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Apresentação 
 
 

É com grande satisfação que apresentamos os Anais do XVlll 

Salão de Iniciação Científica.  São mais de 140 trabalhos científicos 

abrangendo as mais diversas áreas do conhecimento livres manifestos de 

uma vocação científica e incentivo de talentos potenciais entre 

estudantes de graduação, mediante suas participações em projetos de 

pesquisa, introduzindo o jovem universitário no domínio da metodologia 

científica e da criatividade. 

  

O Salão de Iniciação Científica do Instituto de Cardiologia- 

Fundação Universitária de Cardiologia, completou a sua décima oitava  

edição e a cada  ano apreciamos resultados muito  significativos, fruto  da 

integração com outras instituições, num cenário de construção de 

conhecimento  multi e transdisciplinar, confirmando o programa de 

iniciação científica como um grande diferencial para uma graduação de 

qualidade, estimulando jovens alunos a desenvolver um olhar 

investigativo e crítico, a ter o interesse pelo novo e a desenvolver 

competências que vão além  da  em sala de aula . 

 
 
 

Enfª. Rita Timmers 
Coordenadora da Unidade de Pesquisa 
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CORRELAÇÃO DA FRAÇÃO DE SUCÇÃO DO ÁTRIO 

ESQUERDO COM A HIPERTROFIA MIOCÁRDICA EM FETOS 
DE MÃES DIABÉTICAS 

 
Alexandre Bestetti, Fernando Caritas, Antonio Piccoli Jr, Luiz H. Nicoloso, Carolina 

Barbisan, Stefano Boemler Busato, Mauro Lopes, Caroline Klein, Bruna Cunha, 
Augusto Shimanoe, Gabriela Lorentz, Fabiana Jaeger, Natassia Sulis, Paulo 

Zielinsky. 
 

Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologia do RS  
 
Fundamentos: A fração de sucção do átrio esquerdo (FSAE), representada pela 
razão entre o "tempo de sucção" atrial e o tempo total de enchimento do átrio 
esquerdo, depende do deslocamento apical do anel mitral pela contração da banca 
miocárdica helicoidal e, assim, representa importante elemento da função diastólica 
ventricular esquerda. Na presença de disfunção diastólica, espera-se uma redução da 
FSAE por encurtamento do tempo de sucção, aumento do tempo de enchimento 
ventricular ou ambos. Objetivo: Testar a hipótese de que a FSAE está diminuída na 
presença de hipertrofia miocárdica em fetos de mães diabéticas. Delineamento: 
Estudo transversal observacional. Metodologia: 11 fetos de mães diabéticas 
apresentando hipertrofia miocárdica septal (DMHM) foram comparados com 26 
fetos normais de gestantes não diabéticas e com 12 fetos de mães diabéticas sem 
hipertrofia miocárdica septal (DMSHM). Foi aferida a FSAE através da avaliação do 
comportamento do fluxo sanguíneo anterógrado entre as veias pulmonares e o átrio 
esquerdo. A análise da variância (ANOVA) e o teste de Tukey foram utilizados para 
comparação da FSAE entre os grupos. Para reprodutibilidade intra e interobservador 
foi empregado o teste de Bland-Altman com nível de significância de 0.05. 
Resultados: Houve diferença significativa na média da FSAE entre os grupos 
(ANOVA, p=0.008). Foi observada diferença significativa na comparação da FSAE 
do grupo DMHM com o grupo controle (0.16±0.05 vs 0.22±0.04, com p=0.08) e 
com o grupo DMSHM (0.16±0.05 vs 0.22±0.06, com p=0.029). Conclusão: A 
FSAE é menor em fetos de gestantes diabéticas com hipertrofia miocárdica do que 
em gestantes sem esta condição, diabéticas ou não, provavelmente devido à 
hipocomplacência ventricular esquerda e comprometimento da dinâmica da banda 
miocárdica helicoidal. 
 
APOIO: CNPq, FAPERGS, FAPICC 
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EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE ÔMEGA 3 NA ALTERAÇÃO 
DA DINÂMICA DO DUCTO ARTERIOSO FETAL NO TERCEIRO 

TRIMESTRE DE GESTAÇÃO - UM ENSAIO CLÍNICO 
RANDOMIZADO 

 
Augusto Velasco Shimanoe, Camila de Andrade Brum, Izabele Vian, Ana Maria 

Zílio, Camila Weschenfelder, Andressa Oliveira, Kenya Lampert, Elisandra 
Trombini, Maximiliano I. Schaun, Melissa Markoski, Stefano Boemler Busato, 

Carolina Barbisan, Mauro Lopes, Caroline Klein, Alexandre Bestetti, Bruna Cunha, 
Gabriela Lorentz, Fabiana Jaeger, Natassia Sulis, Antonio Piccoli Jr, Luiz H. 

Nicoloso, Paulo Zielinsky. 
 

Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologa do RS  
 
Introdução: O efeito de substâncias antiinflamatórias sobre a alteração da dinâmica 
do ducto arterioso fetal foi bem documentado, porém a propriedade antiinflamatória 
do ácido graxo poliinsaturado ômega-3 e seu efeito nesta dinâmica não estão bem 
estabelecidos. O ômega-3 possui propriedades antiinflamatórias semelhante aos das 
estatinas por serem antioxidantes e antiinflamatórios e seus derivados terem a função 
de retardar a neuro-inflamação, o estresse oxidativo e a morte de células apoptóticas. 
Além disso, possuem efeitos antitrombóticos, estando relacionado com a prevenção 
de doenças. Estudos comprovam que a suplementação com ômega-3 tem impacto 
positivo em vários desfechos, como doenças cardiovasculares, asma, artrite 
reumatoide e Alzhimer. Objetivo: Avaliar a relação da suplementação de ômega-3 
na alteração da dinâmica do ducto arterioso fetal no terceiro trimestre de gestação. 
Metodologia: Ensaio clínico randomizado duplo cego. Serão selecionadas mulheres 
com idade gestacional acima de 28 semanas, alfabetizadas, maiores de 18 anos e que 
assinarem o TCLE. Serão excluídas gestantes com uso de antiinflamatórios, que 
tenham um consumo dietético superior a 127mg /dia ou que utilizem drogas que 
possam interferir na absorção do ômega-3. As mulheres selecionadas, serão 
randomizadas para receberem cápsulas de ômega-3 ou de placebo, a serem 
consumidas diariamente, por 15 dias. Na primeira entrevista, e após 15 dias, será 
aplicado um Questionário de Frequência de Consumo Alimentar (QFA) para 
alimentos ricos em ômega 3, serão aferidos peso e altura e será realizado o exame de 
ecocardiograma fetal. Análise estatística: Os resultados serão expressos através das 
freqüências absolutas e relativas e média ± desvio padrão (DP) ou mediana e 
intervalo interquartil. Para as análises, será utilizada correlação de Pearson. Para 
comparação entre as médias, será utilizado teste T de Student. O nível de 
significância será de 5%. Para a análise dos dados será utilizado S.P.S.S. versão 
18.0. Resultados esperados: Espera-se que as mulheres que receberem cápsulas de 
ômega 3 tenham uma alteração da dinâmica do ducto arterioso fetal. 
 
APOIO: FAPICC 
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VALIDAÇÃO DO ESCORE DE DISFUNÇÃO DIASTÓLICA DO 

VENTRÍCULO ESQUERDO EM FETOS DE MÃES DIABÉTICAS 
 

Bruna Cunha1, Alexandre Antonio Naujorks2, Antonio Piccoli1, Luiz Henrique 
Nicoloso1, Stefano Boemler Busato1, Mauro Lopes1, Caroline Klein1, Alexandre 

Bestetti1, Augusto Shimanoe1, Gabriela Lorentz1, Fabiana Jaeger1, Natássia Sulis1, 
Paulo Zielinsky1. 

 
1Unidade de Cardiologia Fetal, Instituto de Cardiologia, Porto Alegre, Brasil  
2Hospital Universitário de Santa Maria, RS 
 
Introdução: A função cardíaca diastólica fetal pode ser avaliada através de vários 
critérios ao ecodopplercardiograma. Nosso grupo definiu, em fetos de mães diabéticas, a 
presença de alterações no índice de deslocamento do septum primum, relação das ondas 
de fluxo mitral, encurtamento sisto-diastólico do átrio esquerdo, índice de fluxo ístmico, 
fluxos pelo ducto venoso e forame oval, fluxo de veias pulmonares e no Doppler 
tecidual miocárdico fetal. Objetivos: Validar um Escore de Disfunção Diastólica do 
Ventrículo Esquerdo de fetos de mães diabéticas e não-diabéticas, segundo desfechos 
clínicos e ecocardiográficos perinatais, a fim de quantificar a gravidade do 
comprometimento fetal e prever eventos adversos. Métodos: Estudo observacional de 
coorte sobre a aplicação de um Escore de Disfunção Cardíaca Diastólica em fetos de 
gestantes diabéticas no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) – RS. Após 
Consentimento Informado das gestantes, estas e seus conceptos serão acompanhados nos 
períodos pré e pós-natal.  
Serão avaliados fetos de gestantes diabéticas (grupo I) a partir de 30 semanas, e de 
gestações normais (grupo II). Os parâmetros avaliados serão: índice de excursão do 
septum primum (IESP), fração de encurtamento atrial esquerdo (FEAS), relação E / A 
do fluxo transvalvar mitral, índice de pulsatilidade do forame oval (IPFO), índice de 
pulsatilidade das veias pulmonares (IPVP), índice de pulsatilidade do ducto 
venoso (IPDV), índice de fluxo no istmo aórtico (IFI). A presença ou ausência de 
hipertrofia miocárdica foi pontuada de forma categórica. Construímos um escore de 
disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, baseado nos parâmetros avaliados. Para 
cada parâmetro, houve quatro valores de corte obtidos por curvas ROC (receiver 
operating characteristic). O Escore obtido permite a estratificação dos fetos pela 
gravidade de disfunção diastólica ventricular esquerda. Resultados: O projeto encontra-
se em processo de coleta de dados. Conclusão: Estudos mostraram que existe 
comprometimento da função diastólica nos fetos de gestantes diabéticas. Consideramos 
importante a validação de Escore específico para a avaliação da função cardíaca 
diastólica fetal e da previsão de desfechos perinatais adversos.  
 
APOIO: FAPICC 
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PULSATILIDADE VENOSA PULMONAR EM FETOS COM 

CRESCIMENTO INTRAUTERINO RESTRITO 
 

Caroline Cardoso Klein, Luiz H. Nicoloso, Antônio Piccoli Jr., Nathalie Bravo-
Valenzuela, Stefano Busato, Mauro Lopes, Alexandre Bestetti, Bruna Cunha, 
Augusto Shimanoe, Gabriela Lorentz, Fabiana Jaeger, Natassia Sulis, Paulo 

Zielinsky. 
 
Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologia do RS.  
 
Fundamentos: O índice de pulsatilidade da veia pulmonar (IPVP) está aumentado 
na disfunção diastólica do ventrículo esquerdo (VE) fetal. No crescimento 
intrauterino restrito (CIUR), o aumento da impedância uteroplacentária contribui 
para o fluxo preferencial para o VE, com consequente alteração da sua conformidade 
e aumento da pressão atrial esquerda. Objetivos: Testar a hipótese de que o IPVP 
em fetos com CIUR é maior do que em fetos com desenvolvimento normal. 
Métodos: Foram examinados 22 fetos com CIUR (casos), de gestantes com e sem 
distúrbio hipertensivo e 21 fetos com desenvolvimento normal, de gestantes 
saudáveis (controles). Em todos os fetos o fluxo venoso pulmonar foi avaliado pela 
ecocardiografia fetal com mapeamento de fluxo em cores e foram calculados os 
IPVP: (velocidade máxima - velocidade mínima/ velocidade pré-sistólica). O IPVP 
foi obtido com a amostra volume do Doppler sobre a veia pulmonar superior direita 
próxima à junção sinoatrial. Em todas as gestantes foi realizada a ultrassonografia 
obstétrica com Doppler para avaliação da biometria fetal e Doppler das artérias 
uterinas, umbilical e cerebral média, com cálculo dos IP. A análise estatística 
realizada pelo teste t e de correlação de Pearson. Resultados: A idade gestacional 
média foi de 31,39+/-3,1 semanas nos casos com CIUR, e de 31,46+/-2,1 semanas 
nos controles (p=0,05). Os IP de artérias uterinas e umbilicais foram maiores no 
CIUR do que em fetos normais (p <0,001). O IPVP médio nos fetos com CIUR foi 
de 1,31+/-0,41 e nos normais foi de 0,83+/-0,11 (p<0,001).  Conclusão: O índice de 
pulsatilidade do fluxo venoso pulmonar em fetos com restrição de crescimento é 
maior do que em fetos normais, provavelmente como resultado da alteração 
dinâmica do átrio esquerdo secundária à disfunção diastólica fetal. 
 
APOIO: CNPq, FAPERGS 
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EFEITO DA RETIRADA DE ALIMENTOS RICOS EM 

POLIFENÓIS NO FINAL DA GESTAÇÃO SOBRE O PROCESSO 
INFLAMATÓRIO E ESTRESSE OXIDATIVO NA CONSTRIÇÃO 

DO DUCTO ARTERIOSO FETAL 
 
Elisandra Trombini1, Izabele Vian2, Ana Maria Zílio3, Antônio Luiz Piccoli Júnior2, 

Luis Henrique Nicoloso2, Maximiliano Schaun2, Melissa Markoski2, Paulo 
Zielinsky2 

 

1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
2 Instituto de Cardiologia do RS – Fundação Universitária de Cardiologia 
3 Hospital Ernesto Dornelles 
 
Introdução: A constrição do ducto arterioso fetal pode gerar complicações 
hemodinâmicas fetais e/ou neo-natais e até mesmo o óbito. O uso de drogas anti-
inflamatórias e o consumo materno de alimentos ricos em polifenóis durante o 
terceiro trimestre gestacional interferem no metabolismo das prostaglandinas 
causando constrição ductal. Um estudo desenvolvido por Zielinsky e Piccoli et al. 
(2011) mostrou reversão completa da constrição ductal em gestantes submetidas a 
restrição de alimentos ricos em polifenóis. Apesar disso, a literatura carece de 
estudos que comparem os efeitos da restrição dietética dos polifenóis, na reversão da 
constrição ductal, com a avaliação do processo inflamatório e do estresse oxidativo. 
Objetivo: avaliar a relação do consumo dietético de polifenóis no terceiro trimestre 
gestacional em fetos com constrição prematura do ducto arterioso e os possíveis 
mecanismos envolvidos neste processo, avaliando-se o estresse oxidativo e o 
processo inflamatório. Métodos: ensaio clínico controlado tendo como variável 
preditora a orientação de retirada dietética de polifenóis e variável de desfecho a 
alteração do processo inflamatório e do estresse oxidativo. Serão avaliadas em duas 
entrevistas, com intervalo de 15 dias, gestantes de fetos únicos, com idade 
gestacional a partir de 28 semanas, submetidas a ecocardiografia fetal, onde serão 
aplicados questionário de frequência alimentar e recordatório de 24h. Serão 
excluídas as gestantes com uso de drogas antiinflamatórias e suplementação de 
ômega 3. As gestantes com diagnóstico de constrição ductal receberão a orientação 
nutricional de retirada de alimentos ricos em polifenóis, sendo comparadas com 
grupo controle, sem diagnóstico. Será coletada urina para quantificação de 
polifenóis totais e sangue para a avaliação do processo inflamatório e do estresse 
oxidativo. Resultados esperados: demonstrar efeito protetor da retirada de 
alimentos ricos em polifenóis da dieta de gestantes com o quadro de constrição 
fetal; demonstrar efeito do consumo desses alimentos na avaliação do processo 
inflamatório e estresse oxidativo no terceiro trimestre gestacional. 
 
