia por aspiração manual tem sido crescentemente 

utilizada durante a angioplastia primária, e possibilita a análise dos trombos 

aspirados. Objetivo: Avaliar as características histopatológicos dos trombos de 

pacientes (pts) com IAM com supradesnivelamento ST submetidos a 

trombectomia aspirativa.  

Métodos: Pts consecutivos internados com IAM no período de dezembro de 

2009 a novembro de 2010 em um centro de referência. As características 

clínicas, laboratoriais e angiográficas foram prospectivamente avaliadas por um 

dos investigadores. Os espécimes foram conservados em formol a 10%, 

incluídos em parafina, corados por hematoxilina-eosina, e analisados por 

microscopia óptica por um patologista cego para as características clínicas. Os 

trombos foram caracterizados como recentes ou organizados, de acordo com 
critérios estabelecidos na literatura. A infiltração celular foi avaliada através de 

uma escala semi-quantitativa.  

Resultados: Foram avaliados 59 trombos, 59% recentes e 41% organizados. 

Pacientes com trombo recente eram mais jovens (P<0,05) e tinham mais 

frequentemente história familiar de doença arterial coronariana (p=0,1).Os outros 

fatores de risco, avaliação laboratorial, incluindo proteína C-reativa ultra-

sensível, troponina e fibrinogênio, foram semelhantes. O tempo desde o início da 

dor e a presença de angina prévia foram similares entre os grupos. A avaliação 

histopatológica demonstrou infiltração de hemácias em trombos recentes (p = 

0,04), e de fibrina em trombos organizados (p = 0,02). Os pts com trombo 

recente apresentaram menos freqüentemente TIMI 0/1 após o procedimento (0% 
vs 8,3%, p = 0,03), com menor mortalidade em 30 dias, (2,9% vs 8,7%; p=0,2). 

Conclusões: Em pts com IAM submetidos à trombectomia aspirativa com ICPp, 

os trombos recentes foram mais frequentes, embora 40% dos pts apresentou 

trombos organizados. Trombos recentes foram associados com idade mais 

jovem, infiltração de hemácias e melhor fluxo coronariano, mas não com o 

tempo de início da dor. 
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de pequeno aumento e todos os recursos dos equipamentos de 

hemodinâmica com “flat detectors”: um estudo randomizado focado na 

redução à exposição de radiação 

Júlio Rosales Viégas, Dr. Cláudio Vasques de Moraes; Dr. Julio Vinícius 

Teixeira; Dr. Carlos Roberto Cardoso; Dr. Alexandre Schaan de Quadros; Dr. 

Rogério Sarmento-Leite; Dra. Marciane Rover; Enfermeira Maria Antonieta 

Moraes; Técnico em radiologia Leandro Fischer; Técnico em radiologia Mariana 
Oliveira; Bióloga Juliana Sebben; Físico Rogério Fachel; Dr. Carlos Antônio 

Mascia Gottschall, Dr. Cristiano de Oliveira Cardoso 

Serviço de hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista – Instituto de 

Cardiologia (Endereço: Avenida princesa Isabel, 395, Porto Alegre) - 

juliorviegas@hotmail.com; cro_cardoso@yahoo.com.br  

 

Introdução: A nova tecnologia nos aparelhos de hemodinâmica para obtenção 

de imagem, chamada detectores do tipo “flat” (ou flat detectors), substitui o 

antigo intensificador de imagem nos aparelhos de hemodinâmica mais 

modernos, possuindo uma alta sensibilidade ao raios X (alta eficiência na 

detecção de “quantum”) e melhor definição na escala de cores em cinza após a 

detecção dos mesmo. No entanto, ao mesmo tempo que se melhora a qualidade 
da imagem , se dá também o aumento na dose de radiação, levando a diversos 

efeitos adversos, como queimaduras e potencial mutagênico das células 

expostas.  

Objetivo: Por princípio, o estudo objetiva avaliar se obtenção de imagens 

radiológicas em lente de pequeno aumento e utilizando todos os recursos da 

tecnologia “flat detectors” reduz significativamente a dose de exposição de 

radiação. Outros objetivos são: (1) determinar se a obtenção de imagens 

radiológicas em lente de pequeno aumento permite adequada visualização das 

coronárias sem prejudicar a interpretação do exame; (2) Avaliar o nível de 

conhecimento sobre conceitos radiológicos nos profissionais que trabalham com 

radiação; (3) estabelecer programas de treinamento aos profissionais da saúde e 
ampliar seus conhecimentos sobre radiação; (4) Determinar se o cateterismo 

cardíaco realizado por via radial ou femoral apresenta variação na exposição à 

radiação. 

Resultados e Conclusões: Por se tratar de um projeto em etapa inicial de 

desenvolvimento ainda não analisamos resultados. No entanto o estudo segue 

em andamento e conclusões promissoras. 
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Introdução: O valor prognóstico da proteína C-reativa ultra-sensível(PCR-US) 

em pacientes (pts) com infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento 

ST (IAM) é pouco estudado. 

Métodos: Foram incluídos pts com IAM no período de dezembro/2009 a 

novembro/2010. As características clínicas, laboratoriais e angiográficas foram 

prospectivamente avaliadas, e a PCR-US foi medida por imunonefelometria. 

Mortalidade e eventos cardiovasculares maiores(ECVM)  foram os desfechos 

estudados. Os resultados foram ajustados pelos escores de risco TIMI, Zwolle e 

PAMI. 

Resultados: No período do estudo, 403 pts com resultados de PCR-US 

disponíveis foram avaliados, com idade média de 60.7+12.0 anos e 4.4% de pts 
em Killip III/IV. ICPp foi realizada em 97.5% dos casos com taxa de sucesso de 

99%. A PCR-US dos pts com ECVM foi 0.490(0.225-0.990), e sem ECVM 

0.395(0.217-0.870) (p=0.237). A mortalidade no período foi de 5.5%, e os níveis 

de PCR-US  foram significativamente maiores nos pts que morreram 

(1.215[0.297-5.105] vs 0.400[0.215-0.845]; p=0.004). PCR-US apresentou 

associação com mortalidade mesmo após ajuste com os escores TIMI (RC 

1.487, IC95% 1.213-1.821), Zwolle (RC 1.266, IC95% 1.104-1.450) e PAMI 

(RC 1.237, IC95% 1.112-1.376). 

Conclusão: Em pts com IAM representativos da prática clínica diária 

contemporânea, a PCR-US apresentou associação com mortalidade 

independente de outros fatores de risco. 
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Introdução: A avaliação do perfil de pacientes (pts) com infarto agudo do 

miocárdio (IAM) no mundo real e do seus desfechos clínicos  é importante para 

a adequação de protocolos clínicos e para o desenvolvimento de políticas 

públicas para o atendimento dessa população. 

Métodos: Estudo de coorte prospectivo com pts consecutivamente atendidos por 

IAM com supradesnivelamento do segmento ST com indicação clínica de 

terapia de reperfusão primária em um centro de referência em cardiologia. 

Foram excluídos pts com <18 anos ou com recusa a participar. Todos pts foram 

prospectivamente entrevistados por um dos investigadores, sendo as 

características clínicas, angiográficas, laboratoriais e desfechos em 30 dias 

armazenadas em banco de dados dedicado. As análises foram realizadas com 

programa estatístico SPSS 17.0. 
Resultados: No período de Dezembro de 2009 a Dezembro de 2010 foram 

incluídos 555 pts, com média de idade de 60 ± 12 anos, 68% do gênero 

masculino, 42% tabagistas, 67% hipertensos e 19% diabéticos. IAM anterior foi 

a apresentação em 42% dos pts, sendo que Killip IV esteve presente em 5%. A 

mediana do delta T foi de 3,43 horas (1,5-5,8). Angioplastia primária foi 

utilizada em 96% dos casos, com mediana do tempo porta-balão de 1,28 horas 

(0,95-1,75). Stents foram utilizados em 92% dos procedimentos, e 

tromboaspiração em 32%, com taxa de sucesso angiográfico de 96%.  A 

farmacologia adjunta consistiu de AAS em 99%, betabloqueadores em 73%, 

IECA em 70%, clopidogrel em 96% e estatinas em 85%. A taxa de mortalidade 

em 30 dias foi de 9,7%, re-IAM em 7% e trombose do stent em 3,8%, com 
incidência global de eventos cardiovasculares maiores de 14,8%. 

Conclusão: Este estudo demonstra que na prática clínica diária de um centro de 

referência em cardiologia as taxas de eventos adversos ainda são elevadas, 

mesmo com o emprego otimizado dos tratamentos recomendados pelas 

diretrizes atuais. Estes resultados devem ser considerados ao extrapolar 

resultados de ensaios clínicos randomizados para a prática diária, e também 

devem estimular a busca de novas intervenções terapêuticas neste cenário. 
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Trombo Branco ou Vermelho no Infarto Agudo do Miocárdio com Elevação 

do Segmento ST: Faz Diferença? 
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Juliana C Sebben, Anibal P Abelin, Dulce I Welter, João M P Martins, Luis C C 

Sobrinho, Rogério Sarmento-Leite, Carlos A M Gottschall 
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RS. 

renatobdavid@gmail.com / alesq@terra.com.br  
 

Introdução: A trombectomia por aspiração é geralmente utilizada na 

intervenção coronária percutânea primária (ICPp), e a análise dos trombos 

recuperados pode fornecer informações importantes. A avaliação da cor do 

trombo é possível durante o procedimento, o que também poderia ser usado para 

guiar estratégias terapêuticas. Objetivo: Avaliar a relação entre a cor do trombo 

e as características e desfechos de pacientes (pts) submetidos a ICPp. Métodos: 

São selecionados pts consecutivos internados com IAM no período de dezembro 

de 2009 a novembro de 2010 em um centro de referência. Características 

clínicas, laboratoriais e angiográficas foram prospectivamente avaliadas. Os 

trombos aspirados foram conservados em formol a 10%, incluídos em parafina, 

corados por HE, e analisados por microscopia, caracterizados em trombo branco 
(TB) ou vermelho (TV), e a infiltração celular foi avaliada. Resultados: A idade 

média da amostra foi de 58,32 ± 13.97 anos e 64% dos pts eram homens. TB 

estava presente em 36% dos casos, e TV em 64%. Pts com TB tinham mais 

frequentemente história familiar(43% vs 29%) e menos dislipidemia (24% vs 

39%), mas sem significância estatística. IAM anterior foi mais freqüente em pts 

com TB (52% vs 32%, p = 0,12). Pts com TB apresentaram vasos maiores (p = 

0,03) e melhor fluxo coronariano após o procedimento  (TIMI 3=95% vs 82%; p 

= 0,2). Infiltração de fibrina foi maior em TB (p <0,001), e de hemácias em TV 

(p <0,01).Lise foi mais freqüente no TB (38% vs 16%, p=0,1), bem como 

fibrinogênio sérico mais elevado (241± 78 vs 194±66). Mortalidade em 30 dias 

foi menor nos pts com TB (0% vs 8%; p=0,2).Conclusão: O TB foi associado a 
infiltração de fibrina, fibrinogênio sérico elevado e vasos maiores,  e tendência a 

melhores desfechos. Investigações adicionais devem ser realizadas para avaliar a 

relevância clínica destes aspectos. 

 
Apoio: próprios pesquisadores. 
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ducto arterioso em pacientes admitidos no Instituto de Cardiologia – 

Fundação Universitária de Cardiologia, 2008-2010 
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Introdução: A persistência do ducto arterioso é causa de morbidade neonatal, 

especialmente em prematuros de muito baixo peso, representando 10-50% das 

cardiopatias congênitas. Objetivos: Descrever as abordagens realizadas, em 

hospital de referência, para o tratamento da persistência do ducto arterioso com 

método percutâneo de oclusão. Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo, 

através de consulta aos prontuários médicos, do tratamento transcateter, em 47 

pacientes, com dispositivos de oclusão, Amplatzer e molas Flipper, no período 

de abril de 2008 a abril de 2010. Resultados: Obteve-se oclusão total do defeito 

à angiografia de controle em 72% dos pacientes tratados. Em 10 pacientes com 

oclusão por prótese Amplatzer, e 37 pacientes com molas Flipper, os diâmetros 

mínimos à ecografia transtorácica pré-cateterismo foi respectivamente de 3.8 
(±1.6) mm e 2.6 (±0.8) mm. Não houve complicações sérias do tratamento 

percutâneo. Conclusões: A oclusão da PDA por método percutâneo tem-se 

mostrado segura e efetiva na maioria dos casos. 

 

mailto:julianorathke@yahoo.com.br
mailto:hsmenezes@computech.com.br


___________________________________________________________ 

 
123 

 

Associação entre Raiva e Doença Arterial Coronariana em Pacientes 

Submetidos a Cineangiocoronariografia 

Luciele, L.S, Stochero; Márcia, M.M.S, Schmidt; Luciele,L.Z.A, Alberton; 

Alexandre, A.S.Q, Quadros 
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Introdução: Diversas características psicológicas têm sido associadas ao risco 
de infarto do miocárdio e de doença arterial coronariana (DAC) seja pela 

associação a fatores de risco já estabelecidos, seja pela resposta próaterogênica  

no endotélio vascular. A raiva é uma manifestação comum do estresse 

psicológico e sua associação com as patologias cardiovasculares ainda é pouco 

estudada em nosso meio. 

Objetivo: Investigar a associação entre raiva e DAC. 

Métodos: Pacientes encaminhados para realização de cineangiocoronariografia 

(cine) por suspeita de DAC no período de 30/11/2009 a 3/2/2010 foram 

consecutivamente incluídos. As características clínicas, angiográficas e sócio-

demográficas foram prospectivamente avaliadas por um dos 

investigadores. DAC foi definida como a presença de uma estenose ≥ 50% em 

um dos vasos epicárdicos principais. A avaliação da raiva foi realizada com o 
Inventário de Expressão de Raiva de Spilberger, aplicado por um dos 

investigadores cego para o resultado da cineangiocoronariografia. 

Resultados:  Foram incluídos 501 pacientes, 50% mulheres, com média de 

idade de  60,4 ± 10 anos, 86% brancos, 84% hipertensos, 72% sedentários, 63% 

sem história familiar de DAC, 57% dislipidêmicos, 29 % diabéticos e 20% 

tabagistas. . DAC esteve presente em 60% dos casos, sendo que estes pacientes 

apresentaram escore geral de raiva significativamente maiores (19,65 ± 10 VS 

17,81 ± 9,0; p = 0,037) e controle da raiva menor (26,42 ± 4,8 VS 27,70 ± 4,0; p 

= 0,01). 

Conclusões: Estes resultados sugerem que pacientes portadores de DAC 

apresentam maiores escores de raiva e menor capacidade de controle desta 
emoção. Estes resultados sugerem a possibilidade de novas intervenções 

terapêuticas para modificar o comportamento e estilo de vida diminuindo o risco 

de eventos. 

 
Fonte financiadora: CNPq 
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Tratamento crônico com formulação oral ativa de Angiotensina-(1-7) 

melhora o controle autonomico de ratos espontanemente hipertensos 
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Bertagnolli, Lucinara D Dias,  Graziela Pinto, Katya V. Rigatto,  Beatriz D 

Schaan,  Maria C Irigoyen,  Robson A S Santos, Karina R Casali 

Fundação Universitária de Cardiologia-IC-FUC, Porto Alegre, RS; Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG; Instituto do Coração da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, BRASIL.  