APOIO: PPSUS 
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ANÁLISE DA RELAÇÃO DE ÔMEGA 3 COM NÍVEIS 

PLASMÁTICOS DE PROSTAGLANDINAS EM MULHERES EM 
IDADE FÉRTIL – UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO. 

 
Fabiana Jaeger, Andressa Oliveira, Izabele Vian, Ana Maria Zílio, Camila 

Weschenfelder, Camila Brum, Kenya Lampert, Elisandra Trombini, Antonio Piccoli 
Jr, Luiz H. Nicoloso, Stefano Boemler Busato, Mauro Lopes, Caroline Klein, 

Alexandre Bestetti, Bruna Cunha, Augusto Shimanoe, Gabriela Lorentz, Fabiana 
Jaeger, Natassia Sulis, Paulo Zielinsky. 

 
Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologa do RS 
 
Introdução: O efeito das drogas anti-inflamatórias sobre a constrição do ducto 
arterioso fetal já está bem documentado na literatura, além de alguns estudos já 
indicarem que o consumo de alimentos ricos em ômega 3 interferem na cascata 
inflamatória ao competir pelo substrato da conversão do ácido araquidônico a 
eicosanoides pró-inflamatórios, como as prostaglandinas. Além disso, sabe-se que 
há o envolvimento de derivados do ômega 3 na produção de resolvinas e protectinas, 
as quais são importantes na resolução do processo de inflamação. Objetivo: Avaliar 
a relação da suplementação de ômega 3 com os níveis plasmáticos de 
prostaglandinas totais em mulheres em idade fértil. Metodologia: Ensaio clínico 
randomizado duplo cego, onde serão selecionadas mulheres hígidas, em idade fértil 
(entre 15 e 44 anos, OMS/09) alfabetizadas, acima de 18 anos e que assinarem o 
TCLE. Serão excluídas gestantes, mulheres em uso de drogas anti-inflamatórios, que 
apresentarem doença crônica não transmissível ou utilizarem drogas que possam 
interferir na absorção do ômega 3. As mulheres selecionadas, serão randomizadas 
para receberem cápsulas de ômega 3 ou de placebo, a serem consumidas 
diariamente, por 15 dias. Na primeira entrevista será aplicado um Questionário 
validado de Frequência de Consumo Alimentar (QFA) para alimentos ricos em 
ômega 3, serão aferidos peso e altura e será realizada coleta de sangue para análise 
de prostaglandinas totais. No retorno, após 15 dias, será aplicado novamente o QFA 
e feita nova coleta de sangue. Os resultados serão expressos através das freqüências 
absolutas e relativas e média ± desvio padrão (DP) ou mediana e intervalo 
interquartil. Para as análises, será utilizada correlação de Pearson. Para comparação 
entre as médias, será utilizado teste T de Student. O nível de significância será de 
5%. Para a análise dos dados será utilizado S.P.S.S. versão 18.0. Resultados 
esperados: Espera-se que as mulheres que receberem cápsulas de ômega 3 tenham 
as concentrações plasmáticas de prostaglandinas menores que aquelas que 
consumirem as cápsulas de placebo. 
 
APOIO: CNPq, FAPERGS, FAPICC 
 

  



XVIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC                                                                                    Cardiologia Fetal 
_______________________________________________________________________________________ 

- 17 - 
 

 
QUANTIFICAÇÃO DE POLIFENÓIS TOTAIS EM 52 ALIMENTOS 

NO BRASIL 
 

Gabriela Siliprandi Lorentz, Ângela Beatriz FP Arnt, Luiz H. Nicoloso, Izabele 
Vian, Ana Zilio, Stefano Boemler Busato, Mauro Lopes, Caroline Klein, Alexandre 
Bestetti, Bruna Cunha, Augusto Velasco Shimanoe, Fabiana Jaeger, Natassia Sulis, 

Paulo Zielinsky. 
 
Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologa do RS  
 
Introdução: os polifenóis são compostos bioativos das plantas e devido aos efeitos 
anti-inflamatórios e antioxidantes, estão sendo vinculados a menor incidência de 
doenças crônicas não transmissíveis. A quantificação dos polifenóis totais dos 
alimentos produzidos em solo brasileiro com a consequente elaboração de um banco 
de dados são de fundamental importância para estimar a ingestão destes pela 
população e reforçar a orientação do consumo de frutas e hortaliças, melhorando o 
conhecimento científico. Objetivo: Estimar a disponibilidade de polifenóis totais em 
52 alimentos produzidos em solo brasileiro e comparar estes resultados com os 
bancos de dados internacionais já existentes. Métodos: o conteúdo de polifenóis 
totais foi determinado pelo método Folin Ciocalteau e os alimentos foram escolhidos 
a partir de um Questionário validado de frequencia de consumo de alimentos ricos 
em polifenóis em gestantes, com 52 alimentos de uso comum na dieta materna. 60% 
das amostras foram compostas de 3 tipos ou marcas do mesmo alimento, e as 
análises foram realizadas em triplicatas. Resultados: Os valores médios de 
polifenóis totais (PT) obtidos  variaram de 3,32  da cenoura cozida  até 1261,49 de 
mgEC/100g para o chimarrão. Para as bebidas industrializadas (sucos) analisados, os 
valores variaram de 5,70 a 99,84, sendo que a bebida de uva apresentou o maior 
valor de PT e maracujá o menor. Para as frutas, o maior valor de PT foi de 181,40 
para a uva preta. Para as hortaliças, os valores variaram de 3,32 a 57,27 para a 
beterraba. Nos chás, o maior valor encontrado foi o chimarrão, seguido pelo chá 
verde, 138,07. O café apresentou 376,67 mgEC. 56,25% dos resultados encontrados 
neste estudo foram significativamente inferiores aos resultados do banco de dados 
francês – Phenol Explorer. Conclusão: O conteúdo de PT em alimentos pode variar 
por inúmeros fatores, como região geográfica, métodos de cultivo, exposição solar, 
cultivar analisado, maturação, entre outros, além das diferenças dos métodos de 
análise utilizados. Isto pode explicar as grandes diferenças encontradas em relação 
aos bancos de dados internacionais existentes. 
 
APOIO: CNPq, FAPERGS, FAPICC 
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EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO DE MEDICINA FETAL DO SUL 

DO BRASIL COM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE 
COMPLEXO MEMBRO-PAREDE ABDOMINAL 

 
Laís Gianotti Tsugami1, Nathan Lucchese Bellé1, Ernani Bohrer da Rosa1, Daniélle 

Bernardi Silveira1, Rosilene da Silveira Betat2, Jorge Alberto Bianchi Telles2, 
Luciano Vieira Targa2, Luciane Ramos Vieira2, Paulo Ricardo Gazzola Zen1,3, 

Rafael Fabiano Machado Rosa1,2,3. 
 
1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA. 
2 Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV. 
3 Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre - CHSCPA. 
 
Introdução: o complexo membro-parede abdominal (CMPA) é uma condição rara e 
grave caracterizada, principalmente, pela presença de anormalidades de abdome, com 
evisceração dos órgãos abdominais, e de membros. Objetivos: descrever a experiência 
de um serviço de medicina fetal de referência do sul do Brasil com pacientes 
diagnosticados com CMPA. Métodos: a amostra consistiu de pacientes com CMPA 
consecutivamente diagnosticados pelo Serviço de Medicina Fetal do Hospital Materno 
Infantil Presidente Vargas, localizado no Rio Grande do Sul, em um período de 3 anos 
(entre 2011 e 2013). Foram incluídos apenas os pacientes que apresentavam pelo 
menos dois das três manifestações seguintes: exencefalia/encefalocele com fendas 
faciais, tóraco- e/ou abdominosquise e anormalidade de membros. Os dados clínicos e 
resultados da avaliação radiológica e citogenética foram coletados a partir dos seus 
prontuários. Utilizou-se o teste de Kaplan-Meier, através do programa BioEstat 5.0, 
para a construção da curva de sobrevida. Resultados: a amostra foi composta por oito 
pacientes com idades na primeira avaliação variando de 13 a 28 semanas de gestação 
(mediana de 21 semanas). Idade materna precoce (inferior a 20 anos) foi verificada em 
2 pacientes (25%). A maioria das mães era primípara (62,5%). Um paciente foi 
encaminhado devido à suspeita de anencefalia e um devido a uma gestação gemelar 
com um saco anembrionado. As gestações transcorreram, em sua maioria, sem história 
de doenças maternas, complicações obstétricas ou exposições. Cinco pacientes foram 
submetidos à análise cariotípica, sendo que nenhum deles possuía uma anomalia 
cromossômica. Defeitos craniofaciais foram verificados em 3 pacientes (37,5%), 
anormalidades torácicas/abdominais em 6 (75%) e alterações de membros em 8 
(100%). Um paciente apresentava acrania com a placenta aderida ao seu pólo cefálico. 
Cinco pacientes (62,5%) apresentavam um defeito cardíaco congênito, sendo três 
deles ectopia cordis. Um paciente possuía um defeito cardíaco complexo com 
transposição das grandes artérias e defeito do septo atrioventricular com átrio único. 
Um dos 6 pacientes com abdominosquise foi diagnosticado primeiramente como 
gastrosquise. Achados adicionais incluíram anormalidades do cordão umbilical (75%), 
oligodrâmnio (50%) e bandas amnióticas (75%). Uma família tentou interromper 
legalmente a gravidez, porém o pedido foi negado. Dois pacientes apresentaram morte 
intra-uterina (25%). Dos outros seis pacientes, a maior parte nasceu através de parto 
cesáreo e foi a óbito no primeiro dia de vida. Uma criança ainda está viva, com 10 
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meses de idade. Conclusão: os resultados revelaram que exames complementares, 
como ressonância magnética e ecocardiografia, são importantes na avaliação de fetos 
com CMPA. Algumas alterações como as cardiopatias congênitas, podem ser mais 
comuns do que previamente relatadas. Esta definição é essencial para o correto manejo 
da gravidez e aconselhamento genético da família. O nascimento dessas crianças deve 
ser planejado com cuidado, sendo que em relação ao prognóstico, a possibilidade de 
sobrevivência a longo prazo deve ser considerada, apesar de improvável e rara. 
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USO DE MEDICAMENTOS EM GESTAÇÕES DE MÃES DE 

CRIANÇAS PORTADORAS DE CARDIOPATIA CONGÊNITA 
 

Luciana Amorim Beltrão1, Victória Bernardes Guimarães1, Karen Lizeth Puma 
Lliguin1, Júlia Santana Trombetta1, Juliane Nascimento da Silva1, Patrícia Trevisan1, 

Ernani Bohrer da Rosa1, Daniélle Bernardi Silveira1, Rafael Fabiano Machado 
Rosa1,2,3, Paulo Ricardo Gazzola Zen1,2. 

 
1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA. 
2 Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre - CHSCPA. 
3 Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV. 
 
Introdução: a etiologia das cardiopatias congênitas (CCs) é pouco compreendida. 
Contudo, os teratógenos químicos, como os medicamentos, merecem destaque 
especial pelo amplo consumo pela população. Objetivos: avaliar o uso de 
medicamentos em gestações de mães de pacientes portadores de CC. Métodos: a 
amostra foi constituída de pacientes consecutivos, com CC, avaliados em sua primeira 
hospitalização em uma unidade de tratamento intensivo cardíaca de um hospital 
pediátrico de referência do Sul do Brasil, no período entre 2005-2006. Os pacientes 
foram submetidos a exame de cariótipo de alta resolução e a técnica de hibridização in 

situ fluorescente (FISH) para a deleção 22q11. Foram incluídos no estudo apenas os 
pacientes nos quais se realizou ambos os exames. Os dados foram coletados a partir de 
um protocolo clínico, que avaliou dados referentes à gestação dos pacientes, dando-se 
ênfase ao uso de medicamentos, com tipo e período em que ocorreu a utilização dos 
mesmos. Os medicamentos foram divididos de acordo com a classificação fornecida 
pelo Food and Drug Administration (FDA), nas categorias A, B, C, D e X. 
Resultados: A amostra foi composta de 198 pacientes, 52% do sexo masculino, com 
idade variando de 1 a 4934 dias. O uso de medicamentos no 1º trimestre de gestação 
foi relatado por 32,4% das mães, seguidos de 37,7% no 2º trimestre e 35,8% no 
terceiro trimestre. De acordo com a classificação do FDA, medicamentos da classe A 
foram relatados por 28,4 % das mães, seguidos de 35,8% da classe B, 24,5% da classe 
C, 10,8% da classe D e 2,5% da classe X, sendo que muitas mães utilizaram mais de 
um medicamento pertencentes a classes de risco distintas durante o período 
gestacional. Dos 198 pacientes, 166 (83,8%) apresentaram exame de cariótipo e de 
FISH normais. Destes, 133 (80,1%) possuíam cardiopatia congênita não associada a 
síndromes. Relato do uso de medicamentos no primeiro trimestre de gestação esteve 
presente em 43 (32,3%) destes pacientes. Medicamentos da categoria D foram 
relatados em 12 casos (9%) e da categoria X em 2 (1,5%). Conclusão: observamos 
uma demasiada utilização de medicamentos das classes D e X, sobretudo no 1º 
trimestre de gestação. E isto ocorreu apesar do acompanhamento pré-natal (descrito 
em 92,4% dos casos), e do fato de que muitos dos medicamentos utilizados necessitam 
de prescrição médica para serem adquiridos. Assim, sugerimos a necessidade de um 
maior esclarecimento às mães e, talvez, até aos próprios médicos, sobre os riscos dos 
efeitos teratogênicos de certas medicações, sobretudo no 1º trimestre de gestação.  
APOIO: PIC-UFCSPA 
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ANÁLISE DOS NÍVEIS DE LEPTINA EM PLASMA MATERNO, 
PLASMA FETAL E PLACENTA DE GESTANTES COM PRÉ-

ECLÂMPSIA 
 

Luiza Silveira Lucas, Marta Ribeiro Hentschke, Adriana Comparsi, Fernando 
Sontag, Giovani Gadonski, Letícia Germany Paula, Carlos Eduardo Poli-de-

Figueiredo, Bartira Ercília Pinheiro da Costa. 
 