Contato: jonatan.justo@gmail.com, krabello@terra.com.br 

 

Fundamento: Angiotensina-(1–7) (ANG(1-7)), um peptídio endógeno ativo, 

parte do sistema renina angiotensina (SRA), tem demonstrado exercer um papel 
regulador importante sobre o sistema cardiovascular, com propriedades 

vasodilatadoras e anti-proliferativas contrárias ao efeito da Angiotensina II. Na 

hipertensão arterial sistêmica (HAS),  o sistema nervoso autonômico (SNA) e o 

SRA estão alterados, apresentando uma redução dos níveis plasmáticos de ANG-

(1-7). A análise espectral  é um método não invasivo que permite estimar 

alterações no SNA através da decomposição em componentes espectrais.  

Objetivo: Investigar através da AE, se o tratamento crônico com ANG(1-7) 

modifica o SNA de ratos espontaneamente hipertensos (SHR). Delineamento: 

Estudo experimental. População: Ratos SHR, machos, com 15 semanas. 

Métodos: Os animais foram divididos em: grupo tratado (GT, n=8) via oral, com 

dose de 30 ug/Kg/dia de (HPβCD/Ang-(1-7)), e grupo controle (GC, n=9), 
tratado com veículo. Após 10 semanas de tratamento foram realizados registros 

de pressão intra-arterial e geradas séries de intervalo de pulsos (IP) e pressão 

arterial sistólica (PAS). A tais séries foi aplicada a análise espectral que permite 

quantificar as modulações simpática e parassimpática. Resultados: A PAS, a 

variabilidade da PAS, assim como a modulação simpática vascular foram 

reduzidas após o tratamento indicando uma melhora do SNA. Não houveram 

alterações na variabilidade dos IP. Conclusões: Nossos resultados mostram que o 

tratamento oral com ANG-(1-7) além de reduzir os valores pressóricos, 

melhorou o controle autonomico cardíaco vascular, o qual está prejudicado nos 

animais hipertensos, sugerindo a possibilidade de uma nova intervenção 

farmacológica no tratamento da hipertensão.  

 

Suporte: CAPES, CNPq, INCT, FAPEMIG. 
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Modelo Animal de Síndrome Metabólica 
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Beatriz Schaan 
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Introdução: O tratamento da síndrome metabólica (SM) inclui alterações do 

estilo de vida, porém os benefícios individuais dessas alterações geralmente não 

são estudados separadamente. Objetivos: Avaliar efeitos do treinamento físico 

aeróbico, sem mudanças na dieta, sobre expressão de GLUT4 em tecidos 

insulino-sensíveis. Métodos: Vinte ratos machos espontaneamente hipertensos 

receberam glutamato monossódico (MS) ou salina (H) no período neonatal por 
10 dias. Após 6 meses foram divididos em MS (sedentários), MST (treinados em 

esteira por 1 hora, 5 dias/semana por 10 semanas), H (sedentários) e HT 

(treinado como MST). Peso, índice de Lee, pressão arterial sistólica (PA), 

sensibilidade à insulina (kitt) e capacidade funcional (teste de esforço máximo) 

foram avaliados antes e após o treinamento. Coração, tecido adiposo branco e 

gastrocnêmio para análise por Western blot foram retirados sob anestesia, com 

subseqüente eutanásia. Resultados: O grupo MS apresentou obesidade central 

(índice de Lee 0,28 ± 0,01, H vs. 0,33 ± 0,1, MS, p <0,05), hipertensão arterial, 

resistência insulínica (kitt 3,9 ± 0,5, H vs. 2,8 ± 0.4, MS, p <0,05) e expressão 

diminuída de GLUT 4 no coração. Treinamento físico reduziu índice de Lee e 

PA, ambos em 12% nos animais MST; aumentou sensibilidade insulínica (kitt 
4,7 ± 0,3, HT vs. 3,8 ± 0,5, H.; p <0,05 e 4,3 ± 0,6 vs. MST 2,9 ± 0,9, MS; p 

<0,05), assim como expressão de GLUT 4 (67% MST vs. MS; 48% HT vs. H), 

tecido adiposo (386% MST vs. MS; 86% HT vs. H) e gastrocnêmio (237% MST 

vs. MS; HT 98% vs. H). Correlação negativa entre índice de Lee e GLUT4 no 

tecido adiposo (r = 0,81, p <0,001) e  correlação positiva entre sensibilidade 

insulínica e GLUT4 no gastrocnêmio (r = 0,76, p <0,001) foram observadas.  

Conclusões: Treinamento físico isoladamente melhora alterações metabólicas e 

cardiovasculares observadas em modelo animal de SM. 

 
Apoio: CNPq/ FAPERGS 
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Tratamento com angiotensina 1-7 associado ou não ao treinamento físico: 

efeitos sobre a sinalização das vias da insulina em ratos espontaneamente 

hipertensos 
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Irigoyen, R Santos, Beatriz D’Agord Schaan 

Laboratorio de Experimentação Animal IC/FUC 

 

Introdução Angiotensina 1-7 (ANG1-7) e exercício físico regular são de 
interesse terapêutico em indivíduos com hipertensão arterial por seus efeitos 

benéficos sobre variáveis cardiovasculares e melhora na sensibilidade insulínica. 

Objetivos Determinar os efeitos da ANG1-7 associada ou não ao treinamento 

físico sobre as vias de sinalização de insulina em animais SHR. Métodos 

Avaliamos 40 SHR machos, 120 dias de idade, peso 250-300g, 4 grupos 

(n=10/grupo): sedentários tratados com água (CS) ou com ANG1-7 (AS), 

treinados tratados com água (CT) ou com ANG1-7 (AT); treinamento físico em 

esteira rolante, 1h/dia, 5dias/semana, 8semanas; administração da ANG1-7 

(30ug/kg/dia/8semanas) via oral. Avaliações: peso corporal, sensibilidade 

insulínica (kITT), pressão arterial direta (canulação femural), índice de 

hipertrofia cardíaca (peso coração/peso corporal), perfil lipídico e transaminases 

(método enzimático) e expressão do GLUT4 e AKT (western blotting). A 
análise estatística utilizada foi ANOVA 2 vias, post-hoc Tukey, significância 

5%. Resultados Pressão arterial sistólica e diastólica reduziram-se (p=0,001) 

nos grupos CT, AS vs CS; AT vs AS (CS: 222  7, CT: 200  21, AS: 202  7, 

AT: 187  8 mmHg), assim como freqüência cardíaca nos CT e AS vs CS (CS: 

337  31, CT: 295  15, AS: 311  21, AT: 301  10bpm; p<0,05) e redução do 
índice hipertrófico em CT e AS vs CS (p=0,001 e p=0,006, respectivos). 

Animais treinados apresentaram maior peso corporal, ~5% nos CT e ~10% nos 

AT (CS: 316  20, CT: 333  25, AS: 318  15, AT: 348  18g, p=0,001). O 
treinamento físico aumentou HDL-colesterol nos treinados. Apenas CT 

aumentou níveis de GLUT4 vs CS (p<0,05). A AKT aumentou no CT vs CS 

(p=0,018) e p-AKT aumentou em CT e AS vs CS (p<0,001). Demais variáveis 

não diferiram nos grupos. Conclusões: O tratamento com ANG1-7 e 

treinamento físico reduziram pressão arterial na hipertensão experimental. Há 

aumento de HDL, GLUT4 e p-AKT apenas com o treinamento e não com o 

emprego de ANG1-7, sem melhora da sensibilidade insulínica.  

 
Apoio: FAPERGS, INCT, FAPEMIG 
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fetal, no coração e na morfometria celular do septo interventricular de fetos 
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Introdução: Diabetes Mellitus constitui um importante fator de risco durante a 

gestação, associado com aumento das malformações fetais e cardiomiopatia 

hipertrófica (CMH).Objetivo: verificar as possíveis alterações cardíacas 

encontradas em fetos de ratas diabéticas (FRD) submetidas a dois modelos 

experimentais de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), de início precoce e 

tardio.  Metodologia: Foi induzido DMG em ratas prenhes no 8° (precoce) e no 

11° (tardio) dia de gestação com estreptozotocina 50mg/kg. O peso corporal e do 

coração, tamanho do septo interventricular (SIV), o perímetro e área nucleares, e 

a contagem nuclear dos fetos foram aferidos e analisados através do teste 
Student-Newman-Keuls e ANOVA.Resultados: Não houve diferença na 

contagem de núcleos por campo entre os grupos. O grupo controle apresentou 

fetos com maior peso(5,237g±0,433), quando comparado aos grupos de FRD 

precoce e tardio(4,194g±0,827 e 2,694g±1,131). Todos os FRD apresentaram o 

peso do coração (0,019±0,007) ao nascimento maior que o do grupo 

controle(0,016±0,001). A relação de peso coração/corpo foi significativamente 

diferente entre todos os grupos. O septo interventricular foi maior apenas no 

grupo exposto precocemente ao DMG(809,7μm), não havendo diferenças entre o 

grupo controle(625,2μm) e o grupo de FRD expostos tardiamente(593,3μm). A 

área nuclear dos grupos controle(1287,3μm2) e DMG precoce(1247,9μm2) foram 

semelhantes, e ambos foram significativamente menores comparados aos FRD 
com DMG tardio(1577,4μm2).Conclusão: Os FRD expostos precocemente ao 

DMG (8° dia) apresentaram aumento do SIV devido à hiperplasia celular e a 

relação peso cardíaco/peso corporal e o aumento da área nuclear dos miócitos 

demonstrou cardiomegalia fetal no grupo DMG tardio. 
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Introdução: A síndrome metabólica é caracterizada pela agregação de fatores de 

risco cardiovasculares: excesso de adiposidade abdominal, hipertensão arterial 
sistêmica, intolerância à glicose, hipertrigliceridemia e colesterol HDL baixo. Já a 

esteato-hepatite não-alcoólica (NASH) é o acúmulo de gordura e tecido fibroso no 
órgão sem consumo de álcool, o que determina inflamação, representando a 

síndrome metabólica no fígado. Objetivos: Descrever as alterações histopatológicas 
hepáticas que ocorrem em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) tratados com 

glutamato monossódico (MSG) com idades de 3, 6 e 9 meses (modelo animal de 
síndrome metabólica). Métodos: Foram avaliados 48 animais SHR e 24 Wistar-

Kyoto (WKY) neonatos, machos: grupo SM (SHR que receberam 5mg/g de MSG 
via subcutânea durante 10 dias no período neonatal); grupo H (SHR que receberam 

solução salina 0,9% via subcutânea no mesmo período) e grupo C (ratos WKY que 
receberam solução salina 0,9% via subcutânea no mesmo período). Após os 

experimentos, os animais medidos e pesados (índice de Lee), canulados (variáveis 
cardiovasculares avaliadas 1 dia após), realizado kITT (sensibilidade insulínica), 

coletado sangue (perfil lipídico e inflamatório) e eutanasiados com overdose de 
anestésicos e coleta imediata dos fígados e conservação em formol (corante H&E, 

avaliação de integridade celular, esteatose, inflamação e fibrose). Análise estatística: 
ANOVA 2vias, post-hoc Student-Newman-Keuls, e teste do qui quadrado; 

significância 5%. Resultados: Os animais do grupo SM apresentaram maior índice 
de Lee (0,30 ± 0,1, 0,29 ± 0,1 e 0,33 ± 0,1 nos WKY, SHR e SM, respectivamente, 

p<0,001), maior resistência à insulina (p<0,001), hipertrigliceridemia (p=0,002) e 

hipertensão arterial (pressão arterial média  maior nos grupos SHR 161 ± 11 e SM 
158 ± 10 mmHg, p<0,05) vs grupo C (129 ± 16 mmHg). ). Aos 6 meses, IL-6 (SM: 

75 ± 11, H: 36 ± 3 µg/mL, p<0.001) e TNF-α (SM: 12 ± 2, H: 8 ± 2 pg/mL, p<0.001) 
foram maiores em SM. Houve diferença apenas no grupo SM de 9 meses com 

relação à balonização hepatocitária, quando comparado com os demais grupos. 
Conclusões: No modelo animal estudado, a síndrome metabólica foi adequadamente 

reproduzida, com obesidade centrípeta, dislipidemia, resistência insulínica se 
desenvolvendo no decorrer da vida. As alterações hepáticas foram tardias, sugerindo 

que há necessidade de longa duração de inflamação e dislipidemia para que se 
instalem.  

 

Apoio Financeiro: Capes, CNPq, Fapergs. 
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Introdução: Altas concentrações de estrógenos podem causar resistência 

insulínica. e redução na expressão de GLUT4 em tecidos insulino-sensíveis. 

Fitoestrógenos (isoflavonas e liganos) são compostos que mimetizam os 

estrógenos, mas não há estudos quanto aos seus efeitos sobre a sensibilidade à 

insulina, expressão de transportadores de glicose e vias de sinalização insulínica 
in vivo. Objetivos: Investigar, in vivo, o efeito de estradiol (doses fisiológicas)  

vs  fitoestrógenos sobre a sensibilidade insulínica, expressão de transportadores 

de glicose GLUT4 e SGLT1 e vias de sinalização da insulina em músculo 

esquelético, tecido adiposo e coração de ratas ovariectomizadas. Métodos: 48 

ratas Wistar virgens foram submetidas à ovariectomia com 90 dias de vida e 

divididas em: C: alimentadas com dieta sem adição de  proteína vegetal + 

inserção de pellet placebo;  E: alimentadas com dieta sem adição de  proteína 

vegetal + inserção de pellet 17-β- estradiol (1,7 mg); S: alimentadas com dieta 

com proteína de semente de soja + inserção de pellet placebo; L: alimentadas 

com dieta com proteína de linhaça + inserção de pellet placebo. Ao final dos 

períodos de tratamento, foram anestesiadas, realizado teste de tolerância 
insulínica, canulação da artéria femural, registro da pressão arterial e, 

posteriormente, eutanasiadas, quando foram retirados coração, gordura 

abdominal, sóleo, gastrocnêmio e quadríceps. Análise estatística: ANOVA duas 

vias post hoc Tukey HSD, significância 5%. Resultados: O grupo E apresentou 

menor peso corporal vs. outros grupos (p<0,001), a comparação S vs. C 

apresentou p=0,05. O índice de Lee foi menor no grupo E  (E: 0,304 ± 0,01; C: 

0,323 ± 0,01; L 0,318 ± 0,01; S: 0,315 ± 0,01, p<0,001). Não houve alteração na 

sensibilidade insulínica com os tratamentos (E: 3,5 ± 1,5; C: 2,8 ± 1,2; L: 3,1 ± 

1,3; S: 3,5 ± 1,7, p=0,066), assim como na pressão arterial média (p=0,066: E: 

104,0 ± 2,1; C: 104,8 ± 1,8; S: 100,0 ± 2,5; L: 108,9 ± 2,5 mmHg). As ratas 

tratadas com estrógeno apresentaram maior peso uterino (E: 0,648 ± 0,23; C: 

0,160 ±  0,05; L: 0,165 ± 0,05; S: 0,165 ± 0,03, p <0,001). Conclusão: Obteve-
se níveis eficazes de estradiol com o uso dos pellets, já que o peso uterino foi 

maior no grupo E. O uso de fitoestrógenos não determinou efeitos estrogênicos 

similares e nem melhorias na sensibilidade à insulina. 
Apoio: Fapergs, Fapicc, FIPE 

mailto:emily.fagundes@hotmail.com
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Reação Inflamatória Após Cranioplastia Utilizando Pericárdio Bovino: 

Relato de um Caso 

Luciele Z Alberton, Luciele Stochero, Alice B Teixeira, Sofia Bezerra, Rui 

D’Avila, Alice C B Romero, Paulo Freitas, Carlos Eduardo da Silva 

Serviço de Neurocirurgia e Cirurgia da Base do Crânio, Hospital Ernesto 

Dornelles, Porto Alegre, RS, Brasil 

luciele.za@hotmail.com; dasilvacebr@yahoo.com.br  

 
Enxertos substituindo dura-máter são comumente aplicados em neurocirurgias 

cujo fechamento primário da membrana apresenta-se comprometido. O 

pericárdio bovino, considerado seguro e associado a raras complicações, é 

amplamente utilizado em tais eventos. Apresentamos o relato de caso de uma 

paciente com complicação atípica após cranioplastia utilizando pericárdio 

bovino, revisando aspectos clínicos e prognósticos deste evento. Paciente 

feminino, 62 anos, referindo há 1 ano diminuição da acuidade visual esquerda. 

Tomografia computadorizada (TC) de crânio e Ressonância Magnética (RM) 

demonstraram lesão expansiva com base de implantação no tubérculo selar 

sugerindo meningeoma. Durante a cirurgia, foi necessário pericárdio bovino para 

reconstrução da região fronto-temporal, em virtude do comprometimento da 

dura-máter. Após dois dias de boa evolução pós-operatória, a paciente apresenta 
piora neurológica, com hemiparesia a esquerda. A TC de crânio evidenciou 

hematoma intraparenquimatoso a direita, com edema peri-lesional, sendo 

necessária cirurgia para drenagem, e substituição do pericárdio bovino por 

enxerto de fáscia lata. A paciente apresentou boa evolução pós-operatória. 

Pericrânio, fáscia temporal e fáscia lata constituem as mais efetivas e seguras 

escolhas para substituir dura-máter; porém, nem sempre estão disponíveis em 

quantidade e forma desejadas. Em tais casos, enxertos heterólogos e sintéticos 

são usados, estando o pericárdio bovino associado a poucas complicações. 

Todavia, intercorrências como reação inflamatória e infecção relacionam-se à 

substância Glutaraldeído, presente neste enxerto, sugerindo probabilidade desse 

componente ter sido responsável pelas complicações da paciente. A inesperada 
reação inflamatória a partir do pericárdio bovino provavelmente foi gerada pela 

substância Glutaraldeído. O uso do enxerto sem esse componente evidenciou 

maior segurança, enquanto reações inflamatórias ainda têm ocorrido quando se 

utilizam enxerto com Glutaraldeído. 

 
Apoio: recursos dos próprios pesquisadores. 
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Paralisia Facial de Origem Viral: Diagnóstico e Terapêutica 

Rockenbach MABC, Grossmann TK, Grossmann E 

Instituição: Centro de Dor e Deformidade Orofacial - CENDOR, RS/ UFCSPA 

E-mail do apresentador: marcioabcr@gmail.com 

E-mail do orientador: edugrmnn@terra.com.br 

 

Objetivo: Relatar um caso de Síndrome de Ramsay-Hunt, abordando as suas 

características clínicas, diagnóstico e tratamentos. Descrição do caso: VA, 70 
anos, casado profissional liberal, procurou atendimento devido a uma dor facial 

de grau 10, pela escala analógica- visual (EAV=10) que já perdurava por 12 

dias. Tal algia era do tipo choque elétrico, de curta duração, evolvendo o ramo 

aurículotemporal do trigêmeo e o nervo auricular maior do plexo cervical 

superficial à direita. Associado a tal quadro doloroso estava presente uma 

paralisia hemifacial do mesmo lado da face. O mesmo já havia sido avaliado por 

um neurologista e otorrinolaringologista que solicitaram, respectivamente, 

tomografia de base de crânio, exames das orelhas, audiometria, 

impedanciometria, entre outros sem que se detectasse qualquer alteração. Tais 

profissionais indicaram um colírio por pelo menos três vezes ao dia e o emprego 

de um tampão ocular à noite. Devido a localização da dor, sua qualidade, 

duração e manifestações clínicas, instituiu-se um tratamento a base de aciclovir 
800mg, cinco vezes ao dia, por um período de 10 dias. Quando o paciente 

retornou foi recomendado, complementarmente, fisioterapia. Há cerca de dois 

anos instituiu-se um tratamento a base de antiviral associado a um programa 

fisioterápico. A combinação das terapias clínica e medicamentosa possibilitou 

uma drástica melhora do quadro da dor facial EAV= zero, permanecendo ainda 

uma assimetria do ramo bucal do nervo facial à direita. Considerações finais: A 

síndrome de Ramsay-Hunt é uma patologia de caráter incapacitante, podendo, 

em alguns casos, levar a amaurose e desencadear por parte do portador da 

mesma uma retração do convívio social.O diagnóstico e tratamento precoces 

parecem estar relacionados diretamente ao sucesso. terapêutico. 

 

mailto:marcioabcr@gmail.com
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Síndrome de Eagle 

Marina Veríssimo M.V, Thiago Kreutz Grossmann, Eduardo Grossmann 

Centro de Dor e Deformidade Orofacial CENDDOR - RS 

nina_verissimo@hotmail.com, edugrmnn@terra.com.br  

 

Objetivo: Descrever a Síndrome de Eagle (SE) com as suas principais 

características e tratamento. Descrição do Caso: Paciente do sexo feminino, 35 

anos, procurou atendimento devido a  dor pré-auricular à esquerda e sensação de 
corpo estranho na faringe. Sua dor aumentava ao girar o pescoço para direita e 

ao deglutir. Foi realizado exame físico, no qual houve exacerbação dos sintomas 

à palpação da fossa tonsilar. Na radiografia panorâmica e na tomografia 

computadorizada, em corte frontal, constatou-se o alongamento do processo 

estilóide do lado esquerdo. Diagnosticada a Síndrome de Eagle, foi realizada 

uma abordagem, sob anestesia geral, com acesso extra bucal, no qual se removeu 

grande parte do processo estilóide e o ligamento estilo-hióideo. Considerações 

Finais: A SE não apresenta etiologia bem definida; contudo há algumas 

hipóteses para a ossificação anormal do processo estilóide e de um de seu 

ligamento-estilo-hióideo: níveis anormais de cálcio e fósforo, calcificação 

distrófica, hiperparatireoidismo secundário, metástase óssea, inflamação ou 

degeneração na inserção do ligamento. Pode ter um caráter idiopático, ou 
adquirido. O processo estilóide está localizado entre as artérias carótidas interna 

e externa. Quando alongado, é palpável na fossa tonsilar, comprimindo a artéria 

carótida comum, ou a veia jugular interna, ou o VII, IX, X e XII nervos 

cranianos. Essa compressão pode provocar dor do tipo em punhalada. Pode estar 

presente, clinicamente, as seguintes queixas: sensação de corpo estranho na 

faringe, limitação nos movimentos do pescoço, alteração na voz  e otalgia 

reflexa. O tratamento de eleição é o cirúrgico, com acesso extra, ou intra bucal, 

com remoção do processo estilóide e quando mineralizado do ligamento estilo-

hióideo. 

 

mailto:nina_verissimo@hotmail.com
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Otite Média Crônica Tuberculosa 
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Trabalho realizado no Ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital São 
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Introdução: A otite média crônica (OMC) é uma doença complexa, de etiologia 
diversa e tratamento individualizado. A anamnese detalhada e o exame físico 

completo são primordiais para seu diagnóstico e tratamento. A tuberculose é 

uma doença infecciosa, provocada pela contaminação por Mycobacterium 

tuberculosis (bacilo de Koch) e pode ser uma das etiologias da (OMC). 

Geralmente, a bactéria acomete primariamente os pulmões, onde se multiplica. 

Os principais sintomas de infecção pela bactéria são: tosse crônica, dor no tórax 

e hemoptise, podendo haver febre, sudorese noturna, perda de peso lenta e 

progressiva, anorexia e adinamia. Além de contaminar os pulmões, o 

Mycobacterium tuberculosis pode também acometer outros órgãos.  

Objetivos: Apresentar um caso raro de comprometimento na orelha média por 

tuberculose e realizar uma revisão da literatura a respeito da patologia. Caso: F, 

18 anos, sexo masculino, branco. Foi encaminhado para tratamento cirúrgico de 
otite média crônica. Refere ter iniciado, subitamente, há 5 meses, otorréia em 

orelha direita, sem associação com dor. Nega otites de repetição no passado ou 

trauma. Nega patologias associadas, como sintomas de rinite alérgica ou tosse e 

febre. Ao exame otorrinolaringológico apresenta duas perfurações timpânicas 

centrais, além de edema de conduto auditivo externo e de descamação de pele, 

em orelha direita. O Rx de tórax evidenciou opacificações nodulares em ápice de 

pulmão direito, sugestivo de doença granulomatosa. A TC de mastóides 

apresentou velamento de mastóide direita e o lavado brônquico foi positivo para 

bacilo de Koch.  

Resultados: O paciente foi encaminhado para tratamento de tuberculose e para 

acompanhamento ambulatorial da otite.  
Conclusão: Com base neste relato de caso é possível se considerar que a OMC 

tuberculosa seja mais prevalente do que se imagina. Frente a um paciente com 

otite média crônica, sem história típica de trauma ou otites de repetição, a 

hipótese de OMC tuberculosa deve ser investigada, já que o diagnóstico, quando 

realizado precocemente, evita a ocorrência de complicações como hipoacusia, 

paralisia facial e envolvimento intracraniano. 
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Problemas Éticos na Atenção Primária – Uma Reflexão de Segunda Ordem 

Acerca de Questões Éticas Vivenciadas pelos Profissionais na Unidade 

Básica de Saúde e na Estratégia Saúde da Família 
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Mikaela Basso; Raquel E. F. de Mello; José R. Junges 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Programa de Pós Graduação em Saúde 

Coletiva. 

mariellics@hotmail.com; roquejunges@hotmail.com 
 

Introdução: Problemas éticos, segundo Gracia (2001), são entendidos como 

desafios que não podem ter uma resposta dicotômica, para os quais não existem 

receitas prontas, mas pedem deliberação sobre os diferentes caminhos possíveis 

de solução, exigindo criatividade e decisões de longo alcance e prazo, com 

avaliação contínua. A Atenção Básica está organizada para responder às 

necessidades em saúde como um direito do usuário e um dever do Estado, 

exigindo nova lógica organizacional e novos paradigmas gerenciais. Essa nova 

mentalidade instaura novas práticas, levantando novos desafios éticos típicos de 

uma mudança paradigmática. 

Objetivo: Interpretar dados de duas pesquisas qualitativas sobre problemas 

éticos percebidos pelos profissionais nos serviços de atenção primária de dois 
municípios da região metropolitana de Porto Alegre, RS. 

Métodos: Os dados foram coletados em oito reuniões de discussão focal sobre 

os desafios éticos da prática dos profissionais em uma Estratégia Saúde da 

Família (ESF) de Campo Bom e uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de São 

Leopoldo. O roteiro de discussão constou de aspectos da nova lógica da atenção 

primária e os seus problemas éticos emergentes. Os dados foram analisados na 

perspectiva da hermenêutica de profundidade para identificar os problemas 

éticos com atenção especial ao contexto e ao discurso dos profissionais. 

Resultados: As falas dos profissionais apontaram para problemas éticos 

relativos à demanda, aos processos de trabalho e ao sistema de saúde. Também 

ficou claro que existem problemas éticos mais específicos da estratégia da saúde 
da família e outros mais próprios da unidade básica. 

Conclusão: Os problemas éticos identificados apontam questões importantes 

que interferem nas relações estabelecidas no ambiente de trabalho, seja com os 

demais profissionais, com os usuários ou com o próprio sistema de saúde. Tais 

conflitos podem comprometer a dinâmica de trabalho em sua resposta às 

necessidades de saúde. 

 
Apoio: PROBIC, UNIBIC, PIBIC. 
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Objetivo: Descrever a Síndrome de Ernest (SE) com as suas principais 

características e tratamento. 

Descrição do Caso: Paciente do sexo masculino, 37 anos, procurou atendimento 
devido à dor de grau 8 pela escala analógica-visual (EAV) de localização infra- 

auricular à direita e junto ao ângulo mandibular ipsilateral. Sua dor aumentava 

ao protruir a mandíbula e ao realizar lateralidade da mandíbula à direita. Foi 

realizado exame físico, no qual houve exacerbação dos sintomas à palpação, por 

aceso extra bucal, do ligamento estilo-mandibular junto a sua inserção. A 

infiltração anestésica nesse local eliminou a dor temporariamente, confirmando 

o diagnóstico de Síndrome de Ernest. O fator etiológico, conforme menciona o 

paciente, iniciou devido à má posição postural mandibular após duas noites mal 

dormidas Diagnosticada a Síndrome de Ernest, foi recomendado ao paciente que 

iniciasse com uma dieta liquida e pastosa, aplicasse calor local pelo menor duas 

vezes ao dia associado antiinflamatório não esteróide (ibuprofeno, 400mg de 6/6 

horas). Após uma semana, houve melhora do quadro clínico, permanecendo uma 
dor residual de grau 3 pela EAV. Optou-se então por realizar infiltração de 

anestésico local, (1 ml de cloridrato de lidocaína sem vaso constritor) e 

corticosteróide (1 ml de fosfato dissódico de dexametasona), totalizando 2 ml de 

solução junto à inserção do ligamento estilomandibular o que eliminou a dor 

(EAV = zero).  

Considerações finais: A terapêutica de eleição na SE é a clínica através de dieta 

liquida e pastosa, emprego de agentes físicos como calor, antiinflamatórios e a 

combinação de anestésico local e corticosteróides junto à inserção ligamentar. O 

diagnóstico diferencial deve ser realizado com respeito à síndrome de Eagle, 

ponto-gatilho miofascial acometendo o ventre posterior do músculo digástrico, 

neuralgia trigeminal com envolvimento de V3, tendinite temporal, odontalgia e 
neuralgia do laríngeo superior. Torna-se importante a identificação dessa 

síndrome pelos profissionais da área da saúde, afim de que se possa realizar um 

diagnóstico correto e, conseqüentemente, um tratamento adequado. 

mailto:nina_verissimo@hotmail.com
mailto:edugrmnn@terra.com.br


___________________________________________________________ 

 
141 
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Introdução: As séries históricas de notificações de casos de AIDS demonstram 

o crescimento da epidemia entre mulheres. Os dados do Rio Grande do Sul (RS) 

expressam claramente esse aumento da proporção de mulheres, que passou de 

13% do número de casos novos em 1990 para 42%, em 2007. O Hospital 

Sanatório Partenon (HSP) foi um dos serviços pioneiros no RS a atender 
pacientes HIV+, sendo responsável pelo primeiro diagnóstico da doença no 

Estado. 

Objetivo: Descrever o comportamento sexual e reprodutivo das mulheres HIV+ 

atendidas no serviço especializado em HIV/Aids do HSP. 