Laboratório de Nefrologia, Instituto de Pesquisas Biomédicas, Hospital São Lucas 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil. 
 
Introdução: Apesar de inúmeros estudos, a etiologia e patogênese da pré-eclâmpsia 
ainda não é totalmente entendida. Citocinas inflamatórias têm sido um dos alvos 
mais investigados, pois há sugestões de que a placenta hipóxica libere fatores que 
ativam a disfunção endotelial materna dentre os quais a leptina parece participar. 
Objetivos: Avaliar a associação dos níveis de leptina no plasma materno, plasma do 
cordão umbilical e tecido placentário de gestantes normotensas e com pré-eclâmpsia 
(PE). Métodos: Foram analisados os níveis de leptina no plasma materno, plasma do 
cordão umbilical e tecido placentário de 50 gestantes com PE e 67 gestantes 
normotensas. A leptina foi mensurada em plasma e placenta utilizando o Sistema 
MagPlexTH-C - ensaio de microesferas. Resultados: Os níveis de leptina foram 40 
vezes maiores no plasma materno e 82 vezes maiores no tecido placentário das 
pacientes pré-eclâmpticas em comparação aos controles. No grupo PE encontramos 
as médias geométricas de 19,59 ng/mL e 163,31 mg/g e nas normotensas 13,96 
ng/mL e 89,95 mg/g respectivamente. A análise do plasma do cordão umbilical não 
mostrou diferença significativa entre os grupos. As razões das médias (RM) 
encontradas após ajuste para idade materna, IMC e idade gestacional, foram no 
plasma materno (RM=1,40; IC 95%:1,00 - 1,97, P=0,049), no plasma fetal 
(RM=1,33; IC 95%: 0,85-2.09, P=0,216) e na placenta (RM=1,82; IC 95%: 1,11 - 
2,98, P=0,019). Os valores de leptina encontrados nas pacientes com PE, quando 
comparados aos controles são significativamente maiores no plasma da mãe e no 
tecido placentário. Conclusão: Os níveis extremamente elevados na placenta 
sugerem a elaboração de estudos com desenho específico para investigação da 
leptina como um possível biomarcador para PE.  
 
APOIO: CNPq, CAPES, FAPERGS e BPA/PUCRS. 
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A FRAÇÃO DE SUCÇÃO DO ÁTRIO ESQUERDO 
CORRELACIONA-SE NEGATIVAMENTE COM A ESPESSURA 

DO SEPTO INTERVENTRICULAR EM FETOS DE MÃES 
DIABÉTICAS. 

 
 

Mauro Lopes, Paulo Zielinsky, Fernando Cáritas de Souza, Cristiane Zill, Alberto 
Sosa-Olavarria, Jesús Zurita-Peralta, Antonio Piccoli, Carolina Barbisan, Stefano 

Busato, Caroline Klein, Alexandre Bestetti, Bruna Cunha, Augusto Shimanoe, 
Gabriela Lorentz, Fabiana Jaeger, Natassia Sulis, Luiz Henrique Nicoloso 

 
Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologa do Rio Grande do Sul 
 
Fundamentos:  Demonstramos previamente que a fração de sucção do átrio 
esquerdo (FSAE), regida pela dinâmica da banda miocárdica helicoidal, é menor em 
fetos de mães diabéticas (FMD) com hipertrofia miocárdica septal (HMS) do que na 
ausência de hipertrofia, fenômeno secundário ao aumento da pressão atrial esquerda, 
e que a ela apresenta um padrão de comportamento uniforme durante a gestação, 
sem influência da idade gestacional. Considerando que o aumento progressivo da 
hipertrofia miocárdica ocasiona maior comprometimento da complacência 
ventricular esquerda, levantamos a hipótese de que a FSAE correlaciona-se 
negativamente com a espessura miocárdica em fetos de mães diabéticas. Objetivo: 
Testar a hipótese de que existe correlação linear negativa entre a FSAE e a espessura 
do septo interventricular em fetos de mães diabéticas, com e sem hipertrofia 
miocárdica, e em fetos controles normais. Metodologia: Estudo transversal 
observacional, sendo a amostra composta por 11 fetos de mães diabéticas 
apresentando hipertrofia miocárdica, 26 fetos normais de gestantes não diabéticas e 
12 fetos de mães diabéticas sem hipertrofia miocárdica septal. Foi obtida a FSAE 
através da avaliação do comportamento do fluxo sanguíneo anterógrado entre as 
veias pulmonares e o átrio esquerdo, utilizando-se a razão entre o tempo de sucção e 
o tempo de enchimento do fluxo nas veias pulmonares. A correlação linear entre 
FSAE e HMS foi testada pelo coeficiente de correlação de PearsonForam 
considerados significativos valores de p < 0,05. Resultados: Foi observada 
correlação linear negativa moderada e significante entre a FSAE e a espessura do 
septo interventricular, com r = - 0,32 (p = 0,022). Conclusão: Este estudo demonstra 
que à medida que aumenta a espessura miocárdica, evento prevalente em fetos de 
mães diabéticas, diminui a fração de encurtamento atrial esquerdo, refletindo a 
maior impedância ao enchimento atrial e ao deslocamento apical do anel mitral ao 
ser modificada a dinâmica da banda helicoidal, por comprometimento progressivo 
da complacência do ventrículo esquerdo secundário à hipertrofia miocárdica. 
 
APOIO: CNPq, FAPERGS, FAPICC 
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DINÂMICA DO FLUXO NO DUCTO ARTERIOSO FETAL, 
ESTRESSE OXIDATIVO, INFLAMAÇÃO E EXCREÇÃO 

URIINÁRIA DE POLIFENÓIS TOTAIS: CORRELAÇÕES NA 
GESTAÇÃO TARDIA APÓS SUPLEMENTAÇÃO EXPERIMENTAL 

DE POLIFENÓIS 
 
Stefano Boemler Busato¹, Guilherme Bubols, Antonio Piccoli Jr¹, Luiz H. Nicoloso¹, 

Izabele Vian¹, Ana Zilio¹, Carolina Barbisan¹, Mauro Lopes¹, Caroline Klein¹, 
Alexandre Bestetti¹, Bruna Cunha¹, Augusto Shimanoe¹, Gabriela Lorentz¹, Fabiana 

Jaeger¹, Natassia Sulis¹, Marcelo Aliev², Solange Garcia², Paulo Zielinsky¹. 
 
¹Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologa do RS  
²Laboratório de Toxicologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre, Brasil. 
 
Fundamentos: Estudos recentes demonstraram que o consumo materno de 
alimentos ricos em polifenóis interfere na dinâmica de fluxo ductal no coração fetal 
em humanos. Objetivo: Avaliar as correlações entre a constrição ductal fetal com 
estresse oxidativo, inflamação e excreção urinária de polifenóis após suplementação 
dietética experimental. Métodos: Seis ovelhas prenhas receberam suplementação 
oral com alta concentração de polifenóis por 14 dias. Realizou-se ecocardiografia 
fetal e a análise de amostras de sangue e urina para investigar biomarcadores de 
estresse oxidativo e inflamação além da excreção de polifenóis totais na urina. 
Resultados: Houve aumento nas velocidades sistólicas (VS) e diastólicas (VD) e 
uma diminuição no índice de pulsatilidade (IP) no ductus (VS: 0.75±0.05 a 
1.34±0.1, p<0.001; VD: 0.18±0.01 a 0.28±0.018, p<0.001; IP: 2.53±0.72 a 2.04±0.1, 
p<0.001). Houve diminuição da peroxidação lipídica, determinada pelos níveis de 
TBARS, e nos níveis de tióis reduzidos não proteicos após o tratamento. Houve 
aumento das atividades das enzimas catalase e glutationa peroxidase (GPx) após o 
tratamento. Apesar do não envolvimento de dano lipídico na constrição ductal, 
observou-se um aumento no dano proteico através da dosagem de proteínas 
carboniladas. O efeito vasoconstritor e anti-inflamatório foi verificado pela 
diminuição nos níveis de nitritos/nitratos (NOx) após o consumo de polifenóis. O 
estresse oxidativo estava associado com parâmetros de constrição ductal, através das 
correlações de dano proteico com VS (r=0.629, p=0.028), VD (r=0.905, p=0.0001) e 
IP (r=-0.772, p= 0.003). Ainda, VS foi correlacionada com catalase (r=0.672, 
p=0.033) assim como IP com GPx (r=-0.629, p= 0.05). A constrição ductal estava 
ainda associada negativamente com o parâmetro inflamatório, sendo VS e VD 
correlacionadas com NOx (r=-0,853, p=0.0004 e r=-0,705, p=0.010, 
respectivamente) além da correlação entre IP e NOx (r=0,599, p=0.039). Além 
disso, ambos os mecanismos anti-inflamatórios e antioxidantes estavam 
correlacionados: NOx e GPx (r=-0.755, p=0.004) e entre NOx e catalase (r=-0.812, 
p=0.001), confirmando a ocorrência de ambos efeitos atribuíveis aos polifenóis. 
Conclusão: Um consumo elevado de polifenóis induziu constrição ductal em 
ovelhas prenhas com excreção urinária aumentada de polifenóis totais e alterações 
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em biomarcadores de estresse oxidativo e inflamação, caracterizando sua ação 
antioxidante e antiinflamatória. 
 
APOIO: CNPq, FAPERGS, FAPICC 
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E NÍVEL DE 

ATIVIDADE FÍSICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 
CARDIOPATIA CONGÊNITA CIANÓTICA E ACIANÓTICA 

 
Átila Ferreira Tresohlavy, Camila Wohlgemuth Schaan, Gabriela Feltez , Beatriz 

D’Agord Schaan e Lucia Campos Pellanda 
 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia - IC/FUC 
 
Introdução: Crianças e adolescentes com cardiopatia congênita (CC) tendem a ser 
sedentários. Uma vez que o nível de atividade física se relaciona diretamente à 
capacidade funcional, e esta é preditora de eventos cardiovasculares em outras 
populações, suas avaliações podem ser importantes nesta população para que 
medidas preventivas sejam tomadas precocemente. Objetivo: Avaliar a capacidade 
funcional e nível de atividade física de crianças e adolescentes com cardiopatia 
congênita. Métodos: Foram incluídas crianças e adolescentes com CC acianótica e 
cianótica acompanhadas no ambulatório de cardiologia pediátrica do Instituto de 
Cardiologia de Porto Alegre. Foi realizado teste de caminhada dos seis minutos 
(TC6) e o questionário IPAQ versão curta. Resultados: Foram avaliadas 26 
crianças, média de idade de 11,8 ± 3,6 anos, sendo 15 no grupo de CC acianótica e 
11 no grupo de CC cianótica. A distância percorrida (metros) no TC6 foi 
respectivamente 469,5 ± 51,2 vs. 464,7 ± 144,9, sendo menor que a predita em 
ambos os grupos (p<0,001) e sem diferença entre os grupos (p=0,919). O nível de 
atividade física pelo IPAQ foi semelhante em ambos os grupos. Da amostra, 8% foi 
considerada sedentária e 28% muito ativa. Conclusão: Crianças e adolescentes com 
CC possuem menor capacidade funcional e baixo nível de atividade física, não 
havendo diferença entre os grupos de CC acianótica e cianótica.  
 
APOIO: CNPQ 
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IMPORTÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DO ASPECTO 

SINDRÔMICO ATRAVÉS DO EXAME FÍSICO COMO PREDITOR 
DA PRESENÇA DE CROMOSSOMOPATIA ENTRE PACIENTES 

COM CARDIOPATIA CONGÊNITA 
 
Bárbara Nunes e Silva Rodrigues do Nascimento1, Renata Gonçalves Teixeira1, Ana 

Flávia Zerbin Mazzia1, Milene Campanholo Picasso1, Izabelle Obando Matos3, 
Paulo Ricardo Gazzola Zen1,2, Rafael Fabiano Machado Rosa1,3 

 
1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA. 
2 Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre - CHSCPA. 
3 Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV. 
 
Introdução: As anormalidades cromossômicas são consideradas as principais causas 
conhecidas de cardiopatia congênita (CC). Elas usualmente se associam a um quadro 
clínico sindrômico e acometem cerca de 1 em cada 10 pacientes com CC. Objetivos: 
Verificar se o aspecto sindrômico pode ser utilizado como preditor da presença de 
anormalidades cromossômicas (ACs) entre portadores de CC. Métodos: A amostra foi 
constituída de pacientes com CC hospitalizados pela primeira vez em uma unidade de 
tratamento intensiva cardíaca e pediátrica de um hospital de referência do Sul do 
Brasil. Todos foram submetidos ao exame de cariótipo de alta resolução e de 
hibridização in situ fluorescente (FISH) para a microdeleção 22q11. Os pacientes 
foram classificados como sindrômicos ou não por geneticistas clínicos colaboradores 
do estudo, tomando como base os achados dismórficos observados apenas ao exame 
físico. Calculou-se a sensibilidade e a especificidade desta abordagem. Resultados: A 
amostra foi constituída de 198 pacientes, 103 do sexo masculino, idades variando de 1 
a 4934 dias (57% com <1 ano). ACs foram observadas em 32 pacientes (16%): 23 
casos de síndrome de Down, 2 de síndrome de Edwards, 1 de triplo X, 1 de duplicação 
17p, 1 de add(18p) e 4 de microdeleção 22q11. Dos 198 pacientes, 61 (31%) foram 
classificados como sindrômicos, sendo que destes, 28 (46%) apresentavam uma AC. 
ACs observadas entre indivíduos não sindrômicos (3%) consistiram do triplo X e de 3 
dos 4 casos de microdeleção 22q11. A sensibilidade desta abordagem foi de 88% e a 
especificidade de 80%. Conclusão: A avaliação genética através do exame físico 
apresenta um importante papel na identificação de portadores de ACs, o que possui 
implicações sobre o manejo e aconselhamento genético destes pacientes e suas 
famílias. Chama a atenção que a maior parte dos pacientes com microdeleção 22q11 
foi classificada como não sindrômica, o que reflete tanto a sua grande variabilidade 
fenotípica como a consequente dificuldade na sua identificação.  
 
Apoio: CAPES 
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ESTUDO DE PREVALÊNCIA DE OBESIDADE E OUTROS 

FATORES DE RISCO PARA CARDIOPATIA ISQUÊMICA, EM 
CRIANÇAS PORTADORAS DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS, 

ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA 
PEDIÁTRICA DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA / FUNDAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA (IC/FUC) 
 

Eimi Nascimento Pacheco1, Aline Dalmazo1, Bianca Pivatto1, Daniela Peña1, 
Daniela Schuch1, Ana Wayhs Tech2, Sandra Mari Barbiero1, Lucia C. Pellanda 1,2 

 

1Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
2Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
 
Introdução: A desnutrição é um problema frequentemente associado às doenças 
congênitas. Porém, após a correção da cardiopatía, muitas dessas crianças são 
incentivadas ao ganho de peso, algumas vezes, em adição a outros fatores de risco 
para aterosclerose, como sedentarismo, dislipidemia e alteração da pressão arterial.  
Existem, no entanto, poucas evidências na literatura que enfoquem os fatores de 
risco para doenças coronarianas em cardiopatas congênitos, necessitando de novas 
pesquisas envolvendo esses indivíduos especificadamente. Objetivos: Estimar a 
prevalência de obesidade e de outros fatores de risco para cardiopatia isquêmica, em 
crianças portadoras de cardiopatias congênitas, atendidos no Ambulatório de 
Cardiologia Pediátrica do Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de 
Cardiologia (IC/FUC). Métodos: Estudo transversal de linha de base, seguido de 
estudo de coorte para acompanhamento de longo prazo, realizado através da 
avaliação dos pacientes atendidos no Ambulatório de Cardiologia Pediátrica de 
Congênitos, portadores de cardiopatias congénitas. Inclui pacientes maiores de 2 
anos, no período de agosto de 2010 a agosto de 2014, sendo coletados dados 
antropométricos, exames laboratoriais e hábitos alimentares. Resultados: Até o 
momento cadastrou-se 316 pacientes, desses 55,7% são meninos; 77,2% tem idade 
entre 2 a 13 anos e 19% possuem cardiopatia congênita cianótica, desses, 71,7 
apresentam Tetralogia de Fallot e 50% já tinham passado por algum tipo de 
procedimento cirúrgico. A prevalência sobrepeso foi de 26,9% (23,3% nos 
cianóticos e 27,7% nos acianóticos). Conclusões: Há evidências de que o sobrepeso 
e outros fatores de risco da infância têm maior probabilidade de persistir na vida 
adulta. Foi verificado, até o momento, uma estimativa relevante de pacientes 
cardiopatas congênitos  com sobrepeso, dieta inadequada e sedentários. Tais fatores 
traduzem preocupações significantes visto que podem trazer uma piora futura do 
quadro clínico desses pacientes. Dessa forma, pretende-se continuar analisando o 
perfil  destes pacientes, a fim de desenvolver estratégias preventivas que busquem o 
desenvolvimento de hábitos saudáveis durante a infancia, com repercussões 
positivas na saúde do adulto. 
 
APOIO: FAPICC 
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RELAÇÃO ENTRE A INTERRUPÇÃO DA AMAMENTAÇÃO E O 

EXCESSO DE PESO EM PRÉ-ESCOLARES 
 

Gabriella Berwig Möller1, Vanessa Minossi2, Maria Lúcia Lopes1. 
 
1Centro Universitário Metodista IPA 
2Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: Considerando-se a dificuldade do tratamento da obesidade e o alto 
índice de insucessos, torna-se fundamental a identificação de estratégias efetivas 
para a sua prevenção. O aleitamento materno é uma possível estratégia na prevenção 
da obesidade infantil, proteção essa reconhecida pela OMS. Assim, encara-se a 
política e os programas de incentivo ao aleitamento materno como uma bem-
sucedida intervenção mundial, uma estratégia preventiva baseada em evidências e 
que tem grandes benefícios para a saúde pública. Objetivo: investigar prevalência 
de excesso de peso e sua associação com a interrupção da amamentação entre pré-
escolares de Porto Alegre/RS. Métodos: estudo transversal com 106 pré-escolares. 
Realizou-se avaliação antropométrica e classificação do estado nutricional. Utilizou-
se Teste Qui-quadrado e curva de Kaplan-Meier para avaliar tempo de aleitamento 
materno. Resultados: dos 106 pré-escolares, 55,6% eram meninos. A classificação 
do estado nutricional dos pré-escolares foi realizada conforme escore-Z para os 
índices P/I, P/E e IMC/I, sendo a prevalência do excesso de peso 9,4%, 36%, 38,7%, 
respectivamente. Quanto à amamentação, apenas 69,8% receberam aleitamento 
materno até o sexto mês. Observou-se que 38,6% dos pré-escolares que 
interromperam precocemente a amamentação exclusiva (= AME ≤ 6) apresentavam 
excesso de peso, verificando-se frequência levemente maior desse excesso (40%) 
entre os que não interromperam. Em relação ao excesso de peso entre crianças que 
interromperam precocemente o AM, constata-se frequência pouco maior, de 45,2%, 
entre as que não interromperam, mas não houve significância estatística entre a 
duração do AME e do AM e o excesso de peso dos pré-escolares. Conclusão: 
apesar das evidências científicas quanto aos imensuráveis benefícios da 
amamentação, sua duração ainda está longe da preconizada pela OMS. Quanto à não 
confirmação neste estudo da associação entre amamentação e excesso de peso, 
sugere-se realização de estudos de coorte. 
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CONHECIMENTO SOBRE HÁBITOS SAUDÁVEIS E FATORES DE 
RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM UM GRUPO 

DE CRIANÇAS DE 4˚ A 5˚ SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Nathan Hermenegildo Lisboa1,2, Fátima C. Cecchetto1, Lucia Campos Pellanda1,2 
 
1Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
2Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
 
Introdução: O ńmero de crianc ̧as com sobrepeso constitui-se num importante 
problema de sáde ṕblica. Destaca-se que a obesidade infantil está relacionada a 
fatores ambientais, socioculturais e nutricionais; aos dist́rbios comportamentais, 
sendo caracterizada por uma mudanc ̧a de padr̃es ou de hábitos de vida. Crianc ̧as 
obesas estão sujeitas a doenc ̧as decorrentes, como: hipertensão arterial, aumento da 
taxa de colesterol e triglicerídeos; diabetes mellitus tipo II. Diante deste contexto, 
existe a necessidade de implementac ̧ão de estratégias educativas para esta 
população, sendo a escola o ambiente ideal para desenvolvimento de atividades 
relacionadas a promoc ̧ão e prevenc ̧ão da obesidade infantil e da sáde. Objetivo: 
Verificar o conhecimento acerca de práticas de saúde e fatores de risco para Doenças 
Cardiovasculares (DCV) entre escolares de 7 até 11 anos de uma instituição de 
ensino de Porto Alegre. Métodos: Trata-se de um estudo Clínico Randomizado, 
com aprovac ̧ão do Comitê de ́tica do Instituto de Cardiologia sob o Protocolo de 
4635/11. Participarão do estudo escolares de idade de 7 até 11 anos, alfabetizados 
que tenham autorizac ̧ão dos pais para participarem do estudo. A o longo da pesquisa 
serão realizadas seis oficinas todas direcionadas a hábitos saudáveis para prevenc ̧ão 
de DCV. O estudo terá tre ̂s instrumentos para coleta de dados, sendo dois validados 
e um em validação. Os questionários serão aplicados antes da realizac ̧ão das oficinas 
e após a aplicação de todas as oficinas, e após dois meses do término da pesquisa. 
Será realizado com dois grupos: um grupo Controle e um grupo da Intervenc ̧ão. O 
grupo controle não realizará as oficinas e nem receberá orientac ̧̃es sobre o tema. O 
grupo da intervenc ̧ão realizará as oficinas e receberá folders explicativos. 
Resultados: Projeto em andamento, espera-se que este estudo auxilie e fomente o 
desenvolvimento de estratégias educativas que visem o aumento de conhecimento 
sobre práticas saudáveis. Conclusão: A hipótese de que oficinas lúdicas e interativas 
que trabalham conhecimentos de alimentação, atividade física e imagem corporal 
modificam favoravelmente o padrão e hábitos de vida, e o conhecimento de crianças 
ainda não fora confirmada, haja vista que o projeto permanece em progresso de 
aplicação, entretanto, cada vez mais aparecem evidências que apontam para sua 
validade. 

  



XVIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC                                                                               Cardiologia Pediátrica 
_______________________________________________________________________________________ 

- 33 - 
 

 
ASSOCIAÇÃO DE ACHADOS OFTALMOLÓGICOS E 

CARDIOPATIAS CONGÊNITAS 
 
Priscila Helena Araújo Oliveira, Ivan dos Santos Corrêa, Eimi Nascimento Pacheco, 
Giulia Steuernagel Del Valle, Gabriela Souza da Silva, Michele Sabrina Menegazzo, 

Rômullo de Oliveira Pires, Roberta Parma Dorigueto de Oliveira, Beatriz da Silva 
Souza, Henrique Pedroso de Freitas, Lucia Campos Pellanda, Manoel A. P. Vilela 

 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: As cardiopatias congênitas representarem um dos mais comuns 
defeitos congênitos (1% dos nascimentos), porém a relação com alterações oculares 
não é bem definida. Objetivos: Descrever as repercussões oculares em crianças e 
adolescentes portadores de cardiopatias congênitas, buscando suas prevalências e 
utilização como marcadores de gravidade da doença de base, além de comparar a 
prevalência de sequelas visuais em portadores de cardiopatia congênita cianótica e 
não cianótica. Métodos: Estudo transversal da prevalência de alterações oculares em 
250 crianças cardiopatas congênitos atendidas no Ambulatório de Cardiologia 
Pediátrica de Congênitos do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, com 
idade de 2 a 18 anos. Aplicou-se um questionário padronizado seguido exame físico 
direcionado para aparelho cardiovascular e oftalmológico, além da realização de 
exames laboratoriais. Resultados: O estudo mostrou correlação entre cardiopatias 
congênitas e achados oftalmológicos. 8,62% dos pacientes apresentaram alterações 
no exame do fundo de olho e 19,02% algum grau de redução da acuidade visual. 
Quando verificada a motricidade extrínseca, foram encontradas alterações em 8,8% 
dos pacientes. Em relação à refração ocular, 31,31% apresentaram hipermetropia, 
14,14% astigmatismo, 5,05% miopia e 3,03% anisometropia. Conclusão: Como em 
outros estudos, ficou demonstrada a relação entre cardiopatias congênitas e achados 
oftalmológicos. Devido à alta prevalência de alterações, incluindo cerca de 19% de 
possibilidade de perda funcional e 9% no exame fundoscópico. Dessa forma, uma 
análise oftalmológica parece ser importante para identificar morbidades ainda não 
diagnosticadas e/ou prevenir complicações futuras. 
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IMPORTÂNCIA DO ACHADO DE MACROTROMBOCITOPENIA 
PARA A IDENTIFICAÇÃO DA SÍNDROME DE DELEÇÃO 22Q11 

ENTRE PACIENTES COM CARDIOPATIA CONGÊNITA 
 

Renata Gonçalves Teixeira1, Ana Flávia Zerbin Mazzia1, Milene Campanholo 
Picasso1, Bárbara Nunes e Silva Rodrigues do Nascimento1, Graziela Sperotto2, 
Caroline Costi2, Paulo Ricardo Gazzola Zen1,3, Rafael Fabiano Machado Rosa1,4 

 
1Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA. 
2Universidade Luterana do Brasil - ULBRA. 
3 Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre - CHSCPA. 
4 Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV. 
 
Introdução: a síndrome de deleção 22q11 (SD22q11), também conhecida como 
síndrome velocardiofacial ou DiGeorge, é uma das causas conhecidas mais comuns de 
cardiopatia congênita (CC) e se caracteriza por um quadro clínico bastante variável, o 
que dificulta a sua identificação. Objetivos: avaliar se a macrotrombocitopenia 
poderia ser considerada um preditor diagnóstico para a SD22q11 entre pacientes com 
CC. Métodos: a amostra consistiu de uma coorte prospectiva e consecutiva de 
pacientes com CC hospitalizados pela primeira vez em uma unidade de tratamento 
intensivo cardíaca de um hospital pediátrico do Sul do país. Estes foram submetidos à 
avaliação através do cariótipo de alta resolução e à pesquisa de microdelação 22q11 
pela técnica de hibridização in situ fluorescente (FISH), além da avaliação 
hematológica pela contagem e determinação do volume das plaquetas. Pacientes com 
anormalidades cromossômicas distintas da SD22q11 foram excluídos. Com o objetivo 
de verificar se a macrotrombocitopenia poderia ser um marcador para a identificação 
dos pacientes com a SD22q11, calculou-se a sensibilidade, a especificidade, o valor 
preditivo positivo (VPP), o valor preditivo negativo (VPN), a razão de 
verossimilhança positiva (RVP), a razão de verossimilhança negativa (RVN), a 
acurácia e a curva ROC para esta variável. Resultados: dos 198 pacientes avaliados 
através do cariótipo e da técnica de FISH, 28 apresentaram outras anormalidades 
cromossômicas, diferentes da SD22q11. Dos 170 pacientes restantes, em 13 não se 
obteve os resultados da avaliação hematológica das plaquetas. Assim, nossa amostra 
final foi composta de 157 pacientes. A mediana da contagem de plaquetas foi 
estatisticamente similar entre o grupo com (226.000/µL) e sem SD22q11 
(324.000/µL) (P= 0,131). Macroplaquetas foram descritas em 4 pacientes (2,5%), 
nenhum deles com a microdeleção 22q11. Trombocitopenia foi verificada em 11 (7%), 
e um deles possuía a microdeleção 22q11 (P= 0,251). Em relação à trombocitopenia 
como marcador diagnóstico para a SD22q11, a sensibilidade desta foi de 25%, a 
especificidade de 93,4%, o VPP de 9% e o VPN de 97,9%. A RVP foi de 3,8, a RVN 
foi de 0,8 e a acurácia de 92%. A área da curva ROC para esta variável foi de 0,408 
(P= 0,529). Conclusão: apesar da macrotrombocitopenia ser cada vez mais 
considerada um achado do amplo espectro da SD22q11, esta pareceu ser um marcador 
pobre para a detecção da síndrome entre pacientes com CC. No entanto, nosso estudo 
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apresenta algumas limitações, principalmente em relação ao pequeno número de 
pacientes com a SD22q11. 
 