Métodos: Este estudo integra uma pesquisa maior sobre saúde sexual e 

reprodutiva. Para o presente trabalho consideraram-se as mulheres recrutadas no 

HSP. Foram entrevistadas mulheres de 18 a 49 anos, portadoras de HIV, 

selecionadas de forma aleatória. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

as entrevistadas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Resultados: A amostra final totalizou 152 mulheres. As entrevistadas 

apresentaram média de 16,4 anos (DP 2,9) na primeira relação sexual e 83 
mulheres (55,9%) declararam estar casada ou vivendo com parceiro. A maioria 

teve em média 2,66 filhos (DP 1,80). 70,0% da amostra declarou ter tido a 

última relação com o parceiro atual e 73,0% informou ter usado camisinha. 

Dentre as entrevistadas, 15,8% relatou aborto provocado. 

Conclusão: Comparando os dados deste estudo com os da Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde, as entrevistadas se iniciaram sexualmente mais cedo 

(média de 16,4 anos versus 17,9 anos), tiveram maior número médio de filhos 

(2,66 versus 1,8) e apresentam um percentual mais alto de uso de preservativo 

(73,0% versus 27%). A prevalência de aborto encontrada foi menor que a 

apontada pela Pesquisa Nacional de Aborto (15,8% versus 22,0%). 

 

 
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Edital MCT/CNPq N º 

14/2009 – Universal) 
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Introdução: Ter medicamentos em casa pode parecer uma questão de 

previdência. No entanto, sua má armazenagem e descarte ou o fácil acesso de 

crianças a eles também pode se tornar um grande problema. 

Objetivo: Determinar a presença da farmácia caseira, documentar os 

medicamentos que a compõem, os locais destinados ao armazenamento e, se a 

população teria o conhecimento sobre o descarte. 

Métodos: Foi um estudo transversal junto a 104 famílias do bairro Figueirinha 

no município Xangri-Lá no estado do Rio Grande do Sul. 340 famílias estavam 

cadastradas na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) Figueirinha e a coleta de dados realizou-se através de entrevistas nos 

domicílios, realizadas por profissionais da área de saúde. 

Resultados: Dentre estas 340 famílias , foram visitadas 104.Todas possuíam 
diferentes tipos de medicamentos em casa. A cozinha foi o principal local de 

armazenamento por ser de fácil visualização do mesmo a fim de não esquecer de 

ingeri-los.Foram encontrados em todas moradias uma farmácia caseira com 

medicamentos vencidos, e o descarte quando o faziam era no lixo comum. Uma 

ressalva, neste bairro não possui saneamento básico, e tão pouco, encontrou-se 

alguma legislação que regulamentasse o descarte de medicamentos em nível 

domiciliar. 

Conclusão: O conhecimento quanto ao tema abordado ainda é muito restrito e 

impede sua adequada organização em nível domiciliar. Evidencia-se aqui, o 

papel dos profissionais da área de saúde pública que é de fundamental 

importância, uma vez que deve  orientar quanto ao armazenamento e descarte, 
capacitando os agentes comunitários de saúde (ACS) para encaminhar os 

medicamentos vencidos ao destino correto, visando evitar a exposição da 

população a riscos, bem como, mais ainda a contaminação do meio ambiente. 

 
Fonte financiadora: PROREXT-UFRGS 
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Introdução: A associação entre a hipertrofia adenotonsilar (HAT) e as 
dessaturações de hemoglobina durante o sono está estabelecida. Entretanto, 

devido ao alto custo do diagnóstico através da polissonografia, sua verdadeira 

prevalência é desconhecida. A oximetria de pulso noturna tem sido um exame 

bastante utilizado para o diagnóstico da HAT. A modernização dos 

equipamentos de registro ambulatorial, com a possibilidade de uso domiciliar 

tem facilitado, devido à diminuição do custo, à facilidade de uso do aparelho, e 

ao fato de apresentar aumento da efetividade no diagnóstico.  

Objetivos: Determinar a prevalência da dessaturação da hemoglobina com o uso 

da oximetria noturna antes e após o tratamento cirúrgico da HAT e correlacionar 

o grau de sinais e sintomas encontrados nestes pacientes com a ocorrência das 

dessaturações.  

Métodos: Foram incluídos pacientes com idade até 17 anos, de ambos os sexos, 
com indicação de adenotonsilectomia por HAT, com, no mínimo, uma queixa 

relacionada a obstrução de vias aéreas superiores e, ao menos, uma das tonsilas 

palatinas de grau 3 ou 4. A avaliação das crianças constará de realização de 

anamnese (preenchimento de questionário a respeito de características dos 

distúrbios apresentados, como: apnéia, ronco e engasgos noturnos), exame físico 

otorrinolaringológico, incluindo videonasofibroscopia, Rx de cavum e oximetria 

noturna.  

Resultados: O estudo terá um n em torno de 35 crianças, que ainda não foi 

atingido. O resultado esperado com a conclusão deste trabalho é o de que haja 

melhora significativa no índice de dessaturação de oxigênio no pós-operatório, 

quando comparado à dessaturação no pré-operatório, além de ocorrer redução no 
número total de dessaturações e na porcentagem de tempo de saturação abaixo 

de 95% e de 90%.  

Conclusão: Esperamos concluir que a adenotonsilectomia melhorará 

significativamente a saturação de oxigênio, medida através da oximetria de 

pulso noturna em crianças com distúrbios respiratórios do sono. 
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Anatomia do Nervo Facial 

Marina Veríssimo M.V, Thiago Kreutz Grossmann, Eduardo Grossmann 
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Esse trabalho objetiva revisar a anatomia do VII NC, relatando o seu trajeto e 

possíveis variações. O nervo facial é um nervo misto consistindo do nervo facial 

propriamente dito e do nervo intermédio que penetram na porção petrosa do osso 
temporal pelo meato acústico interno e alcança o gânglio geniculado. Apresenta 

como principais ramos sensitivos o nervo petroso maior e o corda do tímpano 

(CD). Esse último, por meio do gânglio submandibular e sublingual inerva, 

respectivamente, as glândulas de mesmo nome sendo responsável em grande 

parte pela produção de saliva da cavidade bucal, recolhe também a sensibilidade 

dos 2/3 anteriores da língua. 

A parte motora do facial emerge pelo forame estilomastóideo, sendo que seus 

primeiros ramos dirigem-se ao ventre posterior do músculo digástrico, ao estilo-

hióideo e ao estapédio. O facial atravessa a glândula parótida e ao sair pela sua 

borda anterior divide-se em cinco ramos: temporal, zigomático, bucal, marginal 

da mandíbula e cervical - todos se destinam aos músculos da expressão facial.  

Considerações Finais: A fim de proceder os menores riscos cirúrgicos em 
cirurgia de cabeça e pescoço, é fundamental conhecer tal nervo craniano e  a  sua 

distribuição terminal. 
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Construção de um Instrumento de Avaliação de Problemas Éticos na 

Atenção Primária à Saúde 
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Introdução: Zoboli (2004) realizou um levantamento de problemas éticos 

percebidos pelos profissionais da ESF do município de São Paulo, que 

posteriormente foi esquematizado pelo estudo de Silva (2008). Este 

levantamento está organizado em três eixos: problemas éticos nas relações entre 

usuários e profissionais; nas relações entre profissionais da equipe e; nas 

relações com o sistema de saúde. 

Objetivo: O objetivo é auxiliar na construção e validação de um instrumento de 

avaliação sobre a ocorrência de problemas éticos na Atenção Primária 

percebidos por profissionais, bem como discutir seus possíveis cursos de 

solução. 

Métodos: Trata-se de uma pesquisa observacional e exploratória com 

abordagem quanti/qualitativa. As duas etapas iniciais de caráter quantitativo 
objetivam testar a compreensibilidade e a fidedignidade das formulações dos 

problemas éticos. Para a compreensibilidade, utilizou-se a metodologia Delphi, 

que se caracteriza como um processo interativo baseado num painel de consenso 

(McKenna, 2000). Neste sentido, constituiu-se um painel de doze profissionais 

com expertise em Atenção Primária.  

Resultados: A primeira rodada Delphi identificou a condição do enunciado 

como problema ético a partir dos dados já sistematizados por Zoboli e Silva; a 

compreensão do mesmo e a sugestão de uma nova escrita. A segunda rodada 

Delphi reavaliou a compreensibilidade mais adequada dos enunciados que 

caracterizam o problema ético. Assim, estas novas reformulações estão sendo 

aplicadas com os profissionais da atenção primária do GHC para a sequência do 
estudo visando contribuir na construção do instrumento de avaliação, dos 

problemas éticos. 

Conclusão: A Política Nacional de Humanização visa melhorar a qualidade na 

atenção primária, valorizando a subjetividade dos atores envolvidos nos 

processos de trabalho, pois produção de saúde implica em produção de 

subjetividade. Um instrumento de avaliação dos problemas éticos pode ajudar na 

responsabilização dos atores, contribuindo para esta melhoria. 

 
Apoio: PROBIC, UNIBIC, PIBIC. 
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Introdução: O crescimento dos casos de mulheres portadoras de HIV denota a 
feminização da epidemia. Em relação à contracepção de emergência (CE) não 

existem estudos atuais relatando o conhecimento e o uso de CE por mulheres 

soropositivas, apesar da ampla distribuição desses métodos contraceptivos no 

país. O Hospital Sanatório Partenon (HSP), foi um dos serviços pioneiros no RS 

a atender pacientes HIV+, diagnosticando o primeiro caso da doença no estado. 

Objetivo: Descrever o conhecimento e o uso de CE por mulheres soropositivas 

atendidas no serviço de HIV/Aids do HSP. 

Métodos: Este estudo integra uma pesquisa maior sobre saúde sexual e 

reprodutiva. Para o presente trabalho consideraram-se as mulheres recrutadas no 

HSP. Foram entrevistadas mulheres de 18 a 49 anos, portadoras de HIV, 

selecionadas de forma aleatória. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

as entrevistadas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Resultados: A amostra totalizou 152 mulheres. As entrevistadas apresentaram 

média de idade de 35,9 anos (σ=2,9), maioria branca (61,2%) e em união com 

parceiro (55,9%). Tiveram em média 2,30 filhos (DP 1,90) e 18,0% relatou 

aborto provocado. Dentre as entrevistadas, 87,2% ouviram falar em CE e 

somente 20,0% utilizou CE. 

Conclusão:  Comparando com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, as 

entrevistadas tiveram maior número médio de filhos (2,30 versus 1,8) e menor 

percentual de uniões com parceiro (55,9% versus 64%). A prevalência de aborto 

foi menor que a apontada pela Pesquisa Nacional de Aborto (18,0% versus 

22,0%). Apesar do amplo conhecimento sobre CE entre mulheres soropositivas, 

seu uso ainda é incipiente. Novas investigações auxiliarão no esclarecimento da 
elevada prevalência de aborto, a despeito do conhecimento difundido sobre CE. 

 
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Edital MCT/CNPq N º 

14/2009 – Universal) 
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Introdução: A neuralgia induzida por cavitação osteonecrótica(NICO) foi 

descrita pela primeira vez por Ratner em 1974. Trata-se de uma patologia 

caracterizada pela presença lesões cavitárias, presentes na mandíbula e/ou 
maxila, muitas vezes não detectáveis radiologicamente. Essa pode se originar a 

partir de uma trauma(extração dentária,endodontia, hemorragia alveolar 

secundária), ou até mesmo de um processo infeccioso. 

Resultados: A NICO tem sido apontada como uma causa freqüentea de 

neuralgias faciais envolvendo o território trigêminal. Trata-se de uma dor do tipo 

choque elétrico de curta duração, que pode acordar o paciente, respondendo 

pobremente aos neuromoduladores. Pela falta de conhecimento dos profissionais 

da saúde ela é denominada como dor facial atípica. Na realidade trata-se de uma 

necrose isquêmica do osso alveolar. Estudos mais atuais descrevem os distúrbios 

da coagulação da medula óssea alveolar isquêmica como causa de cavitação 

osteonecrótica, podendo ser também o resultado de trombose com ou sem 

hipofibrinólise que produziria a obstrução dos espaços vasculares, 
compromentendo o fluxo sanguíneo na região. 

Conclusão: O tratamento de escolha é o cirurgico com osteotomia regional e 

encaminhamento do tecido ósseo removido para exame anátomo-patológico  
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Resumo: Os autores descrevem o caso de um paciente com 56 anos, portador de 
mieloma múltiplo, que consultou em nosso serviço devido a fraturas vertebrais 

em cinco níveis. Foi proposta uma Vertebroplastia Percutânea a fim de 

estabilizar a coluna e diminuir a dor e, durante a cirurgia, observou-se a 

migração de uma massa de Polimetilmetacrilato para a Artéria Pulmonar direita. 

Embora assintomático, uma remoção através de toracotomia direita foi indicada. 

No decorrer do procedimento, a radioscopia identificou o fragmento agora na 

Artéria Pulmonar esquerda, indicando migração da massa devido à mudança de 

decúbito. Após uma estornotomia com circulação extracorporeal, o paciente 

evoluiu com um pós operatório sem intercorrências e recebeu alta no sétimo dia 

de internação. dorsal.  

Conclusão: recomendamos que êmbolos de cimento que produzam sintomas ou 

possivelmente prejudicais, sejam retirados em decúbito dorsal, pelo real risco de 
modificação de sua posição. 
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O Tratamento Do Uso De On E About Em Dicionários Bilíngues De Língua 

Inglesa 

C. Freitas Paiva, Prof. Dr. F. Bugueño Miranda 

Lingüística - Instituto de Letras da UFRGS 

fpcamilla@hotmail.com, felixv@uol.com.br 

 

Um dos aspectos da língua inglesa que representa maiores dificuldades para 

aqueles que a aprendem como LE é o uso das preposições. No caso de on e 
about, seu uso está vinculado ao grau de formalidade do enunciado. A diferença 

entre a book about Africa e a book on Africa está no fato de que on é usado para 

sugerir que um livro, artigo, palestra é sério ou acadêmico, enquanto about é 

usado quando o texto em questão é mais informal. O objetivo da presente 

comunicação é verificar como alguns dicionários bilíngues de língua inglesa 

informam o usuário sobre o uso diferenciado dessas preposições. Como 

metodologia, empregaremos distinções tais como metalinguagem do signo e 

metalinguagem do conteúdo, denotação e conotação, uma concepção 

diassistêmica da linguagem, além do emprego de ferramentas computacionais. 

Nossos primeiros resultados demonstram que, embora a lexicografia de língua 

inglesa seja bastante consistente, no que diz respeito à temática selecionada, 

apresenta algumas deficiências. 
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Introdução: A população idosa tem crescido significativamente e tal fato tem 

repercussões em diversos níveis sociais, econômicos e culturais. A velhice, 
receptáculo dos que se aposentam, é pensada como uma fase incapaz porque 

improdutiva, desconsiderando o potencial que este sujeito ainda possui e é capaz 

de exercer. Nesse sentido, a aposentadoria compulsória é um momento marcante, 

uma vez que prevê o afastamento obrigatório do servidor público ao completar 

70 anos, independente de seu vigor físico e intelectual. 