APOIO: CAPES 
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PROGRAMA EDUCACIONAL EM CRIANÇAS COM FATORES DE 
RISCO CARDIOVASCULAR E SEUS CUIDADORES: UM ENSAIO 

CLÍNICO RANDOMIZADO 
 

Sérgio Pedro Hattge Júnior1,2, Vanessa Minossi1, Lucia Campos Pellanda1,2 
 

1Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
2Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
 
Introdução: O excesso de peso na infância tem sido considerado um grave desvio 
nutricional, tornando-se um problema de saúde pública. Por ser uma doença crônica, 
de difícil tratamento, deve-se enfatizar as medidas preventivas. Objetivos: avaliar a 
efetividade de um programa de educação em saúde com oficinas lúdicas e seu 
impacto no estado nutricional, perfil lipídico, pressão arterial entre crianças e 
responsáveis. Métodos: Ensaio clínico randomizado com 93 crianças. A intervenção 
consiste de dez encontros semanais de educação nutricional em grupo e material 
explicativo, incluindo os cuidadores, envolvendo orientações para alimentação, 
hábitos familiares saudáveis e atividade física. Foram utilizados recursos lúdicos, 
simples e de baixo custo, cuidadosamente elaborados para trabalhar com crianças e 
cuidadores a partir de conteúdos determinados. O grupo controle recebeu o 
atendimento ambulatorial com as orientações individuais baseadas na prática clínica 
usual. A análise estatística utilizada foi ANOVA em medidas repetidas e Mc Nemar, 
ao nível de significância de 5%. Resultados: Os participantes tinham idade média 
9,13 ± 1,43 anos, sendo 52,7% do sexo feminino e 83,9% da cor branca. Após a 
intervenção, o nível do colesterol total e LDL-colesterol tanto das crianças quanto 
dos responsáveis do grupo intervenção foi significativamente menor que o controle. 
No grupo intervenção houve uma redução significativa nos níveis do perfil lipídico 
quando comparados os momento inicial e final, enquanto que no grupo controle 
houve um aumento significativo no perfil lipídico da criança e do responsável. No 
grupo intervenção, comparando os momentos inicial e final, observa-se uma redução 
significativa no nível médio de pressão arterial sistólica e diastólica das crianças e 
responsáveis, enquanto que no grupo controle não houve diferença entre os 
momentos. Comparando os grupos no momento final verifica-se que, na média, o 
grupo intervenção foi significativamente menor do que o controle. Conclusão: O 
programa de educação baseada em recursos simples e de baixo custo pode ser eficaz 
para reduzir o LDL-colesterol e pressão arterial em crianças e seus cuidadores. 
Estratégias de educação em saúde em grupos com a inserção dos pais e/ou 
cuidadores podem trazer benefícios no tratamento e/ou na prevenção do excesso de 
peso infantil.   
 
APOIO: CAPES/PROSUP; FAPPIC. 

  

http://www.passeiweb.com/vestibular/faculdades/rs/ufcspa
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CÁRIE DENTÁRIA E NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE 
CARDIOPATIAS CONGÊNITAS 

 
Taiana Silva Carvalho, Suziane Maria Marques Raupp, Lucia Campos 

Pellanda 
 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 

 
Introdução: Algumas cardiopatias congênitas (CC) podem determinar risco à 
endocardite bacteriana, sendo que nessa situação os procedimentos odontológicos 
podem representar risco, determinando necessidade de profilaxia antibiótica. Dessa 
forma, é importante a manutenção de uma saúde bucal adequada nesses pacientes. 
Sabe-se que a cárie ainda é um grave problema de saúde bucal na maioria dos países 
industrializados. Em relação às crianças e adolescentes com CC, a literatura mostra 
piores condições de saúde bucal em relação às saudáveis, porém poucos estudos 
brasileiros pesquisaram a prevalência de cárie. Objetivo: Quantificar a prevalência 
de cárie e necessidade de tratamento em crianças e adolescentes com cardiopatia 
congênita, buscando subsídios para contribuir na melhora de sua saúde geral e 
qualidade de vida. Materiais e métodos: Será conduzido estudo transversal com 
376 crianças e adolescentes, entre 6 meses e 18 anos portadores de CC atendidos no 
ambulatório de Pediatria (SUS) do IC/FUC. Alguns sujeitos de pesquisa (n=55) 
serão alocados em um estudo de caso-controle, sendo os controles um de seus 
irmãos (ãs), com idade mais próxima. As variáveis analisadas serão presença e 
extensão de cárie e necessidade de tratamento. Será realizada orientação em saúde 
bucal, e posteriormente exame odontológico, de acordo com a metodologia proposta 
pelo Projeto SBBrasil 2010, com base na OMS, avaliando a condição da coroa e a 
necessidade de tratamento de cada elemento dentário. Alterações em tecidos duros 
ou moles da cavidade bucal serão comunicadas aos responsáveis, sendo estes 
orientados a procurarem serviços de assistência odontológica. Os sujeitos da 
pesquisa também serão questionados quanto aos hábitos de higiene bucal e 
utilização de serviços odontológicos. A condição periodontal não será avaliada em 
função do risco de bacteremia. Resultados esperados: A Organização Mundial da 
Saúde tem enfatizado a importância do fortalecimento das pesquisas sobre o impacto 
da saúde bucal na saúde sistêmica para a construção de programas nacionais e 
comunitários de saúde. Neste estudo, espera-se encontrar resultados que demonstrem 
a precariedade da saúde bucal das crianças e adolescentes portadores de cardiopatias 
congênitas. Isto demonstraria a necessidade de uma atenção específica para estes 
indivíduos – nos quais as doenças infecciosas bucais podem repercutir 
negativamente em sua condição sistêmica –, tanto na área preventiva quanto 
curativa, minimizando os prejuízos em sua saúde geral. 

 
APOIO: CNPq 
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AVALIAÇÃO DE MARCADORES BIOQUÍMICOS E 

INFLAMATÓRIOS DE TRABALHADORES EXPOSTOS A 
ESFORÇOS REPETITIVOS 

 

Eduarda Godfried Nachtigall1, Norberto Souro Neto2, Daniele Bassani1, Alessandra 
Peres3, Emerson Casali4, Valesca Cardoso3, Marcello Ávila Mascarenhas3,5 

 
1Iniciação Científica-Laboratório de Mutagênese e Toxicologia do Centro 
Universitário Metodista-IPA 
2Programa de Pós Graduação - Mestrado em Biociências e Reabilitação do Centro 
Universitário Metodista-IPA 
3Programa de Pós Graduação - Mestrado em Biociências e Reabilitação do Centro 
Universitário Metodista-IPA 
4Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
5Orientador do Programa de Pós Graduação - Mestrado em Biociências e 
Reabilitação do Centro Universitário Metodista-IPA 
 
Com o objetivo de avaliar os fatores de risco através do perfil lipídico e inflamatório 
de trabalhadores expostos a esforços repetidos em trabalhadores de um frigorífico de 
frangos. O estudo teve um caráter transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do IPA (24/2011). A amostra (n=78) constitui-se por indivíduos que 
trabalham em um Frigorífico de Frangos, os procedimentos de pesquisa foram 
aplicação a pela escala de Corlett  para diferenciar os grupos conforme a dor, após 
um questionário sócio demográficas ocupacional, análise de medidas 
antropométricas e foi realizado a punção venoso, para obtenção do soro, para 
dosagem de colesterol total, triglicerídios, HDL-colesterol, LDL-colesterol, PCR e 
TNF. Para a análise estatística foram usados: teste t-student e teste de qui-quadrado 
e o valor de p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Os sujeitos do 
estudo foram alocados em dois grupos, pela escala de Corlett, com dor (79,48%) e 
sem (20,51%). Entre as características gerais identificaram que do sexo feminino 
(79,48%), casados (48,9%), completaram o ensino fundamental incompleto (34,6%), 
em atividade há menos de 5 anos na empresa (66,6%) e o setor de evisceração 
(31,8%) foi o predominante. Ao avaliar as características antropométricas foram 
observadas diferenças signficativas nos indivíduos com dor em relação aos sem dor 
quanto a circunferência abdominal (p=0,009) e índice de massa corporal (p=0,042). 
Os marcadores bioquímicos entre os dois grupos, do grupo com dor em relação ao 
sem dor, que apresentaram diferença estatísticamente significativa, através da 
elevação dos triglicerídeos no grupo com dor (p=0,038), elevação do LDL-colesterol 
(p=0,050), elevação do proteína C reativa (p=0,032) e aumento da atividade do fator 
de necrose tumoral (TNF, p=0,030). Portanto, os achados demonstraram que há 
indícios doenças cardíacas por elevação do triglicerídeos e  processo inflamatório 
entre os dois grupos, favorecendo seja analisados outros parâmetros laboratoriais e 
achados clínicos. 
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AVALIAÇÃO DO RISCO OCUPACIONAL EM FUMICULTORES 

EXPOSTOS A AGROQUÍMICOS DURANTE O PERÍODO DE 
COLHEITA DO FUMO 

  
Josiane Trevisol Leal, Gabrieli Flesch, Jodel Alves, Juliana Moysés Reyes, Juliana 

da Silva 
 
Laboratório de Genética Toxicológica - Universidade Luterana do Brasil – ULBRA/ 
Canoas RS 
 
Introdução: O Brasil é um dos países que mais se destaca na produção e plantio de 
fumo, sendo o Rio Grande do Sul o Estado com maior participação na 
produtividade. A fumicultura exerce grande importância na atividade econômica e 
social do país, gerando inúmeros empregos, contudo esta atividade exige grande 
manipulação da planta do tabaco. A atividade fumageira expõe diretamente os 
fumicultores ao contato com compostos orgânicos e inorgânicos, incluindo 
agrotóxicos e nicotina presentes nas folhas da Nicotiana tabacum. Objetivo: O 
objetivo deste trabalho é detectar danos ao DNA pela exposição dos fumicultores 
durante o período de colheita das folhas de fumo, foi realizado um 
biomonitoramento com estes agricultores em Santa Cruz do Sul – RS. Métodos: 
Utilizou-se o teste de Micronúcleos em Mucosa Oral dos indivíduos, sendo 27 
fumicultores (período de colheita) e 19 indivíduos controle (não expostos a agentes 
mutagênicos). O teste de micronúcleos em mucosa oral dos trabalhadores avalia 
danos ao DNA (micronúcleos e brotos nucleares), defeitos de citocinese (células 
binucleadas) e morte celular (células com cromatina condensada, cariorréticas, 
cariolíticas e picnóticas). Para cada indivíduo foram analisadas 2000 células bucais. 
Resultados: Ao avaliarmos os resultados obtidos dos dois grupos percebemos que o 
grupo dos fumicultores apresentou um aumento significativo nos marcadores de 
defeito na citocinese (células binucleadas) e de morte celular (células com cromatina 
condensada, cariorréticas e picnóticas) quando comparado ao grupo controle 
(P<0,001; Teste Mann-Whitney). Quanto às células binucleadas, no grupo dos 
fumicultores obtivemos uma média de 12,26±6,04; enquanto que no grupo controle 
uma média de 3,44±2,14 foi observada. Conclusão: Com a obtenção desses dados, 
até o momento, é possível concluir que a prática de colheita das folhas de fumo 
ocasiona um aumento na instabilidade genética (defeito na citocinese) e na morte 
celular. O cultivo do fumo exige grande manipulação da planta e consequentemente 
exposição a uma complexa mistura de compostos que incluem: diferentes 
agroquímicos utilizados no plantio, nicotina presente nas folhas úmidas de tabaco 
durante a colheita e nitrosaminas provenientes do tabaco curado durante a secagem e 
o surtimento das folhas. Portanto, com nossos resultados observados, percebe-se a 
necessidade de uma maior atenção às práticas realizadas por esses indivíduos 
durante este tipo de cultivo e da necessidade do uso de equipamentos de proteção 
adequado.  
 
APOIO: ULBRA, FAPERGS, CNPq. 
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Introdução: No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os 
homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). Em valores absolutos, é o 
sexto tipo mais comum no mundo e o mais prevalente em homens. Tem-se 
observado um aumento na incidência desse tumor, principalmente após os 50 anos 
de idade, e isso se deve a fatores como maior expectativa de vida e evolução nos 
métodos diagnósticos. A timidina fosforilase (TPase) é uma enzima que age de 
forma reversível na fosforilação da timidina, formando timina; da mesma forma, a 
uridina fosforilase (UPase) atua na fosforilação da uridina, formando a uracila. A 
TPase, também conhecida como fator de crescimento da célula endotelial derivada 
de plaquetas (PD-ECDF), exerce atividade pró-angiogênica. Além disso, está 
associada com a recuperação celular e saúde mitocondrial após estresse patológico. 
Muitos pesquisadores têm relatado que a expressão da TPase está aumentada em 
vários tipos de tumores malignos, como o carcinoma de células renais (CCR), 
comparativamente a tecidos não neoplásicos.  Outros estudos mostram que a 
expressão da TPase em CCR se correlaciona com graduação histológica, tamanho, 
estágio, e prognóstico tumorais, sugerindo que a elevada expressão da enzima pode 
indicar uma pré-disposição a um fenótipo agressivo de CCR. Objetivos: Analisar a 
expressão do RNA mensageiro (mRNA) das enzimas TPase e UPase em tecidos 
prostáticos tumorais e hiperplásicos, bem como em CCR e nos tecidos renais 
benignos adjacentes ao tumor renal, através da técnica de RT-PCR em tempo real.  
Métodos: Estudo transversal, em uma coorte contemporânea. O trabalho consta de 2 
grupos de pacientes, com n=17 para o grupo do rim, e n=52 para o grupo da 
próstata, tendo como número total de pacientes, 69. Resultados: Com a análise da 
expressão do mRNA das enzimas TPase e UPase em tecidos prostáticos e renais, 
espera-se relacionar a expressão destas enzimas nos tecidos estudados com fatores 
prognósticos estabelecidos em neoplasias de próstata e rim, tais como: PSA pré-
operatório, tipo histológico, grau e estadiamento. Conclusão: Estamos em processo 
de análise estatística, portanto ainda não dispomos dos resultados/conclusão. 

  



XVIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC                                                                               Ciências Biológicas 
_______________________________________________________________________________________ 

- 44 - 
 

 
AVALIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES SÉRICAS E URINÁRIAS 
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Objetivos: Comparar as médias das concentrações séricas e urinárias do FT, dosado 
através de espectrometria de massa, em pacientes com câncer de próstata localizado 
e em pacientes com hiperplasia benigna de próstata, definindo parâmetros de 
distribuição com os respectivos desvios-padrão da média. Ḿtodos: Estudo 
observacional de caso-controle, estudando as concentrações séricas e urinárias do FT 
com metodologia de espectrometria de massa, em amostras únicas obtidas a partir de 
pacientes acompanhados nos Ambulatórios de Uro-oncologia e de Urologia Geral do 
Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(HSL/PUCRS). Os pacientes são divididos em dois grupos. Foram incluídos no 
primeiro grupo, pacientes com diagnóstico histopatológico de câncer de próstata em 
amostras de biópsias trans-retal, obtidas sob orientação ecográfica, solicitadas a 
partir de alterações dos níveis séricos de antígeno prostático específico (PSA) ou dos 
achados do exame de toque retal ao longo dos últimos seis meses. Fazem parte do 
segundo grupo, pacientes atendidos a propósito de sintomas prostáticos ou 
prevenção secundária do câncer de próstata, com achados clínicos de história e 
exame físico compatíveis com hiperplasia benigna de próstata. Resultados: Estamos 
em processo de obtenção de dados demográficos e clínicos dos pacientes e material 
biológico para o estudo, portanto ainda não dispomos dos resultados. Conclusão: 
Metodologias distintas têm sido utilizadas na tentativa de analisar o possível papel 
do FT como marcador tumoral clínico de agressividade. A espectrometria de massa 
é uma técnica de biologia molecular em evolução crescente, capaz de identificar no 
soro e na urina concentrações pequenas de proteínas especificas, não havendo ainda 
sido utilizada para quantificar o FT. O câncer de próstata é um modelo biológico de 
neoplasia que se presta ao estudo do FT como marcador biológico, pois além de ser 
uma neoplasia frequente, costuma apresentar evolução lenta e progressiva, com os 
tumores metastáticos tendendo invariavelmente a progredir para estágios em que a 
incurabilidade é a regra. 
 
APOIO: CNPq 
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Introdução: A intoxicação por agrotóxicos constitui-se em um grande problema de 
saúde pública, sendo que o herbicida paraquat (PQ) se destaca por alta letalidade. 
Tal fato ocorre pela falta de antídoto para o PQ, cujo mecanismo de ação ocorre por 
estresse oxidativo. Estudos indicam que a encapsulação da melatonina melhora seu 
poder antioxidante. Apesar da grande expansão da nanotecnologia, são escassos os 
estudos sobre sua toxicidade. Recentemente, Caenorhabdiitis elegans tem sido 
empregado como uma alternativa no modelo in vivo em testes de nanotoxicidade, 
sendo este nematóide de fácil de manuseio e baixo custo. Objetivos: Avaliar a 
toxicidade de nanocápsulas livres (NLM), preparado com poli(ε-caprolactona), 
nanocápsulas-melatonina (NCM) e a toxicidade do PQ utilizando C. elegans, e 
estimando como parâmetros toxicológicos: Dose letal (DL50) e medição da área 
corporal. Métodos: As suspensões foram caracterizados por parâmetros físico-
químicos. C. elegans foram mantidas em Meio de Crescimento com E. coli OP50 
como uma fonte de alimento, a 20°C. Realizou-se a sincronização pela idade e os 
ensaios foram repetidos (N = 3). A DL50 de NLM, NCM e PQ foram determinadas 
com doses que variaram de 2,37x1012 a 118,50x1012 partículas/cm3, 0,0215 a 2,5mM 
e de 0.05mM a 2mM, respectivamente. Área corporal foi determinada no nemátóide 
adulto (20/tratamento) usando o software AxioVision LE. A análise estatística foi 
realizada por análise de variância, seguida do teste post hoc de Tukey. Os resultados 
foram expressos como média ± DP. Resultados: NLM apresentou pH de 5,56 e 
NCM de 5,69. O potencial zeta foi de -6,4±0,6 para NLM e -5,2±0,2 para NCM. O 
diâmetro médio das partículas foi de 205±4 nm, 203±3 nm. O conteúdo total de 
melatonina foi 0,967 mg/ml (4,15 mM). O número de partículas foi 4,74 ± 1,95 x 
1014 partículas/cm3. A DL50 de NLM correspondeu a 92,43x1012 partículas/cm3 e 
2,4 mM para NCM. A medida da área do corpo dos nematóides mostrou que apenas 
na concentração mais alta testada ocorreu uma redução significativa (p<0,05). Foi 
verificado que o herbicida paraquat causou efeitos tóxicos, reduzindo a 
sobrevivência dos nematóides (DL50=45 µM). Conclusão: Demonstramos que a 
DL50 apresentou valor elevado, indicando baixa toxicidade para NLM e NCM. A 
diferença no desenvolvimento foi observada na dose mais alta, indicando baixa 
toxicidade das formulações. O PQ reduziu significativamente a sobrevida dos 
nematóides. Assim, o uso de um organismo multicelular, C. elegans, pode ser 
considerada uma boa alternativa para realizar a triagem nanotoxicológica. 
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Introdução: O formaldeído (FA) é uma substância de ampla utilização industrial, 
especialmente na fabricação de resinas e adesivos que são utilizadas na indústria 
moveleira. No ambiente o FA é ubíquo, tendo origem em fenômenos naturais e em 
atividades antropogênicas e se constitui em um dos aldeídos mais abundantes da 
atmosfera. Possui marcada toxicidade, estando associado a ocorrência de sintomas 
respiratórios, sendo reconhecido como carcinogênico humano. O formato 
(principalmente como ácido fórmico) é excretado na urina, anexado a outras 
moléculas das células ou oxidado à dióxido de carbono, que é exalado. Existem 
controvérsias sobre quais biomarcadores poderiam ser utilizados para avaliar a 
exposição ocupacional ao FA. Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar os níveis 
ambientais de FA e sua relação com o biomarcador de exposição ácido fórmico na 
urina em trabalhadores expostos a baixas concentrações ambientais de FA. 
Métodos: Foram determinadas concentrações ambientais de FA em 7 ambientes de 
produção de uma indústria moveleira (pintura UV, pintura de bordas, embalagem, 
laminação/prensa, corte de chapas, laminação de bordas, centro de usinagem e 
furação) com amostradores passivos segundo método Formaldehyde (Diffusive 
Samplers). Foram colhidas amostras de urina de final de jornada de trabalho de 51 
trabalhadores e as concentrações de ácido fórmico foram determinadas por 
cromatografia a gás com detector de ionização em chama (CG-DIC). As 
concentrações médias de ácido fórmico urinário, obtidas dos trabalhadores de cada 
setor de amostragem de FA, foram comparadas por teste t a 5% de significância. 
Resultados: As concentrações ambientais de FA foram de 0,03 a 0,09 ppm. As 
concentrações urinárias de ácido fórmico foram de 3,8 a 41,9 mg L-1. Os 
trabalhadores do setor com maior concentração ambiental de FA (0,09 ppm) 
apresentaram concentrações urinárias de ácido fórmico 33,9 ± 5,4 significativamente 
diferentes dos demais participantes do estudo. Discussão e conclusões: As 
concentrações ambientais de FA foram inferiores àquelas consideradas aceitáveis 
pela legislação trabalhista NR-15 1,6 ppm em 48 semanais e próximas do limite para 
ambientes interiores da OMS (0,08 ppm). As concentrações urinárias de ácido 
fórmico apresentaram diferenças relacionadas ao nível de exposição ao FA. 
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Resumo: O desenvolvimento de novos materiais que possuem biofuncionalidade e 
biocompatibilidade está em ascensão. Dispositivos absorvíveis têm uso no área 
médica, principalmente, como substitutos dos tecidos danificados ou como 
auxiliares de regeneração tecidual. Os α-hidroxiácidos como o PUHM 9 poroso e 
denso, PUHM 10 e o PUHM 10 + CB estão sendo produzidos para servirem de 
próteses cardiovasculares. Este trabalho visou verificar a citotoxicidade, in vitro, 
destes biomateriais poliméricos com células de mamíferos da linhagem VERO. Para 
os ensaios, produziu-se meios de extração com uma amostra de 1cm² do polímero 
em 5 ml de DMEM, suplementado com soro fetal bovino (SFB), que foram 
posteriormente colocados sob as células na microplaca com os tempos de exposição 
de 24, 48 e 72 horas. A viabilidade celular foi verificada através dos testes de 
redução do metiltetrazólio (MTT), incorporação do vermelho neutro (VN) e de 
exclusão por Azul de Tripan. Os resultados foram analisados pelos testes ANOVA 
de 1ª via e pós teste de Duncan. 

  



XVIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC                                                                               Ciências Biológicas 
_______________________________________________________________________________________ 

- 48 - 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DE PERFIS DE FALHA TERAPÊUTICA DE 

ESTATINAS E ASSOCIAÇÃO COM A GENÉTICA INDIVIDUAL 
DO PACIENTE: INFLUÊNCIA DE POLIMORFISMOS NOS GENES 

SLCO1B1 E SLCO1B3 
 

Jéssica Louise Benelli1, Lisiane Smiderle1, Silvana de Almeida1, César R. Van der 
Sand2, Luiz C. Van der Sand2, Maria E.W. Ferreira2, Renan C. Pires2, Marilu 

Fiegenbaum1 

 

1Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
2Centro de Diagnóstico Cardiológico de Porto Alegre, RS - CDC 
 
Introdução: O colesterol alto é um fator de risco para doenças cardiovasculares, o 
que justifica a elevada prescrição de estatinas. Estas apresentam grande eficácia e 
poucos efeitos adversos, sendo vasta a literatura sobre o tema, no entanto estes 
dados desconsideram que existem pacientes cujo tratamento é falho. Existe também 
uma variabilidade de resposta – de até 30% - entre os indivíduos submetidos ao 
mesmo tratamento, mostrando a importância do componente genético e por isso o 
interesse na farmacogenética, com enfoque em genes envolvidos no transporte e 
metabolismo das estatinas. Os genes SLCO1B1 e SLCO1B3 codificam 
transportadores responsáveis pelo influxo na célula, logo podem afetar diretamente a 
biodisponibilidade do fármaco. Objetivos: Definir os tipos de falha terapêutica 
existentes e suas freqüências, e testar a associação da falha terapêutica com 
polimorfismos nos genes SLCO1B1 e SLCO1B3.  Métodos: Foram selecionados 
477 pacientes hipercolesterolêmicos em uso de estatinas, genotipados através de 
PCR em tempo real usando sondas TaqMan. Os dados referentes à falha foram 
obtidos através da revisão de prontuários. A análise estatística foi realizada com o 
programa estatístico SPSS 19.0., consistindo em freqüência, teste Qui-quadrado e 
Regressão de Cox. Resultados: Na amostra 60,2% dos pacientes apresentaram falha 
terapêutica, existindo quatro diferentes perfis: troca de estatina, diminuição de dose, 
aumento de dose e suspensão do tratamento.  Esses eventos são mais frequentes em 
pacientes com até 45 anos, 70% de falha contra aproximadamente 30% nas demais 
faixas etárias (p= 0,027). Os polimorfismos SLCO1B1 388 A>G (rs2306283) e 
SLCO1B3 334 T>G (rs4149117) foram associados com a ocorrência de falha, sendo 
que no primeiro os portadores do alelo G apresentam um risco até duas vezes maior 
(Hazard:1,57 -  IC 95%: 1,05 – 2,33, p=0,026), e no segundo polimorfismo os 
portadores do alelo T são os mais vulneráveis (Hazard: 1,48 -  IC 95%: 1,01 – 2,17, 
p=0,044). Conclusão: A falha terapêutica das estatinas merece maior atenção, 
devido sua alta prevalência, devendo ser considerada tanto no momento de tomada 
de decisão quanto no delineamento de estudos. Existe associação entre a genética e o 
risco de desenvolver falha, o que permite a definição de perfis de melhor resposta e 
de maior vulnerabilidade, sendo possível, com a corroboração de outros estudos, 
alcançar futuramente a individualização da terapia, através de um screening genético 
do paciente. 
APOIO: CIPC/UFCSPA 
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Introdução: As células-tronco derivadas de tecido adiposo (ASCs) têm sido alvo de 
estudo na engenharia de tecidos (associação de células a biomateriais e/ou 
biomoléculas). A sua potencialidade de diferenciação em diversas linhagens 
celulares, sua facilidade de coleta e cultura in vitro, entre outras, despertam interesse 
para sua aplicação na regeneração de lesões. Objetivos: Este trabalho teve como 
objetivo avaliar as características do construto ASCs murinas associadas a colágeno 
tridimensional in vitro e in vivo. Métodos: As células foram obtidas a partir de 
tecido adiposo de camundongos da linhagem C57BL/6N, caracterizadas e associadas 
ao biomaterial colágeno. A caracterização celular foi realizada por citometria de 
fluxo e ensaios de diferenciação celular. A capacidade de adesão foi analisada por 
coloração com giemsa e a proliferação por teste de MTT usando duas densidades 
celulares (5x104 e 105 células/peça). Peças de biomaterial foram implantadas na 
região subcutânea dos camundongos em dois grupos: G1 (somente biomaterial) e G2 
(biomaterial e ASCs associadas por 3h). Após 14 dias o biomaterial foi coletado, 
fixado e foram feitas lâminas histológicas coradas com HE e alcian blue. 
Resultados: As ASCs apresentaram características de células-tronco mesenquimais 
com morfologia fibroblastóide, imunofenótipo de acordo com a literatura e 
capacidade de diferenciação nas linhagens adipogênica, condrogênica e osteogênica. 
No biomaterial, as ASC mostraram 100% de aderência e no construto de maior 
densidade celular testada observou-se maior taxa de proliferação celular. Nas 
análises histológicas foi observado que em ambos os grupos houve a formação de 
uma cápsula fibrosa em torno do biomaterial. Em G1 houve infiltração celular, 
pontos de neovascularização e presença da estrutura de biomaterial. Já em G2, 
observamos maior infiltrado celular, pequena presença de estrutura do biomaterial e 
maior neovascularização. Conclusão: Os dados encontrados sugerem que apenas a 
associação de células por 3 horas não é suficiente para manter o construto protegido 
de degradação. Sendo assim novos testes devem ser realizados levando em conta 
tempo maior de incubação das células com o biomaterial ou mesmo diferentes 
tratamentos do construto in vitro, anterior a implantação. 
 