Objetivo: Investigar a experiência da aposentadoria compulsória e suas 

implicações relacionadas com o curso de vida, estilo de vida e mudanças de 

papéis sociais; analisar os recursos utilizados para a administração do stress e 

comparar cenários e protagonismos antes e após a aposentadoria.  

Métodos: Estudo qualitativo. A amostra foi composta por onze professores da 

UFRGS aposentados compulsoriamente. Os instrumentos utilizados foram: (1) 

questionário de informações pessoais; (2) linha do curso de vida, na qual o 
participante registra os fatos mais significativos para si desde sua aposentadoria; 

(3) complementação de frases; e (4) narrativa escrita, na qual se conta a 

experiência da aposentadoria compulsória. Todos os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, após, responderam os 

instrumentos. Os dados foram submetidos a análise temática (Bardin, 2004). 

Resultados: Verificaram-se muitos sentimentos negativos em relação à 

aposentadoria, relatos de situações desagradáveis ou constrangedoras em 

decorrência desta e expressivo desejo de permanecer trabalhando. 64% dos 

participantes permaneceram trabalhando na Universidade como professores 

colaboradores convidados e 36% deixaram de atuar como professores, sendo que 

metade destes permaneceram trabalhando como profissionais liberais e metade 
não desempenha nenhuma atividade profissional. A maioria não modificou seu 

estilo de vida após a aposentadoria. As mulheres relataram, com maior 

freqüência, terem se aproximado mais de amigos e familiares após a 

aposentadoria. Permanecer em atividade parece ter sido muito importante no 

enfrentamento das mudanças geradas pela aposentadoria. 

 
Apoio: CNPq 
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Isolamento de Bacteriófago Lítico Contra o Staphylococcus intermedius 
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Introdução: Bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. Existem 

bacteriófagos líticos e lisogênicos. Os bacteriófagos líticos são os de interesse 

terapêutico devido a sua atividade lítica específica que em poucas horas rompe a 

parede bacteriana da célula liberando novos fagos, que infectarão outras células e 

as eliminarão. Bacteriófagos estão amplamente distribuídos na natureza, 

podendo ser isolados de amostras clínicas e ambientais. S. intermedius é 
associado a infecções, como otite externa, piodermite, mastites, urinárias,  em 

caninos, felinos, bovinos, eqüinos e suínos. A terapia fagica é um método 

simples, barato, rápido, e sem efeitos colaterais comparando com 

antimicrobianos e apresenta efeito sobre colônias bacterianas multiresistentes a 

terapia antimicrobiana. Objetivo: esta pesquisa visa isolar bacteriófagos líticos 

estáveis capazes de infectar grande número de amostras de S. intermedius para 

serem utilizados em terapias para caninos. Métodos: serão coletadas amostras 

para isolamento de fagos em ambientes bastante frequentado por cães (como 

ambulatórios, clínicas e canis) e em cães. Estas amostras serão filtradas em 

membrana 0,45 μm. A cada 9 mL  dessas amostras serão acrescentados 1 mL de 

caldo “deca” concentrado de meio nutritivo previamente filtrado e 1 mL de 
“pool” de colônias de S. intermedius previamente cultivados por 24 h a 37 ºC. 

Este procedimento (chamado de enriquecimento) será repetido diariamente por 

10 dias. Após o termino desse período será feito um “spot test” em meio 

Mueller-Hinton, que confirmará positivo se houver halo de não crescimento 

bacteriano ao redor do ponto onde foi pingada a amostra. Em caso positivo será 

feita a titulação da amostra e se necessário novo enriquecimento. Alíquotas do 

fago isolado serão diluídas em Tampão Tris 0,01 M, pH 7,2-7,4 contendo 0,1M 

de NaCl e 0,001M de MgCl2; e armazenadas em temperatura de 8 a 12ºC e outra 

parte armazenada em nitrogênio líquido para posterior estudo. Resultados: 

Foram feito enriquecimento de 4 amostras de “pool” entretanto não foram 

obtidos bacteriófagos até o presente momento. Na análise das cepas indicadas 

como S. intermedius testes bioquímicos indicam maior prevalência de 
Staphylococcus pseudointermedius que será verificada posteriormente. 

 
Apoio: BIC–UFRGS 
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Introdução: Desde 2006, quando houve uma enorme mortandade de peixes na 

bacia hidrográfica do rio dos Sinos, a FEPAM vem rastreando o teor de cianeto 

nas águas do curso principal e afluentes, visando identificar possíveis fontes de 
contaminação. O lançamento de cianeto nos rios pode causar a morte de 

organismos sensíveis, incluindo peixes, devido ao bloqueio do transporte de 

oxigênio em rotas metabólicas. O registro de concentrações de cianeto acima dos 

limites da Resolução CONAMA-357, no período 2006-2009, determinou um 

aumento na fiscalização de fontes potenciais e a inclusão do parâmetro na Rede 

Básica de Monitoramento da Qualidade da Água, operada pela Fundação. 

Objetivo: Neste estudo, avaliou-se o teor de cianeto em águas superficiais do 

trecho inferior da bacia do rio dos Sinos, entre 2009 e 2011, visando detectar 

alterações na qualidade deste ambiente fluvial e embasar novas ações da FEPAM 

quanto à fiscalização de fontes poluidoras. Método: As coletas de água foram 

realizadas bimestralmente, em quatro locais. Nas análises, adotou-se o método 

colorimétrico da piridina-ácido barbitúrico. Resultados: No período focalizado 
neste estudo, observou-se um claro decréscimo do teor de cianeto em relação a 

2006-2009, possivelmente devido a medidas de controle de fontes industriais 

tomadas no período de rastreamento do contaminante. O arroio Luiz Rau, que 

drena a área urbana de Novo Hamburgo, registrou as maiores concentrações de 

cianeto, provavelmente devido às indústrias metalúrgicas e galvanoplásticas 

situadas em sua bacia de drenagem. No monitoramento realizado de 

outubro/2009 a agosto/2010, o cianeto não foi detectado em praticamente todos 

os pontos de coleta (<10ppb; n=24). A partir de outubro/2010, a concentração de 

cianeto passou a aumentar, com uma média de 27ppb (n=12; <10 a 98ppb). 

Conclusões: Os resultados indicam a necessidade de um rigoroso 

acompanhamento do parâmetro no rio dos Sinos e especialmente no arroio Luiz 
Rau. Embora dados da literatura indiquem que alguns dos teores observados 

tenham potencial para causar danos à biota local, até o momento não se 

comprovou uma relação causal direta entre a ocorrência de cianeto e a morte de 

peixes. Ressalta-se a necessidade de concentrar esforços na fiscalização das 

fontes, visando preservar o meio ambiente e a saúde da população local. 

 
Apoio: FDRH. 
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e-mails: julianaherpich.mgo@ibest.com.br 
 

Introdução: O gênero Arcobacter atualmente inclui dez espécies, sendo três de 

interesse em saúde pública: Arcobacter butzleri, Arcobacter cryaerophilus e 

Arcobacter skirrowii. Essas bactérias já foram isoladas de humanos com 

gastroenterite, de fezes e produtos de aborto de animais, de alimentos de origem 

animal, entre outros. Bactérias desse gênero apresentam dificuldade no 

isolamento, visto que, geralmente, estão em locais altamente contaminados. 

Objetivo: Esse trabalho teve o objetivo de padronizar um protocolo de reação em 

cadeia da polimerase (PCR) para a detecção de A. butzleri e A. cryaerophilus, a 

fim de tornar o diagnóstico fácil, rápido e específico. Métodos: Na PCR, 

utilizaram-se dois pares de primers para a detecção de A. cryaerophylus (com 

257pb) e A. butzleri (com 401pb), testaram-se duas temperaturas de anelamento 
e três concentrações de MgCl2. Os controles positivos foram cedidos pelo 

Laboratório de Microbiologia e de Alimentos da ULBRA. Foi realizado teste de 

especificidade do método com as bactérias Salmonella Enteritidis, 

Campylobacter coli, Campylobacter jejuni e Escherichia coli. Após a 

padronização, a PCR foi aplicada em 50 amostras (obtidas de gôndolas de 

supermercados) de carcaças de frango (pele e músculo), a partir de cultivos em 

meio EMJH (Ellinghousen MacCulough Johnson and Harris). Resultados: 

Dessas amostras, seis apresentaram positividade para A. butzleri, nove para 

A. cryaerophilus e três para ambas. Do total de amostras positivas, onze (61,1%) 

constituíam-se de fragmentos de pele e sete (38,9%) de músculos. Conclusão: 

Foi possível padronizar um protocolo de PCR para detecção de A.butzleri e 
A. cryaerophilus, bem como demonstrar sua alta especificidade. Também foi 

possível detectar amostras positivas em carcaças de supermercados. Ainda faz-se 

necessária a realização do teste de sensibilidade para determinar a quantidade 

mínima de DNA detectável do protocolo. 

 
Apoio: Fapergs e CNPq 
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Larissa Goulart da Silva, Simone Sarmento 

Instituição: UFRGS 

e-mails: larissa.goulart@ufrgs.br, simone.sarmento@ufrgs.br  

 

Introdução:  O ano de 2011 está sendo um marco para a história do ensino da 

língua estrangeira (LE). Pela primeira vez, alunos e professores do ensino 
fundamental das escolas públicas brasileiras estão tendo, gratuitamente, amplo 

acesso a um livro didático (doravante LD) através do  Programa Nacional do 

Livro Didático do FNDE/MEC. 

Objetivo: Descrever o processo de recepção, adoção e implementação dos livros 

aprovados pelo PNLD de Língua Estrangeira/2011 em escolas públicas de Porto 

Alegre buscando verificar o impacto que o PNLD terá no universo escolar, mais 

especificamente, no processo de educação linguística da Língua Inglesa e, assim, 

contribuir para a melhoria da aprendizagem da Língua Inglesa na escola pública. 

Métodos: Pesquisa quantitativa e qualitativa nas escolas públicas de Porto 

Alegre. Questionário aos professores com o objetivo de verificar o andamento do 

PNLD nas escolas desde a escolha dos livros até o recebimento e uso dos 

mesmos. Entrevistas e coleta de materiais. 
Resultados: A pesquisa está em andamento. Os resultados parciais apontam falta 

de livros para os alunos e desconhecimento das regras do PNLD de Língua 

Estrangeira por parte dos professores e supervisores de escola. 

Consequentemente, o programa não está funcionando como previsto pelo MEC. 

Conclusão: A pesquisa está em andamento , mas mudanças estão sendo 

sugeridas no gerenciamento do PNLD de LE para que o programa possa obter 

sucesso. 

 

 
Fonte financiadora: UFRGS 
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Leituras da Cidade: Educação para o Patrimônio 

Danielle Chrystine Fontes dos Santos, Maria Ricken de Medeiros, Nara Beatriz 

Witt, Zita Possamai 

Instituição: Faculdade de Biblioteconomia/Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS) 

e-mails: maria.mrdm@yahoo.com.br ; zitapossamai@gmail.com  

 

Projeto de Educação para o patrimônio com vistas à formação de graduandos dos 
cursos de História e Museologia e educadores da rede de ensino de Porto Alegre, 

tendo como objeto de estudo e ação pedagógica o Centro Histórico de Porto 

Alegre, em especial, e a cidade como um todo. Visa à formação dos 

participantes, através de um curso presencial, numa perspectiva multidisciplinar 

(arquitetura, arte, história, arqueologia, antropologia, educação, museologia) que 

possibilite a compreensão do Centro Histórico, suas memórias, histórias e 

patrimônios, desenvolvendo metodologias de educação para o patrimônio que 

permita o acesso a diversas leituras do espaço social e urbano. Também objetiva 

a construção pelos alunos de uma rede virtual, por meio de um website, reunindo 

informações audiovisuais e escritas concernentes à cidade de Porto Alegre para 

consulta dos educadores e utilização em suas práticas pedagógicas. A rede visa 

congregar os educadores, constituindo-se um fórum de discussão e troca de 
experiência permanente sobre suas ações em sala de aula relacionadas ao Centro 

Histórico e à cidade de Porto Alegre. Ainda, visa à publicação do livro Leituras 

da Cidade, resultado de artigos escritos pelos palestrantes do curso sobre as 

diversas temáticas da formação. O projeto teve como resultados duas edições do 

curso presencial; o lançamento do livro “Leituras da Cidade” e a criação do 

website de mesma denominação.  

 

 
Apoio: Ministério da Educação/PROEXT 2009 
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O Centro de Documentação e Pesquisa e o Ambiente Web: Coletivos de 

Artistas em Discussão 

Mônica S. R. Schmidt, Mônica Zielinsky 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Instituto de Artes 

desenho.sofia@gmail.com, monicazi@terra.com.br 

 

Introdução: O Centro de Documentação e Pesquisa, vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS é um espaço 
voltado ao desenvolvimento da pesquisa documental sobre a arte contemporânea 

em Porto Alegre. A pesquisa pensa, na constituição de um ambiente web, 

possibilidades para uma melhor difusão dos materiais armazenados no CDP, ao 

estruturar tópicos que estimulem reflexões sobre esta arte. 

Objetivo: A partir do problema apontado, o estudo pergunta: de que modo o site, 

elaborando tópicos para debate sobre aspectos relevantes dessa arte, em especial 

ao focalizar o caso dos coletivos de artistas, poderia contribuir para ampliar os 

conhecimentos e o pensamento crítico sobre a arte contemporânea em Porto 

Alegre? Justifica-se o mesmo por investigar, através do estudo de casos, as 

diferentes articulações que esses coletivos estabelecem no meio de arte. Tais 

análises trazem uma reflexão sistematizada sobre a arte em nosso tempo e em 

nossa história. 
Métodos: Anne Cauquelin (2005), Raymonde Moulin (2007), Nathalie Heinich 

(2005), Manuel Castells (2009) e as teses de Claudia Paim (2009) e Fernanda 

Albuquerque (2006) são utilizados como fontes referenciais. A pesquisa optou 

pela construção do site em formato de rede, através dos dados oriundos da 

pesquisa de campo, de seus levantamentos documentais e de entrevistas. 

Resultados: O site contribui para se pensar a formação dos coletivos de artistas 

em Porto Alegre e possibilita trazer respostas sobre a inserção individual através 

do grupo, também a respeito do lugar do exercício da arte. 

Conclusão: A pesquisa encontra-se em andamento; as conclusões parciais nos 

mostram que este estudo tem sido pouco desenvolvido, pois estabelece o 

mapeamento dos coletivos de artistas no meio artístico de Porto Alegre e 
também suas relações com o desenvolvimento da arte contemporânea na cidade. 

Ao utilizar uma metodologia científica para a análise deste objeto de estudo, o 

CDP conceitua os coletivos de artistas existentes e verifica a necessidade de uma 

discussão mais ampla sobre muitas questões relevantes da arte contemporânea 

que eles apontam. 

 
Apoio: ReUni 
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Identificação de Parâmetros Característicos através de Modelagem Caixa 

Cinza 

Rômulo A. T. Kohler e Manuel M. P. Reimbold 
UNIJUI - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 

Grupo de Automação Industrial e Controle (GAIC) 

romuloatkohler@hotmail.com, manolo@unijui.edu.br 

 

Introdução: Atualmente os bens de consumo e os serviços como os meios 

necessários devem ter garantida sua qualidade total. Para isso o monitoramento 

dos parâmetros característicos de macro sistemas (subestações de distribuição de 

energia) e microssistemas (sensores e atuadores) se fazem necessários. Como 

não é um trabalho trivial, o uso de modelos análogos permite modelar um 

sistema elétrico através de um sistema mecânico. 