APOIO: Este trabalho recebeu o apoio financeiro do CNPq, FAPERGS e da própria 
universidade. 
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MORTALIDADE DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
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Andréia Biolo3, Kátia Gonçalves dos Santos1 

1Universidade Luterana do Brasil – ULBRA 
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A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica resultante da deterioração da 
função cardíaca que atinge cerca de 6,5 milhões de brasileiros. Embora diversos 
fatores de risco e preditores de pior prognóstico tenham sido identificados, tais 
condições não explicam a heterogeneidade observada na manifestação clínica e na 
resposta ao tratamento farmacológico da IC. Uma característica relevante da IC é o 
remodelamento ventricular, que ocorre com a progressão da doença, proveniente da 
degradação de constituintes da matriz extracelular como o colágeno, causada pelas 
metaloproteinases de matriz (MMPs). A matriz extracelular sofre renovação 
constante e sua integridade é mantida pelo equilíbrio da função das MMPs e seus 
inibidores fisiológicos, os inibidores tissulares de metaloproteinases (TIMPs). Na 
doença cardíaca, seus níveis estão alterados, resultando em um desequilíbrio entre 
essas duas famílias de proteínas. Esse estudo tem como objetivo analisar a 
associação do polimorfismo -418G>C no gene do TIMP-2 com a presença de IC e 
com o seu prognóstico (morte por todas as causas e morte por IC). Fazem parte deste 
estudo 300 indivíduos com IC por disfunção sistólica provenientes do Ambulatório 
de Insuficiência Cardíaca e Transplante do Serviço de Cardiologia do Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre (HCPA), que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: 
idade > 18 anos e fração de ejeção do ventrículo esquerdo < 45%. Também fazem 
parte do estudo 300 indivíduos saudáveis provenientes do Centro de Hemoterapia do 
HCPA, com idade ≥ 18 anos e sem história pessoal ou familiar de doença 
cardiovascular ou morte súbita precoce. O DNA foi extraído de leucócitos do sangue 
periférico pelo método de salting out. A genotipagem do polimorfismo -418G>C no 
gene do TIMP-2 foi realizada por meio da técnica de PCR-RFLP. Os produtos da 
digestão com a enzima de restrição foram submetidos à eletroforese em gel de 
poliacrilamida e corados com nitrato de prata, para a visualização dos fragmentos de 
restrição e identificação dos genótipos. As comparações entre os grupos de 
indivíduos foram realizadas por meio de testes paramétricos e não-paramétricos no 
pacote SPSS. Até o momento foram genotipadas 185 amostras provenientes do 
banco de sangue (controles) e 185 amostras dos pacientes com IC (casos). Todos os 
controles são homozigotos para o alelo G, enquanto, no grupo de casos, somente 2 
(1,1%) apresentaram o genótipo GC e nenhum apresentou o genótipo CC. A 
ausência do alelo C na população do estudo não permite a avaliação da sua 
associação com a insuficiência cardíaca. 
APOIO: FAPERGS e FIPE-HCPA. 
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AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO SÉRICA DO FATOR 
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Introdução: Responsáveis por cerca de 3% de todas as neoplasias malignas, os 
tumores de rim são classificados em diferentes subtipos dentre os quais cerca de 
85% são constituídos de  carcinomas de células claras. Apesar da utilização 
freqüente de métodos de imagem como a ultrassonografia, possibilitando o 
diagnóstico de lesões cada vez menores, ainda hoje, entre 20% e 30% dos pacientes 
já se apresentam metastáticos quando do diagnóstico, deixando claro a carência de 
um marcador biológico preditor de risco para desenvolvimento, progressão e 
recidiva da doença. Pesquisadores  conseguiram mostrar que o fator tecidual (FT), 
uma glicoproteína transmembrana, também conhecida com tromboplastina, tem sua 
expressão aumentada principalmente em neoplasias de origem epitelial, como a de 
mama, a de colorretal,  a de pulmão não-pequenas células e a de pâncreas. 
Recentemente, nosso grupo de pesquisa analisou a expressão imuno-histoquímica do 
fator tecidual em carcinoma de células claras de rim e ela foi o principal fator 
prognóstico de recorrência e óbito pela doença, superando inclusive os já bem 
estabelecidos fatores de risco como o grau de Fuhrmann, estadiamento TNM e o 
escore SSIGN.  O próximo passo é tentar estabelecer se existe expressão sorológica 
do FT em carcinoma de células claras de rim e se podemos utilizar como marcador 
pré e pós operatório. Objetivos: Avaliar a concentração sérica do FT em pacientes 
com carcinoma de células claras de rim antes e após a cirurgia e correlacionar os 
dados obtidos com a expressão imuno-histoquímica do FT e outros fatores 
prognósticos reconhecidos de neoplasia renal nos pacientes ao longo de 2 anos. 
Métodos: Será realizado um estudo observacional prospectivo, no qual serão 
estudadas as concentrações séricas do FT com metodologia de ELISA, em amostras 
únicas obtidas a partir de pacientes acompanhados nos Ambulatórios de Uro-
oncologia e de Urologia Geral do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade do 
Rio Grande do Sul (HSL/PUCRS). Também serão estudadas as amostras de 
anatomia patológica destes pacientes para realização de análise imuno-histoquímica.  
Os dados serão coletados de acordo com protocolo de pesquisa e os pacientes serão 
acompanhados seguindo a sugestão das diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Urologia22 e analisados em 4 momentos (pré-operatório, 30 dias pós-operatório, 
aparecimento de recidiva local ou sistêmica e término do estudo). Resultados: O 
projeto encontra-se em andamento e, portanto, ainda não há dados suficientes para 
divulgação de resultados. Conclusão: O fator tecidual parece ser um marcador 
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independente de prognóstico de alguns tipos de neoplasia, inclusive a de céluas 
claras do rim. Sua expressão aumentada já foi verificada em análises imuno-
histoquímicas desse tumor a fresco. De posse dos resultados do estudo, o grupo 
pretende estabelecer se existe também expressão sorológica do FT em carcinoma de 
células claras de rim e se podemos utilizar esse dado como marcador pré e pós-
operatório. 
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POLIMORFISMO GENÉTICO E PROTÉICO DA ENZIMA 

CONVERSORA DE ANGIOTENSINA NA SÍNDROME DE PRÉ-
ECLÂMPSIA 
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Dulce E. Cesarini², Carlos Eduardo Poli-de-Figueiredo¹, Bartira Ercília Pinheiro da 
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¹Laboratório de Nefrologia, Instituto de Pesquisas Biomédicas, Hospital São Lucas 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil. 
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Introdução: A Síndrome de Pré-Eclâmpsia (SPE) é uma doença multissistêmica, 
que afeta cerca de 2 a 8% das gestações e caracteriza-se pelo surgimento, a partir da 
vigésima semana de gestação, de níveis tensionais elevados (pressão arterial sistólica 
e diastólica maiores ou iguais a 140/90 mmHg) e proteinúria patológica. A 
fisiopatologia da SPE ainda é pouco conhecida e mais de setenta genes 
supostamente relacionados a ela estão sendo estudados. Entre eles, o polimorfismo 
D/I do gene da enzima conversora de angiotensina (ECA), no qual está presente um 
fragmento de 287pb na variante de inserção (I) e ausente na variante de deleção (D), 
resultando três possíveis genótipos: DD, DI e II. O genótipo DD pode estar 
relacionado a níveis séricos elevados de ECA e às doenças cardiovasculares. 
Existem estudos que descrevem alterações da atividade dessa enzima e o 
polimorfismo protéico detectado na urina de pacientes hipertensos, ainda não 
avaliados na SPE. A ECA atua no sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ser 
precursora da angiotensina II, que tem importância na regulação da pressão 
sanguínea e da homeostase eletrolítica. Objetivos: Avaliar a atividade enzimática e 
a expressão genética e protéica dos polimorfismos da ECA em gestantes com SPE e 
normotensas. Métodos: até o momento, participaram do estudo gestantes 
normotensas ou com SPE, que foram atendidas no Hospital São Lucas da PUCRS e 
consentiram em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram 
coletadas duas amostras de urina de cada paciente, uma antes e outra depois do 
parto; e uma amostra de sangue para extração do DNA e determinação do genótipo, 
utilizando primers que reconhecem sequências comuns aos dois alelos. Resultados: 
foram incluídas 79 pacientes – 44 com SPE e 35 normotensas, totalizando 79 
amostras de sangue e 158 amostras de urina. Identificou-se 18 pacientes ID, 11 II e 6 
DD, entre as normotensas; e 23 ID, 10 II e 11 DD, entre as pré-eclâmpticas. 
Conclusão: o tamanho amostral deve ser aumentado para a análise estatística final 
poder ser realizada, já que há sugestão de diferença na freqüência alélica entre os 
grupos e esse não é um dado encontrado na maioria dos estudos em relação ao 
polimorfismo genético. Posteriormente, será analisado o polimorfismo protéico da 
ECA nas urinas das gestantes e a atividade enzimática da mesma, para melhor 
compreensão de sua influência na SPE. 
APOIO: CNPq, CAPES, FAPERGS e BPA/PUCRS. 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO MUTAGÊNICO E DO POLIMORFISMO 

GENÉTICO DO GENE CYP1A1 EM PACIENTES RENAIS 
CRÔNICOS SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE 

 
Natália da Silva Viana1, Evânio Márcio Romanzini1, Marilu Fiegenbaum2, Vanessa 

Troglio1, Valesca Veiga Cardoso 1 
 

1 - Laboratório de Mutagênese e Toxicologia, Centro Universitário Metodista-IPA 
2 - Laboratório de Biologia Molecular. Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre (UFCSPA) 
 
Introdução: A doença renal crônica (DRC), acomete cerca de 1 milhão de pessoas 
no Brasil, sendo que 70% não são diagnosticadas oportunamente, ocasionando 15 
mil mortes/ano. No ano de 2008, havia 87.044 pessoas em terapia dialítica no Brasil, 
atualmente este número deve passar de 90.000. O processo da diálise gera estresse 
oxidativo, podendo causar danos no ácido desoxirribonucleico (DNA); incluindo 
clastogenicidade, quebras de cadeias simples e duplas, mutação de ponto por 
oxidação de bases, instabilidade genômica e inibição do mecanismo de reparo. 
Sendo que ainda alguns polimorfismos genéticos como o do gene CYP1A1 estão 
associados ao maior risco de desenvolver câncer. Objetivo: Este estudo tem como 
objetivo avaliar os efeitos genotóxicos da doença renal crônica e da hemodiálise 
sobre o material nuclear (através do teste de micronúcleos) de pacientes com doença 
renal crônica submetidos a hemodiálise além de avaliar a susceptibilidade ao 
desenvolvimento de câncer renal nos paciente amostrados. Métodos: Se trata de um 
ensaio experimental quantitativo com um delineamento do tipo “quase 
experimental”; onde os dados foram coletados em um hospital privado situado na 
cidade de Porto Alegre-RS, entre os meses de março e abril do ano em vigência. A 
amostra totaliza 114 indivíduos, divididos em 3 grupos, sendo: com DRC 
submetidos à hemodiálise, com DRC não submetidos à hemodiálise e outro sem 
DRC e não submetidos à hemodiálise. A análise foi feita com material biológico da 
mucosa oral, através da detecção de micronúcleos (MN), carriorexe, brotamento e 
binucleação e após será realizada a genotipagem para a detecção do polimorfismo do 
gene CYP1A1 nos indivíduos amostrados. Resultados: Espera-se identificar o perfil 
da amostra e verificar se a hemodiálise poderá causar efeitos genotóxicos nos 
portadores de DRC, além de analisar associação do polimorfismo do gene CYP1A1 
com o desenvolvimento de câncer renal nos portadores de doença renal crônica 
dialíticos. Os dados obtidos, ainda estão em período de análise. Conclusão: Os 
achados desta pesquisa poderão ser utilizados na prevenção, diagnóstico precoce da 
doença renal crônica, do câncer renal e contribuir para realização de outras estudos. 
 
APOIO: IPA-FAPERGS 
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ASSOCIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE E DA MORTALIDADE NA 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM O POLIMORFISMO -1059G>A 

NO GENE DA METALOPROTEINASE DE MATRIZ-2 (MMP-2) 
 

Bruna Lima dos Santos, Renan Cesar Sbruzzi, Bruna Letícia da Silva Pereira, 
Andréia Biolo, Kátia Gonçalves dos Santos. 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma doença clínica procedente da deterioração da 
função cardíaca, considerada como uma das principais causas de mortalidade no 
Brasil. Durante a progressão da IC, o ventrículo esquerdo (VE) sofre 
remodelamento, que ocorre como consequência das alterações na estrutura da matriz 
extracelular. Estas alterações são realizadas pelas metaloproteinases de matriz 
(MMPs). Estudos realizados em modelos experimentais de IC e em humanos 
relacionaram o aumento da expressão das MMPs com o desenvolvimento e a 
progressão da doença. O presente estudo visa analisar a associação do polimorfismo 
-1059G>A (rs17859821) no gene da MMP-2 com a presença e progressão da IC. 
Foram incluídos 300 pacientes com IC por disfunção sistólica provenientes do 
Ambulatório de Insuficiência Cardíaca e Transplante do Serviço de Cardiologia do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), com idade > 18 anos e fração de 
ejeção do VE < 45%. Também foram selecionados 300 indivíduos saudáveis 
provenientes do Centro de Hemoterapia do HCPA, com idade ≥ 18 anos e sem 
história pessoal ou familiar de doença cardiovascular ou morte súbita precoce. O 
DNA foi extraído de leucócitos do sangue periférico por um método de salting out. 
A genotipagem do polimorfismo -1059G>A foi realizada pela técnica de PCR-
RFLP. Os produtos da digestão foram submetidos à eletroforese em gel de agarose, 
corado com brometo de etídeo e analisado sob luz ultravioleta, para a visualização 
dos fragmentos de restrição e identificação dos genótipos. Curvas de sobrevida 
foram construídas para avaliar a mortalidade por todas as causas e mortalidade por 
IC de acordo com o polimorfismo -1059G>A. As análises estatísticas foram feitas 
no programa SPSS. Até o presente momento, 129 pacientes foram genotipados, 
sendo que 97 (75,2%) apresentaram o genótipo GG, 32 (24,8%) o genótipo GA e 
nenhum apresentou o genótipo AA. A frequência do alelo A entre os pacientes foi de 
12%. Com relação ao óbito total, a taxa de mortalidade foi de 12,4% entre os 
pacientes com genótipo GG e de 21,9% entre os pacientes com genótipo GA 
(p=0,248). Os óbitos relacionados à IC foram registrados em 10,3% dos pacientes 
com genótipo GG e em 18,8% dos pacientes com genótipo GA (p=0,224). Assim, os 
dados preliminares indicam que o polimorfismo -1059G>A no gene da MMP-2 não 
está associado com o prognóstico da insuficiência cardíaca. Após a realização da 
análise deste polimorfismo no restante das amostras, será realizada uma comparação 
das frequências genotípicas e alélicas entre os pacientes e os doadores do banco de 
sangue, para avaliar a relação do polimorfismo -1059G>A com a suscetibilidade à 
IC.  
 