Objetivo: Portanto, o objetivo deste trabalho é compreender a utilização de 

técnicas que permitam obter os parâmetros característicos necessários ao modelo 
matemático de uma subestação de distribuição de energia elétrica ou de um 

dispositivo micro eletromecânico, utilizando ferramentas de Identificação de 

Sistemas. 

Métodos: O dispositivo escolhido para iniciar a pesquisa é uma elastomassa 

MEMS (Micro Electromechanical Systems) A metodologia da pesquisa deve 

seguir as suas cinco etapas que o processo de identificação possui: coleta de 

dados, escolha da representação matemática, determinação da estrutura do 

modelo, estimação dos parâmetros e validação do modelo. A coleta de dados foi 

realizada em plataforma experimental ANSYS®. O modelo utilizado foi de 

entradas exógenas autoregressivas (ARX). E o processamento dos dados foi 

realizado através do software MATLAB®. A avaliação do modelo obtido foi 
feita através de índices e critérios estruturais, como MSE, AIC e BIC. 

Resultados: Os índices para o modelo ARX foram AIC= -265.4600, BIC= -

263.5515 e MSE= 1.5696e-004. O índice MSE estabelece que o modelo 

proposto seja preciso. 

Conclusão: Os resultados alcançados até o momento foram satisfatórios. A 

próxima etapa é fazer o análogo da subestação de energia elétrica com o a 

elastomassa, de tal forma que os dados obtidos a partir desta forneçam seus 

parâmetros constantes. 

 
Apoio: CNPq 
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Resíduos de Pentaclorofenol (PCF) em Solo, Sedimento e Peixes sob 

Potencial Influência de uma Usina de Tratamento de Postes de Madeira 

Figueira, S. V. 1,2; Saucier, C. 1,2; Rodrigues, M. L. K. 1 (orient.) 
1FEPAM, 2UFRGS; metaisfepam@hotmail.com  

 

Introdução: Atualmente, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio 

Grande do Sul monitora a área de influência de uma empresa de preservação de 

madeira, que operou em Triunfo, de 1960 a 2005, à margem esquerda do rio 
Taquari. Até 1980, postes de madeira eram tratados no local, usando uma 

solução de PCF em óleo e/ou óleo de creosoto. O PCF é um poluente orgânico 

persistente, bioacumulativo e tóxico aos seres vivos, sendo classificado como 

provável carcinogênico humano. Objetivo: Neste estudo, avaliou-se o teor de 

PCF em amostras de solo, sedimento e peixes coletadas no terreno da empresa e 

em seu entorno, visando avaliar sua dispersão ambiental a partir da área 

contaminada. Método: As coletas foram realizadas em agosto/2010. Na área da 

empresa, junto à antiga planta industrial, avaliaram-se duas amostras de solo, em 

duas profundidades (0-20 cm e 20-60 cm), além de duas amostras de sedimento 

em dois riachos que drenam o terreno. No rio Taquari, coletaram-se três 

amostras de sedimento, a montante, em frente e a jusante da empresa, sendo 

ainda capturados seis exemplares de peixes (Gymnogeophagus gymnogenys). As 
análises foram realizadas por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 

massas (GC/MS), após extração com cloreto de metileno. Resultados: 

Observaram-se concentrações de PCF nos solos entre <0,058 e 0,427 µg.g-1, 

compatíveis com uso industrial da área, segundo a Resolução CONAMA-420. 

Registrou-se um acúmulo do contaminante nos sedimentos do riacho que drena a 

área da planta industrial (0,664µg.g-1), mas não foi detectado PCF nos 

sedimentos do rio Taquari, bem como na amostra composta do tecido muscular 

dos seis peixes. Conclusão: A realização do estudo indicou mobilização de PCF 

a partir do terreno da empresa, revelando uma rota de dispersão do contaminante 

por via hídrica, no sentido do rio Taquari. O fato de não ser detectado PCF nos 

sedimentos e peixes avaliados no rio Taquari provavelmente se deva à diluição 
do contaminante em um curso d´água de grande porte, afetado por processos 

erosivos decorrentes de atividades agrícolas. 

 
Apoio: CNPq 
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Levantamento E Constituição De Fontes Para Uma História Do Clube De 

Gravura de Porto Alegre (1950 - 1956) 

Talitha B. Motter; Bianca Knaak 

Instituição: História da Arte Brasileira /Instituto de Artes – UFRGS  

talibbmm@hotmail.com, bknaak@hotmail.com  

 

Introdução: O Clube de Gravura de Porto Alegre (1950-1956) foi uma notável 

agremiação de artistas do Rio Grande do Sul, que tinha como elemento artístico 
unificador a produção em gravuras. A importância desse coletivo de artistas 

gravadores pode ser observada, por exemplo, na promoção de cursos 

relacionados à prática artística, providencial para o aprimoramento profissional 

dos artistas da região. Além disso, o Clube de Gravura realizou diversas 

exposições, no Brasil e no exterior, e contribuiu fortemente para a sustentação da 

revista Horizonte, direcionada à intelectualidade de esquerda da época,  através 

de levantamento de recursos financeiros e com ilustrações produzidas em 

linoleogravura. Vários autores remetem à importância e ao vanguardismo 

político do grupo. Mas, na historiografia da arte brasileira existem informações  

apenas parciais e, na maioria das vezes, dispersas. 

Objetivo: O presente trabalho tem como principal objetivo realizar um 

levantamento de fontes históricas sobre o Clube de Gravura de Porto Alegre 
(1950-1956) para estabelecer uma cronologia das ações do Clube e, através 

desta, verificar de forma mais consistente, a sua contribuição específica ao 

campo artístico de Porto Alegre.  

Métodos: Para esta pesquisa realizamos consultas a acervos públicos de 

documentação e pesquisa e alguns, particulares, a fim de localizar documentos 

do período, como artigos em periódicos e edições da revista Horizonte. 

Resultados: Desse levantamento destacamos a série de depoimentos publicados 

no Correio do Povo, no ano de 1976, dos artistas Carlos Scliar, Danúbio 

Gonçalves, Glauco Rodrigues e Glênio Bianchetti, bem como as atividades 

realizadas pelo Clube de Gravura de Porto Alegre, em especial as exposições: 

“Breve História da Gravura” (1951), e “Por uma Arte Nacional” (1955). 
Conclusão: Portanto o resultado desse levantamento é basilar para uma primeira 

cronologia, resultado parcial e já estruturado a partir das fontes localizadas. 
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Estudo e Implantação de Pequenas Redes Powerline em Ambientes 

Hospitalares 

Alexandre Kunkel da Costa, Edenilso Tonielo, Mauricio de Campos, Luis Felipe 
Bianchi Carbonera 

Instituição: UNIJUÍ 
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Introdução: Atualmente a comunicação de dados tem permitido aprimorar a 

automação de sistemas bem como, o desenvolvimento de sistemas supervisórios 

através da evolução da eletrônica e das técnicas de processamento de sinais. 

Entre as técnicas de comunicação mais recentes cabe destacar, a tecnologia PLC 

(Powerline Communication), que consiste em transmitir dados em alta 

velocidade utilizando a rede elétrica da própria instalação. A tecnologia PLC 

pode ser uma solução em locais onde sistemas wireless não funcionam 

adequadamente (como por exemplo, edificações ou arquiteturas complexas). O 
PowerLine Communication utiliza o cabeamento já existe, sem a necessidade da 

instalação de estruturas adicionais. 

Objetivo: Este trabalho demonstra o funcionamento da tecnologia PLC e tem 

por objetivo discutir a viabilidade da implantação de pequenas redes de 

comunicação PLC em salas cirúrgicas de hospitais e clinicas. 

Métodos: Foram desenvolvidos testes práticos de desempenho da rede PLC, 

alem de estudos e medições no centro cirúrgico de um hospital de grande porte 

da cidade de Ijuí, estado do Rio Grande do Sul. Realizou-se o envio de dados via 

modem PLC para uma rede elétrica entre dois computadores, analisando, via 

software, a taxa de transferência de arquivos durante a operação nominal dos 

equipamentos hospitalares do setor em estudo. Os testes apresentados 
contemplam o ambiente ruidoso que caracteriza o sistema elétrico de uma sala 

cirúrgica de hospital. 

Resultados: Verificou-se, em todos os testes, a eficiente transmissão de dados. 

O envio e recepção de dados se mostraram satisfatórios, mesmo com 

interferência do ruído da rede e a distância entre os pontos de comunicação. 

Conclusão: Com base nos testes realizados conclui-se que a tecnologia PLC é 

uma solução viável, do ponto de vista econômico e de implementação. Esta 

tecnologia pode ser utilizada para a transmissão de dados em salas de cirurgia, 

bem como em outros ambientes hospitalares. No entanto, salienta-se, que as 

taxas de transmissão de dados obtidas foram menores que as de um ambiente 

residencial, devido à presença de um número maior de fontes de interferência. 
 

Apoio: PIBIC/ UNIJUI 
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Considerações Teóricas e Metodológicas Sobre a Compilação De Um 

Corpus 

C. Fernandes Alves, Prof. Dr. F. Bugueño Miranda 
Linguística - Instituto de Letras da UFRGS 

carolespanhol@gmail.com, felixv@uol.com.br  

 

A averiguação dialetal da língua espanhola em todas suas variedades – 

americanas e peninsular – é um fenômeno não completamente resolvido tanto no 

âmbito da dialetologia, como no da lexicografia. Dentre os problemas atinentes à 

concepção e ao desenho de um dicionário para aprendizes de espanhol como LE 

está a marcação diatópica das unidades léxicas do espanhol. Assim, estamos na 

fase inicial de uma pesquisa que pretende estabelecer sob quais bases deve 

fundamentar-se tal marcação. Para cumprir essa tarefa, começamos a compilar 

um corpus com amostras da imprensa escrita de todos os países de fala 

hispânica. O objetivo da presente comunicação é apresentar algumas 
considerações teóricas e metodológicas até agora percebidas no atual estágio de 

compilação de nosso corpus. Como metodologia, empregaremos critérios intra e 

extralinguísticos para tratar da possível diferenciação diatópica entre o espanhol 

nas suas variantes americanas e peninsular, bem como o manejo de uma 

ferramenta computacional precedente à compilação do corpus propriamente dito. 

Nossos primeiros resultados demonstram que a viabilidade da constituição de um 

corpus depende não somente de problemas inerentes à dialetologia, mas também 

dos resultados efetivos que se possam obter com o uso de softwares. 
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Concentração de Mercúrio Total (Hg) em Diferentes Espécies de Peixes do 

Rio dos Sinos, RS 

Gorziza, D. F. 1,2; Meincke, L. 1; Rodrigues, M. L. K. 1 (orient.) 

1FEPAM, 2UFRGS; metaisfepam@hotmail.com 

 

Introdução: A contaminação por metais no rio dos Sinos agrava-se cada vez 

mais, devido ao contínuo aporte de efluentes industriais, urbanos e agrícolas. 

Entre esses metais, o Hg é um elemento altamente prejudicial ao homem, 
penetrando no organismo por inalação, absorção cutânea e ingestão. O acúmulo 

de Hg em nosso corpo pode levar a doenças relacionadas ao sistema nervoso 

central. A ingestão de peixe contaminado é a principal via de exposição humana 

ao metal tóxico. Os teores desse elemento podem ser elevados nos peixes, 

principalmente nos carnívoros, devido à capacidade de bioacumulação (difícil 

eliminação do organismo) e de biomagnificação (quanto maior o nível trófico, 

maior a concentração de Hg). Objetivo: Verificar o teor de Hg total no tecido 

muscular de peixes de diferentes níveis tróficos, visando à avaliação da 

qualidade do ecossistema do rio dos Sinos e à proteção da saúde da população. 

Método: O rio dos Sinos recebe a influência de um dos maiores centros 

industriais do sul do Brasil, representado principalmente por empresas do ramo 

coureiro calçadista, metalúrgico e têxtil. Após uma mortandade de peixes no rio 
dos Sinos, em dezembro de 2010, algumas espécies foram coletadas 

aleatoriamente pela FEPAM para verificar a causa do desastre. Os peixes foram 

capturados em dois pontos – E (prainha de Novo Hamburgo) e A (300 m a 

montante do arroio Sapiranga). A análise de Hg foi realizada em quatro espécies: 

Rhandia quelen (jundiá; onívoro), Rineloricaria sp (violinha; liófago), 

Acestrorhynchus pantaneiro (peixe cachorro; carnívoro) e Gymnogeophagus 

gymnogenys (cará; onívoro). A análise das amostras foi realizada por 

espectrometria de absorção atômica com geração de vapor a frio, após digestão 

ácida em banho-maria. Resultados: No ponto E, os teores de Hg foram: 58 ppb 

em G.gymnogenys (n=4), 135 ppb em Rineloricaria sp (n=2), 177 ppb em R. 

quelen (n=1) e 635 ppb em A.pantaneiro (n=1). No ponto A, A.pantaneiro (n=1) 
apresentou 2848 ppb de Hg. Conclusões: Os resultados obtidos com os 

diferentes níveis tróficos avaliados indicam uma biomagnificação de Hg no 

ambiente em estudo. Considerando que um espécime de A. pantaneiro 

ultrapassou o limite da ANVISA para consumo humano de peixes predadores 

(1mg/Kg), novas análises então em andamento para embasar a tomada de ações, 

no sentido de conservar esse ecossistema fluvial e de preservar a saúde da 

população humana potencialmente exporta ao Hg. 
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Avaliação da Exposição Humana a Elementos-traço Associada à Ingestão de 

Água de Poços Potencialmente Afetados por Preservantes de Madeira 

Covcevich, D.C. 1,2; Bavaresco, J. 1; Machado, A.C.M. 1 (orient.); Rodrigues, 

M.L.K. 1 (co-orient.) 
1FEPAM, 2UFRGS; metaisfepam@hotmail.com  

 

Introdução: A contaminação de águas subterrâneas por elementos-traço 

constitui um fator de risco toxicológico a receptores humanos, que podem ser 
expostos por ingestão de água de poços de abastecimento doméstico. Objetivo: 

Neste estudo, estima-se o risco potencial de dano crônico não carcinogênico à 

saúde humana ao qual está sujeita uma população vizinha a uma área 

contaminada por preservantes de madeira, através do consumo de água de poços 

potencialmente comprometidos. Método: A área de estudo compreende um 

conjunto residencial situado no entorno de uma antiga usina (Triunfo, RS; 1960-

2005), que utilizava arseniato de cobre cromatado no tratamento de postes de 

madeira. Selecionaram-se para estudo três poços na área residencial, além de um 

poço de referência, geograficamente afastado. Primeiramente, procedeu-se uma 

purga controlada dos poços, com baixa vazão de bombeamento, a fim de renovar 

a água estagnada e, ao mesmo tempo, evitar a perturbação do meio. Antes da 

coleta das amostras, realizaram-se medições sucessivas de parâmetros in situ 
(pH, potencial redox, condutividade, oxigênio dissolvido, temperatura), até a 

estabilidade das leituras. A análise elementar foi realizada por ICP-MS, após 

digestão ácida das amostras. Para quantificar o risco, empregou-se o método 

proposto pela agência de proteção ambiental norte-americana (USEPA), 

envolvendo a estimativa do nível de exposição a cada contaminante (dose, I) e da 

toxicidade (quociente de risco, HQ). HQ é dado pela razão entre a dose de 

exposição e uma dose de referência (RfD), abaixo da qual mesmo pessoas 

sensíveis estão isentas de efeitos prejudiciais. Quando HQ>1, existe risco de 

dano à saúde humana. Para representar o efeito aditivo dos elementos-traço em 

cada poço, somaram-se os HQs obtidos para cada elemento, resultando em um 

índice de risco cumulativo (HI). Resultados: Obteve-se a seguinte ordem 
hierárquica de toxicidade para os elementos avaliados: 

Ag<Cr<Sb<Cd<Cu<V<B<Se<Zn<Sr<Ni<Be<As<Mn<Ba<Tl. Para todos os 

metais avaliados em poços da área residencial, incluindo os parâmetros de maior 

interesse (As, Cu e Cr), não houve um incremento de risco em relação à 

referência. Conclusões: Os dados indicaram potencial ausência de efeitos 

adversos à saúde humana por ingestão de água dos poços, pois todos os 

quocientes e índices de risco observados foram inferiores à unidade. 
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Introdução: Com a crescente demanda de dispositivos móveis, acompanhado da 

miniaturização e do aumento do poder computacional, vem se tornando de forma 
transparente a utilização dos mesmos. No entanto, a autonomia energética do 

dispositivo é um fator importante para que seja realizada a sua função, com isso, 

a necessidade de estimar o tempo de vida da sua bateria. 

Objetivo: A plataforma tem como objetivo simular descargas de forma 

dinâmica, representando o comportamento de um dispositivo móvel, obtendo 

uma estimativa próxima da real. E através dela, é possível validar os modelos 

matemáticos utilizados para estimação do tempo de carga disponível. 

Métodos: O projeto é constituído de um hardware e um software. O hardware é 

composto por um microcontrolador com a finalidade de efetuar a aquisição da 

temperatura, tensão e corrente e, também efetuar o controle da precisão da 

descarga requisitada pelo software. Foi projetado para aceitar baterias com até 

5.0 volts e controlar até 1.0 ampère de descarga. O software, responsável por 
fazer a interface do microcontrolador, disponibiliza ao usuário a opção de 

seleção do tipo de descarga, seja do tipo constante, o qual a descarga da bateria 

permanece até sua tensão de corte, do tipo temporizado, onde o usuário 

determina a descarga por certo período de tempo, e por fim, a descarga dinâmica, 

o qual é possível aplicar 6 diferentes comportamentos de descarga sendo 

controlado de forma autônoma pelo software. Além disso, tem-se a possibilidade 

de visualização em tempo real da operação de descarga realizada, e a opção de 

salvar um relatório em formato texto “*.txt” com informações detalhadas da 

descarga bem como a configuração da bateria em teste. 

Resultados: Analisando o gráfico gerado pela plataforma e comparando com 

estudos bibliográficos juntamente com a ferramenta Power Battery presente no 
MATLAB, foi possível constar uma grande semelhança nas curvas obtidas. 

Foram inseridos no MATLAB os parâmetros da bateria BL-5F o qual foi 

submetido a teste na plataforma. 

Conclusão: O protótipo está em sua fase final, o qual possibilita a descarga de 

duas baterias simultâneas. 
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Introdução: A crescente utilização de sensores “inteligentes” na monitoração de 
grandezas físicas nos mais diversos ambientes e as distâncias nas quais são 

instalados exige que se faça uso da comunicação sem fio. Os transceptores têm 

se tornado uma alternativa interessante nessas aplicações, pois dispensa a 

necessidade de um meio físico de transporte de dados, o que reduz os custos. 

Entretanto, alguns fatores podem interferir no desempenho desses dispositivos. 

Objetivo: Logo, este projeto objetiva investigar a utilização de transceptores em 

redes de sensores sem fio visando futuramente instalá-las em subestações de 

distribuição de energia elétrica a fim de auxiliar na detecção de falhas em 

equipamentos e contribuir para a melhora da qualidade da energia elétrica. 

Métodos: O transceptor previamente escolhido e sobre o qual foi desenvolvida a 

investigação, tanto pelo tamanho como pelo custo apresentado, foi o TRF-2.4G, 

da Laipac. A pesquisa bibliográfica permitiu definir a topologia dos módulos de 
sensoriamento, a partir dos quais foram realizadas simulações. Isto possibilitou 

desenvolver os circuitos eletrônicos e realizar testes exaustivos constatando o 

desempenho dos transceptores. 

Resultados: Como resultado obteve-se a implementação de dois módulos de 

comunicação sem fio, sendo um designado mestre e outro escravo. O módulo 

mestre é conectado a um computador pessoal (PC) através da porta serial e de 

um microcontrolador PIC16F628A. O módulo escravo consiste num 

microcontrolador PIC16F877A ao qual podem ser ligados sensores e detectores, 

de forma que as informações coletadas são transmitidas ao módulo mestre. O 

protocolo utilizado para a comunicação do sistema foi Modbus. Também foi 

desenvolvido um software no PC que permite a comunicação com o módulo 
mestre, a fim de processar os dados recebidos. 

Conclusão: Os resultados alcançados até o momento foram satisfatórios. Pelo 

fato desta pesquisa estar em andamento, é possível ainda otimizar o desempenho 

dos módulos de comunicação através de novos testes e ajustes. 
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Introdução: O rio dos Sinos vem sofrendo grande impacto ambiental ao longo 

dos anos, devido ao lançamento de despejos industriais, urbanos e agrícolas. 

Entre os metais introduzidos nesse ambiente fluvial, destaca-se o Hg, devido à 
toxicidade, persistência e potencial de biomagnificação. Quando liberado no 

meio aquático, o Hg tende a acumular-se nos sedimentos, onde pode ocorrer sua 

conversão a metilmercúrio, uma potente neurotoxina, capaz de causar danos 

neurológicos em seres humanos. Objetivo: Neste estudo, avaliou-se a ocorrência 

de Hg total nos sedimentos superficiais do trecho inferior da bacia do rio dos 

Sinos. Método: No final de 2006, coletaram-se 8 amostras, entre São Leopoldo e 

Sapucaia do Sul. Como referência para comparação de dados, coletou-se 

sedimento no trecho superior da bacia. As análises foram realizadas por 

espectrometria de absorção atômica/geração de vapor a frio, após digestão ácida 

das amostras por microondas (fração <63µm). Na análise dos dados, usou-se 

Estatística Descritiva e o índice de geoacumulação (Igeo). Resultados: O teor de 

Hg nos sedimentos variou de <200 a 400ppb (média=200ppb), situando-se entre 
o nível de efeitos limiares (TEL=174ppb) e o nível de efeitos prováveis à biota 

(PEL=486ppb). O cálculo do Igeo classificou as amostras como não poluídas a 

moderadamente poluídas (classes 0 a 1), exceto na região do arroio Portão, onde 

os teores de Hg indicaram poluição moderada (classe 2). As concentrações de Hg 

mostraram correlações significativas com os teores de enxofre (r=0,66), carbono 

orgânico (r=0,62) e fração argila dos sedimentos (r=0,80), a um nível de 

significância de 10%. Essa afinidade do Hg sugeriu condições favoráveis à 

retenção do contaminante nos depósitos. Conclusões: O teor de Hg nos 

sedimentos avaliados revelou um grau de contaminação entre baixo e moderado. 

Destacou-se como moderadamente poluída a área do arroio Portão, região 

afetada por atividades de curtumes. Por outro lado, os sedimentos do trecho 
inferior do rio dos Sinos estão sujeitos à perturbação por ação de dragas, o que 

pode impedir a formação local de estoques importantes do metal eventualmente 

lançado às águas correntes. Atualmente, a área passa por uma reavaliação, após a 

melhoria na sensibilidade do método empregado na determinação de Hg. 
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Bem Supremo na Ética Nicômaco de Aristóteles 
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Introdução: A noção de bem supremo é o ponto de partida da reflexão 

aristotélica sobre a felicidade. Muito se discute sobre como exatamente entender 

tal definição e qual o papel que ela joga dentro do sistema ético de Aristóteles. 

Ter bem claro o que está envolvido no conceito de bem supremo é condição para 

um bom entendimento do projeto ético de Aristóteles e pode evitar diversos 

problemas futuros de interpretação de tal obra. 

Objetivo: O presente trabalho pretende esclarecer, com base no livro I da Ética 

Nicômaco, se o bem supremo é um bem dito inclusivo ou um bem dominante. 

Pretendendo apresentar um modo de interpretação que dissolve tal querela, 

encontrando um método de compatibilizá-las dentro do pensamento ético de 
Aristóteles. 

Métodos: Análise e reflexão sobre os argumentos apresentados por Aristóteles 

na Ética Nicômaco, bem como análise dos pontos relevantes dos artigos The 

Final Good in Aristotle’s Ethics de W. F. G. Hardie e Eudaimonia e Bem 

Supremo em Aristóteles de Marco Zingano. 

Resultados: A posição assumida é a de que é possível encontrar dentro do 

conceito de Bem supremo um espaço para entendê-lo como dominante e outro 

para entendê-lo como inclusivo, e ambos os espaços devem necessariamente 

fazer parte do que Aristóteles entende por Bem supremo. 

Conclusão: em desenvolvimento. 
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Introdução: Um tema comum em Engenharia Biomédica é o desenvolvimento 

de IHM (Interfaces Homem-Máquina) para controle de próteses e cadeiras de 
rodas utilizando os biossinais, sobretudo provenientes do cérebro e de músculos.  

Objetivo: Nessa linha, o objetivo dessa pesquisa foi desenvolver uma cadeira de 

rodas e um braço virtual controlável através de sinais mioelétricos. Tais 

ambientes virtuais podem ser usados para reabilitação de pacientes, treinando-os 

para o uso de sistemas reais e, além disso, facilitam o teste dos métodos 

utilizados para processamento dos biossinais. 

Métodos: Nesse trabalho, os ambientes virtuais foram desenvolvidos no 

Blender, um programa open source de computação gráfica 3D. O processamento 

dos sinais musculares foi realizado no LabVIEW, uma ferramenta de 

programação gráfica que pesquisas anteriores já utilizaram com sucesso para 

esse fim. A interface entre os dois softwares foi feita com o uso de soquetes. 

Resultados: Até o momento a interface entre as duas ferramentas citadas está 
finalizada, o que permite controlar objetos do Blender no  LabVIEW. Além disso, 

dois ambientes virtuais preliminares foram construídos simulando a cadeira de 

rodas e o braço. 

Conclusão: Esses resultados indicam a viabilidade de construir ambientes 

virtuais utilizando as duas ferramentas em questão. 
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Introdução: A crescente popularidade dos dispositivos móveis capazes de se 

conectar a Internet através de redes sem fio (e.g., Smartphones) tem criado a 
necessidade da disponibilização de novas aplicações que possam ser executadas 

nesses dispositivos, aplicações essas que se diferenciam das aplicações 

tradicionais, o que cria a necessidade de plataformas para auxiliar o 

desenvolvimento de novos softwares para os mesmos. 

Métodos: O projeto é constituído de um hardware e um software. O hardware 

consiste de um computador MacBook, pois o mesmo é necessário para 

desenvolver para qualquer plataforma Apple. Os software utilizados são um IDE 

nativo do Mac OS, chamado de Xcode, juntamente com o Interface Builder para 

a produção da GUI, e para testar as aplicações, o emulador de iOS. E por motivo 

de necessidade vindo do estudo de caso, foram utilizadas as ferramentas 

Sudzc.com, para importar dados SOAP para a aplicação, e JSCharts, para gerar 

gráficos baseados em Javascript. 
Resultados: A partir do framework proposto foi desenvolvida uma aplicação 

para estudo de caso que consiste num subsistema móvel de monitoramento de 

subestações de energia elétrica, o sistema é fruto de outros projetos de P&D 

realizados pelo Grupo de Automação Industrial e Controle (GAIC). Funciona a 

partir da aquisição de dados de um Web Service pela conexão sem fio e essas 

leituras são exibidas em forma de gráfico contendo a grandeza escolhida, a 

leitura atual e se necessário alertas previamente definidos. 

Conclusão: O protótipo está no estágio final de desenvolvimento, com a 

aquisição e tratamento de dados funcionais, faltando apenas a montagem da 

interface final e acabamento na demonstração dos gráficos. 
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Framework Para Desenvolvimento De Aplicações Android Para 

Dispositivos Móveis 
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Introdução: Com o crescente aumento da produção e da venda de smartphones 

e tablets, é justificável a criação de novos Sistemas Operacionais para atender a 
este segmento, suprindo aplicativos que ousam substituir os notebooks/netbooks 

e os tradicionais meios de entrada de dados por algo mais intuitivo como telas 

sensíveis ao toque. Neste contexto é interessante o desenvolvimento de um 

framework de referência para ser adotados por desenvolvedores iniciantes. 

Objetivo: Este framework objetiva facilitar todo o processo de desenvolvimento 

de aplicações para a plataforma Android, principalmente para desenvolvedores 

que estão iniciando seus estudos no desenvolvimento de aplicações para 

dispositivos móveis. 

Métodos: O projeto é constituído a partir da junção de tecnologias livres de 

custo sendo essas o sistema operacional Ubuntu, uma IDE para desenvolvimento 

de programas na linguagem Java, no caso o Eclipse. Um plugin para essa IDE 

chamado Android Development Tools, que age como um assistente para projetar 
as aplicações e fornece auxílio na criação e execução das mesmas. E a utilização 

do Android SDK que fornece as bibliotecas padrões para desenvolvimento 

Android. 

Resultados: A partir do framework proposto foi desenvolvida uma aplicação 

para estudo de caso que consiste num subsistema móvel de monitoramento de 

subestações de energia elétrica, o sistema é fruto de outros projetos de P&D 

realizados pelo Grupo de Automação Industrial e Controle (GAIC). Funciona a 

partir da aquisição de dados de um Web Service pela conexão sem fio e essas 

leituras são exibidas em forma de gráfico contendo a grandeza escolhida, a 

leitura atual e se necessário alertas previamente definidos. 

Conclusão: O protótipo de aplicação encontra-se funcionando para os fins de 
recebimento e exibição em forma de gráfico dos dados armazenados no banco de 

dados no servidor e transmitidos através do Web Service porém ainda serão 

feitas melhorias na performance de execução do aplicativo e na interface com o 

usuário. 
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Introdução: As Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) pertencem a uma categoria 

especial de rede onde são utilizadas baixas taxas de transmissão de dados, bem 

como uma otimização de dados visando a maximização da duração das baterias 

do sistema. Neste trabalho apresentaremos um estudo do transceptor TRW-24g 

da LAIPAC e a avaliação da viabilidade do mesmo aplicado a uma RSSF em 

termos de perdas de dados e consumo. 

Objetivo: Analisar a perda de dados em diferentes distâncias e diferentes 

cenários, além de mostrar o consumo por bit do transceptor TRW-24g da 
LAIPAC aplicado em uma RSSF. 

Métodos: Foram projetadas e confeccionadas duas placas de circuito impresso 

para o teste do transceptor. Uma placa utilizada como transmissor, e a outra 

como receptor. Em ambos os casos o microcontrolador PIC 16F877 faz o 

controle dos rádios. O teste realizado consistia em enviar 10.000 pacotes de 

dados variando-se gradativamente as distâncias entre as placas, analisando a 

perda de pacotes. 

Resultados: Em um ambiente com os transceptores com visada 93,57% dos 

dados foram recebidos em 5m, 92,07% para 10m e 78,12% para 15m. Já com 

obstáculos os resultados foram: 61,27% para 5m e 52,6% para 10m. O consumo 

de potência foi 49,5nW/bit na transmissão e 72,6nW/bit na recepção. 
Conclusão: O transceptor pode ser utilizado em uma RSSF quando utilizado em 

condições de área livre. Quando existem obstáculos na linha de visão do 

transceptor é necessário reavaliar configurações de potência e taxa de 

transmissão a fim de diminuir a atenuação do sinal e conseguir melhores 

resultados. 

 
Apoio: FAPERGS e Programa de P&D CEEE/ANEEL 

mailto:luis.carbonera@unijui.edu.br


___________________________________________________________ 

 
174 

 

Federação Educa Brasil 

Antônio A. A. Brasil, Rosa M. Vicari, Luiz H. L. Rossi, Marcos F. Nunes 

CINTED/UFRGS 

aaabrasil@inf.ufrgs.br, rosa@inf.ufrgs.br 

 

Introdução: Com a tecnologia cada vez mais próxima do contexto educacional, 

apareceram muitos objetos educacionais, que por sua vez são armazenados em 

repositórios. O problema é que estes repositórios são isolados entre si, não 
havendo uma forma de buscar em todos eles, que não seja buscar em cada 

repositório separadamente.  

Objetivo: O objetivo é, então, centralizar estes repositórios em um único portal, 

de modo que se possa buscar de uma vez nos repositórios que desejar. 

Métodos: Para isto, foi utilizado um sistema hierárquico de federação, que 

permite uma segmentação na administração dos repositórios em regiões, dando 

autonomia a elas para definir suas tecnologias, políticas e regras, sem perder a 

centralização dos dados. 

Resultados: Para isto, foi criada a Federação Educa Brasil 

(http://feb.ufrgs.br/feb), onde já se pode fazer a busca nos repositórios parceiros. 

Dessa forma, é possível que um usuário busque pelo assunto desejado em todos 

os repositórios de uma só vez. 
Conclusão: A ferramenta desenvolvida teve boa aceitação em pesquisas 

realizadas, tanto com parceiros quanto com usuários. Além disto, a ferramenta 

teve um bom desempenho em todos os testes feitos. 
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O estudo pretendeu entender como são os modelos de gestão dos clubes sócio-

esportivos em relação aos espaços destinados ao esporte como lazer. Também, 
busca-se através do estudo aclarar a adequação ao ambiente dos clubes sócio-

esportivos, entender a gestão desses clubes e identificar as principais estratégias 

dos clubes sócio-esportivos. Como objetivos, busca-se entender como são os 

modelos de gestão dos clubes sócio-esportivos em relação aos espaços 

destinados ao esporte como lazer. Aclarar a adequação ao ambiente dos clubes 

sócio-esportivos, entender a gestão desses clubes e identificar as principais 

estratégias dos clubes sócio-esportivos. Utilizou-se, como método de estudo, a 

coleta de dados qualitativo descritivo, tendo como lócus os espaços destinados 

ao esporte como lazer dos clubes sócio-esportivos da cidade de Novo 

Hamburgo/RS.  Foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas com os atores 

responsáveis pela gestão dos espaços e a observação “in loco” do funcionamento 

e da utilização dos espaços esportivos dos clubes para a detecção dos modelos de 
gestão e das estratégias utilizadas pelos clubes sócio-esportivos. Para a obtenção 

dos resultados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo das informações 

arrecadadas, que permitiu a identificação e descrição dos modelos de gestão e 

das estratégias seguidas, bem como, a relação existente entre esses modelos e as 

estratégias adotadas. O estudo teve como principais resultados que os clubes 

buscam adequar-se as necessidades contínuas e aos novos contextos, suas 

práticas de gestão vão da perspectiva humanística a integrativa e, as estratégias, 

aproximam-se das escolas descritivas. Este estudo encerra-se sem a pretensão de 

ser conclusivo, mas sim de refletir acerca da gestão dos clubes sócio-esportivos, 

mais especificamente os de Novo Hamburgo-RS, no que diz respeito aos espaços 

e as políticas de esporte como atividade de lazer. O estudo teve como principais 
resultados que os clubes buscam adequar-se as necessidade contínuas e aos 

novos contextos, suas práticas de gestão vão da perspectiva humanística a 

integrativa e, as estratégias, aproximam-se da escolas descritivas. 
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A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenorativa que resulta na 

perda progressiva e irreversível de funções cerebrais. Uma estratégia para o 

tratamento da doença é a restauração do neurotransmissor acetilcolina. Esta 

restauração pode ser efetuada inibindo-se a ação da enzima acetilcolinesterase 

(AChE), responsável pela degradação da acetilcolina. O composto 9-

aminotetraídroacridína, conhecido como tacrina, inibidor de enzimas do tipo 

colinesterase, foi o primeiro fármaco aprovado para o tratamento paliativo da 

DA. Entretanto, o uso prolongado deste fármaco apresenta efeitos colaterais, 

como hepatotoxicidade e distúrbios gastrointestinais. Conforme demonstrado na 

literatura, compostos dímeros do tipo bis(7)tacrina já foram preparados e 
apresentaram maior atividade na inibição de enzimas colinesterase (ChEs). É de 

interesse do nosso grupo de pesquisa a síntese e avaliação biológica de 

compostos com atividade inibitória de ChEs. Sendo assim, neste trabalho 

realizou-se a síntese de análogos quirais da tacrina, dímeros quirais do tipo 

bis(7)tacrina, compostos híbridos tacrina-lofina e do tipo bis(n)lofína. 
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Cenários de prática e aprendizagem na formação de profissionais de saúde: 

o estágio nos serviços na Faculdade de Odontologia da UFRGS 

A. Baumgarten; R. F. C. Toassi 

Instituição: Departamento de odontologia Preventiva e Social/ FO-UFRGS – 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

a.baumgarten@hotmail.com ramona.fernanda@ufrgs.br 

 
Introdução: Um dos grandes desafios para a formação e capacitação dos 
profissionais de saúde é a possibilidade de o estudante entrar em contato com 

problemas reais, assumindo responsabilidades crescentes como agente prestador de 
cuidados efetivos e compatíveis com seu grau de autonomia. A proposta de 

promover novos cenários de prática, sujeitos e linguagens à formação no campo da 
saúde amplia as relações da Universidade com a sociedade e coloca o futuro 

profissional em contato com diferentes realidades, permitindo, assim, a reconstrução 

de práticas de saúde voltadas para o cuidado. Objetivo: Compreender o papel do 
estágio curricular supervisionado nos serviços de Atenção Primária à Saúde na 

formação do cirurgião-dentista em uma Universidade Federal no Sul do Brasil. 
Dentro desta temática, foi verificada a perspectiva dos estudantes do curso de 

Odontologia, dos professores e dos preceptores nos serviços de saúde acerca dessa 
vivência. Métodos: A abordagem metodológica foi a qualitativa (Estudo de Caso) 

por meio de entrevistas abertas e gravadas, posteriormente, transcritas, a fim de obter 
depoimentos pessoais e narrativas livres dos entrevistados. Participaram do estudo 

estudantes do curso de graduação em Odontologia, professores da Faculdade de 
Odontologia vinculados ao estágio curricular e preceptores (cirurgiões-dentistas) que 

atuam nos serviços de saúde. O estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa em Seres Humanos da UFRGS (número 18139). Resultados: O 

significado do estágio, nessa perspectiva, foi além da possibilidade de aprendizado 
com atividades clínicas, permitiu o reconhecimento do território e vivências 

interdisciplinares em equipes de saúde. As situações e os desafios apresentados 
contribuíram para o fortalecimento da autonomia, da comunicação e tomada de 

decisão do estudante, capacitando-o para a compreensão das formas de organização e 
gestão do trabalho em saúde. Conclusão: A vivência do estágio tem aproximado os 

estudantes de Odontologia dos serviços, das demais profissões da saúde e do cuidado 
com a comunidade, preparando-os para o trabalho em equipes multiprofissional e 

interdisciplinar. Além disso, tem contribuído tanto para a formação de profissionais 
que respondam adequadamente às necessidades dos usuários e de comprometimento 

social previstas pelo sistema de saúde do Brasil. 
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Comunicação Dialógica Como Estratégia de Promoção e Saúde 

Felipe Gregorius, Maximiliano Dutra de Camargo, Kátia Valença Correia 

Leandro da Silva 

Instituição: UFRGS 

felipe332@yahoo.com.br, maximilianodutra@hotmail.com, 

valenca@adufrgs.ufrgs.br 

 

Introdução: Trata-se de um projeto de pesquisa e extensão interdisciplinar e 
interdepartamental, com enfoque na saúde da mulher, tendo como título 

“diagnosticando e alertando sobre as leveduroses cervico-vaginais”, realizado 

em quatro unidades básicas de saúde do município de Porto Alegre. 

Objetivo: O objetivo do trabalho é contextualizar a comunicação dialógica no 

universo da saúde pública, possibilitando ver o ser humano na sua unicidade e 

nas suas diferentes realidades e facetas. 

Métodos: Dialético- reflexivo, aplicado em um questionário semi-estruturado, 

versando sobre as condições socioeconômica, cultural e de saúde das usuárias, 

após a consulta ginecológica e coleta do exame citopatológico. 

Resultados: Resultou na realização de mais de 175 exames preventivos do 

câncer do colo uterino e na realização do mesmo número de questionários 

embasados no raciocínio clinico e na metodologia da consulta de enfermagem 
Conclusão: Concluiu que o envolvimento dos acadêmicos de enfermagem 

proporcionou um privilegiado espaço de comunicação dialógica, onde as 

mulheres trouxeram seus valores e crenças referentes aos aspectos de sua própria 

saúde e tiveram a possibilidade de refletirem sobre novos saberes e hábitos a 

partir do diálogo com os estudantes que agregaram o saber científico e a escuta 

qualificada para a construção de novos paradigmas de educação e promoção em 

saúde. 
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Humanização da atenção primária: incidências biopolíticas 

Guilherme E. Wingert; Bruna de Melo; Cassiane Silocchi;  Marielli C. Souza; 

Mikaela Basso; Raquel E. Mello; José R. Junges 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – PPG em Saúde Coletiva 

guillerme.theo@gmail.com; roquejunges@hotmail.com 

 

Introdução: No artigo “A visão moral dos profissionais de uma UBS e a 

humanização”, escrito pelo grupo de pesquisa, utilizando-se da análise de 
discurso do repertório coletado com profissionais de uma UBS, buscamos 

relacionar de que maneira a visão moral destes poderia estar implicada nas 

propostas da Política Nacional da Humanização. Os resultados apontaram que 

devido à falta de espaço para auto-análise do grupo, a maneira como estão 

organizados os processos de trabalho e devido certas questões de estrutura e 

gestão há dificuldades de prestar um serviço com resolubilidade. Assim 

compreendem os resultados de sua prática como uma questão técnica, 

impossibilitando uma ética da responsabilidade que seria mais propícia para 

promover co-gestão e protagonismo e, por isso, se refugiam com uma ética da 

intenção. Objetivo: Ampliar a discussão apresentada no artigo na perspectiva da 

bioética crítica em relação às biopolíticas que atravessam o campo da saúde. 

Método: No presente trabalho estaremos utilizando como instrumento de análise 
a Hermenêutica de profundidade de John B. Thompson. Resultados: 

Entendendo a PNH como uma biopolítica pública, que não pretende uma 

normatização de sujeitos e práticas, mas que preconiza novas formas de relações 

entre os atores e poderes envolvidos na dinâmica do SUS a partir de movimentos 

micropolíticos, devemos ponderar quais os tensionamentos que surgem nas 

vivências diárias dos serviços entre propostas instituintes e funcionamentos 

instituídos. O desafio é poder olhar a questão das biopolíticas enquanto 

referenciais simbólicos agindo nos processos de subjetivação, exigindo assim 

uma reapropriação política-moral das práticas para atingir-se maiores níveis de 

autonomia e de autoria no atual contexto da saúde coletiva. Conclusão: Para que 

a Humanização não seja capturada por lógicas hegemônicas de controle, é 
necessário dispositivos que permitam a emergência da potência de singularidade 

nas relações entre equipes, usuários e SUS. Quando se entende a moral como 

pura boa intenção considera-se os resultados da ação como uma questão técnica, 

por exemplo, a resposta para o problema da demanda como uma aplicação de 

procedimentos sem uma reflexão sobre a sua construção social, e 

conseqüentemente sem espaço para uma responsabilização sobre as mudanças 

necessárias. 
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Nomes deverbais no léxico da Análise Organoléptica e nos textos transcritos 

do Projeto NURC/RS: uma análise comparativa de suas propriedades 

valenciais. 
Camila De Bona, Sabrina Pereira de Abreu. 

Instituição: UFRGS 

E-mails: camila_bah@hotmail.com, spciclone@gmail.com.  

 

      Este trabalho faz parte do projeto Implementação do Banco de Dados da 

Língua Geral – IBDLG (IL/UFRGS), o qual analisa as propriedades 

morfossintáticas e semânticas de unidades léxicas. Entre as unidades léxicas 

investigadas, encontram-se os termos - unidades léxicas típicas das 

terminologias. 

      O presente trabalho objetiva comparar os sintagmas terminológicos 

provenientes do léxico da Análise Organoléptica (doravante AO), subárea da 
Enologia, descritos em SIQUEIRA (2004), que apresentam núcleos deverbais, 

com nomes deverbais encontrados em oito textos de transcrições referentes aos 

Diálogos entre Informante e Documentador do Projeto NURC/RS. 

      O modelo teórico adotado centra-se na Teoria da Valência (Borba, 1996). De 

acordo com essa teoria, a valência de um núcleo pode ser descrita em três níveis: 

valência lógica, valência morfossintática e valência semântica. No âmbito da 

língua comum, por exemplo, o termo degustação, em sua valência lógica, é 

monoargumental – P(A); na valência morfossintática, o preenchimento da casa 

se dá com um sintagma preposicionado – P + A (= Sprep); já na valência 

semântica, o argumento (A) está marcado semanticamente com o traço [- 

animado]. Entretanto, no léxico organoléptico, o núcleo deverbal dos sintagmas 
terminológicos pode apresentar propriedades valenciais diversas: o termo 

degustação para avaliação quantitativa apresenta núcleo avalente, acrescido de 

um constituinte participante. No que diz respeito aos dados do projeto NURC, 

acreditamos que a nominalização atualizada no discurso possa, ainda, privilegiar 

a elipse de alguns dos elementos que constituem sua estrutura lexical 

(GAMARSKI, 1990). 

      Nossa hipótese inicial é a de que, tanto no âmbito da linguagem de 

especialidade (AO), quanto no âmbito da língua comum, as propriedades 

valenciais desses nomes sejam, geralmente, alteradas em função das 

especificidades de valência que os nomes deverbais podem adquirir no discurso. 
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