APOIO: CNPq, HCPA 
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CONSTRUÇÃO DE VETOR PLASMIDIAL PARA ANÁLISE DA 

EXPRESSÃO DE SDF-1 IN VITRO 
 

Jéssica Olivaes Pereira1,2, Melissa K. da Silva1, Grasiele Sausen1, Andréia Koche1,3, 
, Renato Kalil1,2 , Melissa Markoski1 

 
1 Laboratório de Cardiologia Molecular e Celular, Serviço de Medicina 
Experimental, Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia 
2 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

3 Universidade de Santa Cruz do Sul 
 
Introdução: A terapia celular e gênica são abordagens terapêuticas inovadoras que 
vem sendo estudadas para tratar doenças cardiovasculares. Sua associação pode 
potencializar o processo regenerativo, transformando células-tronco com vetores que 
contenham genes envolvidos na expressão de fatores sinalizadores pró-angiogênicos 
e/ou moléculas que induzem homing celular, ou seja, a migração e a aderência de 
células-tronco em um tecido lesionado. Uma molécula envolvida na indução de 
homing é o Fator-1 Derivado de Estroma (SDF-1, Stromal Derived Factor-1). 
Assim, a transfecção de células-tronco mesenquimais com um vetor contendo o gene 
SDF-1 pode ser uma ferramenta para potencializar a terapêutica das doenças 
cardíacas. Objetivo: Construir um vetor plasmidial para expressar o gene SDF-1. 
Métodos: A partir da coleta da medula esternal de pacientes do Instituto de 
Cardiologia obtivemos as células mononucleares, que foram divididas em amostra 
pré e pós-hipóxia (4 horas sem oxigenação). Para ambas, o RNA total foi extraído 
com kit PureLinK. Após, foi realizado o isolamento do RNA mensageiro e síntese 
do DNA complementar (cDNA)  com a enzima SuperScript III. A confirmação do 
cDNA foi realizada através de reação de PCR (Polymerase Chain Reaction). A 
amplificação da sequência codificadora do gene foi realizada por PCR com primers 
externos à sequência total do mRNA. A ligação do cDNA de SDF-1 foi feita a um 
vetor plasmidial (sistema TOPO) inserido em Escherichia coli, cepa Top10. A PCR 
foi utilizada para confirmar e selecionar os clones recombinantes. Foi extraído o 
DNA plasmidial com kit PureLinkTM  das colônias cujos resultados da PCR foi 
positivo.  
Resultados: Foi obtido um produto de amplificação do cDNA do SDF-1 das 
amostras submetidas à hipóxia que foi purificado e inserido em dois vetores para 
expressão em células de mamíferos. Obtiveram-se 32 colônias positivas na presença 
do marcador de resistência (ampicilina), das quais 20 foram analisadas e resultaram 
em amplificação positiva na PCR. O DNA plasmidial foi purificado para 
sequenciamento e análises de validação. Conclusão: O experimento encontra-se em 
fase de desenvolvimento. Será realizado o sequenciamento dos nucleotídeos para 
confirmar a inserção e orientação do gene do SDF-1 no vetor.  
 
APOIO: PIBIC/CNPq, PPSUS/FAPERGS 
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USO DE CONDUTOS PARA REPARO DE LESÃO EM NERVO 
PERIFÉRICO  

REVISÃO SISTEMÁTICA/ METANÁLISE 
 

Alexandra Damasio Todescatto1, Mariana Ongaratto Scherer1, Júlia Merladete 
Fraga1, Jefferson Braga da Silva 1,2, Rita Mattielo3 

 

1 Laboratório de Pesquisa Cirúrgica e Microcirurgia, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul 
2 MD, PhD, Serviço de Cirurgia da Mão e Microcirurgia Reconstrutiva, Hospital 
São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
3 PhD. Programa de Pós-Graduação em Pediatria e Saúde da Criança da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Instituto de Pesquisas Biomédicas 
  
Introdução: A reparação microcirúrgica se faz necessária em lesões de nervos 
periféricos, condição que afeta cerca de um milhão de pessoas a cada ano. A 
neurorrafia e o enxerto autólogo de nervo são as técnicas mais utilizadas, mas 
possuem muitas limitações. Assim, novas alternativas têm sido pesquisadas, como a 
utilização de condutos nervosos, os quais funcionam como uma ponte entre os cotos 
do nervo. Objetivos: Definir a intervenção mais ideal para reparo de lesões em 
nervos periféricos transeccionados em humanos utilizando o processo de 
tubulização. Métodos: As bases de dados utilizadas serão: MEDLINE (através do 
PubMed), Embase, PEDro, LILACS, The Cochrane Collaboration e Clinical Trials. 
As buscas serão complementadas pelo rastreio nas listas de referências, em revistas 
impressas e nos anais de congressos. As palavras-chave são: “peripheral nerve”, 
“reconstructive surgical procedures” e “nerve regeneration”. Os critérios de 
inclusão são: estudos com humanos de intervenção microcirúrgica utilizando 
biocondutos sintéticos, condutos sintéticos e reparos com condutos venosos, arteriais 
ou musculares. Dois revisores aplicarão de forma independente os critérios para 
selecionar os estudos a partir da leitura dos títulos e/ou resumos dos trabalhos 
obtidos. Os dados que serão extraídos: título e autores, objetivos, pacientes, 
mecanismo da lesão, nervo lesionado, tipo de conduto usado, tempo entre lesão e 
intervenção, descrição da intervenção, comparação entre resultados, testes de 
sensibilidade e funcionalidade aplicados, fonte de financiamento e informações para 
avaliação do risco de viés. Resultados: A revisão inicial da literatura através do 
PubMed foi realizada. Dos 454 estudos encontrados, 28 foram selecionados para 
leitura completa, e apenas 15 foram incluídos para revisão final e coleta de 
dados. Nos estudos selecionados o n total dos foi de 312 pacientes. Ao todo, sete 
tipos de condutos foram utilizados nas intervenções cirúrgicas. Conclusão: A 
grande parte dos trabalhos sobre o uso de condutos nervosos como a técnica 
cirúrgica de escolha na reparação de lesão em nervos periféricos, possui baixo nível 
de evidência. Além disso, um grande número dos estudos publicados com população 
humana têm baixos valores de n e não têm grupos-controle, reduzindo a validação 
externa e reprodutibilidade desses estudos. 
 
APOIO: BPA/PUCRS 
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DURABILIDADE DE HOMOENXERTOS AÓRTICOS E 

PULMONARES NAS CARDIOPATIAS CONGÊNITAS EM 
ADULTOS E CRIANÇAS MENORES DE 12 MESES 

 
Corrêa, I.S¹, Borges P.H.C¹, Tech A.W¹, Vogt G.N¹, Siebiger G.R.L¹, Oliveira 
R.P.D¹, Silva M.A.B¹, Horowitz E.S.K², Prates P.R.L.³, Prates P.R.³, Sant'anna 

J.R.M.³, Kalil R.A.K.³ 
 
1 Acadêmico Medicina UFCSPA  
2 Cardiologista Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul  
3 Cirurgião Cardiovascular Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 
 
Introdução: Diversos tipos de enxertos são utilizados na cirurgia para a 
reconstrução da via de saída do ventrículo direito (VSVD). Os homoenxertos frescos 
e criopreservados estão, atualmente, entre as opções mais viáveis. Sabe-se que a 
idade é fator de risco preponderante em tal procedimento. Objetivos: Objetivamos 
avaliar os resultados em médio prazo da reconstrução da VSVD com homoenxertos 
nos extremos de idade. Métodos: Uma coorte histórica foi realizada a partir dos 
dados dos pacientes submetidos à cirurgia de reconstrução da VSVD entre maio de 
1995 e junho de 2013. O critério de inclusão foi idade inferior a 12 meses ou 
superior a 18 anos. O seguimento foi obtido por meio de visitas ambulatoriais. Os 
dados foram submetidos à análise para óbito, reintervenção cirúrgica e taxa de 
disfunção.  59 reconstruções foram realizadas neste período, sendo 26 em pacientes 
acima de 18 anos (grupo A) e 33 em menores de 12 meses (Grupo B). O tempo 
médio de seguimento foi 7,6 anos. Os homoenxertos foram utilizados em formato 
tubular, monocúspide ou bicúspide, conforme avaliação do cirurgião no 
peroperatório. Para o grupo A 6 enxertos foram do tipo pulmonar e 20 do tipo 
aórtico. No grupo B esses números foram de 6 e 27, respectivamente. Resultados: A 
idade média à cirurgia foi de 30,1 anos para o grupo A e 6,3 meses para o grupo B. 
A duração média do HMX foi de 5,2 anos para o grupo A e 4,3 anos para o grupo B. 
O tamanho médio do enxerto utilizado foi de 22,5 e 19,5 para os grupo A e B, 
respectivamente. A mortalidade cirúrgica foi de 19,2% no grupo A e 45% no grupo 
B. A mortalidade durante o seguimento foi de 0% e de 3%, respectivamente. 
Comparando-se dentro de cada grupo os enxertos aórticos versus os pulmonares, a 
única curva atuarial que demonstrou diferença estatística foi a de sobrevida livre de 
disfunção entre os pacientes menores de 12 meses (Grupo B), na qual o 
homoenxerto pulmonar se mostrou superior (p=0,028). Não houve diferença 
estatística neste parâmetro no grupo A. Não houve diferença estatística entre os 
enxertos aórtico e pulmonar em ambos os grupos no que tange óbito e sobrevida 
livre de retirada cirúrgica. Conclusão: Os homoenxertos são opção viável para a 
reconstrução da VSVD nos extremos de idade. Cirurgias desse tipo em pacientes 
menores de 12 meses tem maior mortalidade. Homoenxertos pulmonares têm menor 
disfunção a médio-longo prazo e devem ser priorizados.  
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TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE CÉLULAS-TRONCO DA 
MEDULA ÓSSEA NA CARDIOMIOPATIA DILATADA EM 

PACIENTES JOVENS 
 
Jônatas Fávero Prietto dos Santos1, Renato A. K. Kalil2,3, Melissa Markoski2, Nance 

B. Nardi2, Lucinara Dadda Dias2, Álvaro S. Albrecht2, Paulo Roberto Lunardi 
Prates2, Paula Linck Nesralla2, Estela Suzana K. Horowitz2, Clarissa Garcia 

Rodrigues2 
 
1 Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) 
2 Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia (ICFUC) 
3 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 
 
 
Introdução: A cardiomiopatia dilatada é uma doença caracterizada por sintomas 
relacionados à insuficiência cardíaca, em geral de caráter progressivo. Nos pacientes 
refratários ao tratamento clínico e com doença avançada, o transplante cardíaco 
representa a forma de tratamento mais eficaz. Contudo, este possui limitações. 
Recentes estudos têm demonstrado resultados promissores com o uso de células-
tronco em doenças cardíacas. Dessa maneira, a terapia celular parece ser uma 
alternativa eficaz em termos de tratamento. Objetivo: Avaliar a resposta clínica ao 
tratamento com terapia celular em pacientes portadores de cardiomiopatia dilatada, 
comparando-a a um grupo controle. Além disso, visa-se implementar técnica para 
implante de células-tronco no miocárdio e estimar a probabilidade de sobrevida dos 
pacientes submetidos à terapia celular. Métodos: Trata-se de um ensaio clínico 
randomizado. Serão selecionados, no serviço de Cardiologia Pediátrica, 20 
pacientes, entre seis meses e 18 anos de idade, que serão avaliados através de exame 
clínico, exames laboratoriais e exames radiológicos, respeitando critérios de inclusão 
e de exclusão e obedecendo a normas éticas. Os selecionados serão randomizados 
por meio de software eletrônico em dois grupos, constituindo um grupo controle 
(n=10), que manterá tratamento clínico convencional, e um grupo intervenção 
(n=10), que será submetido ao transplante autólogo de células-tronco. Pacientes de 
ambos os grupos passarão por avaliação clínica e radiológica durante 24 meses. Os 
dados serão submetidos à análise estatística. Resultados esperados: As células-
tronco mesenquimais tem um importante potencial terapêutico devido à secreção de 
inúmeras citocinas. Experimentos evidenciaram o potencial destas em promover a 
neovascularização, relacionando-se à cardiomiopatia dilatada, pois há evidências 
mostrando que há uma relação desta com isquemia a nível capilar. Além disso, essas 
células promovem a regeneração de cardiomiócitos. Estudos clínicos demonstraram 
que há segurança no implante de células-tronco mesenquimais no miocárdio, com 
benefício comprovado em um curto prazo. Ao final deste projeto, espera-se 
encontrar elementos que possibilitem embasar a terapêutica com células-tronco nas 
crianças e jovens com cardiomiopatia dilatada. 
APOIO: CNPq e FAPERGS 
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CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA EM 
PACIENTES COM LESÃO DE TRONCO DE CORONÁRIA 

ESQUERDA - RESULTADOS INTRA-HOSPITALARES 
 
Juliana F. Medeiros1,2, Raphael Q. Pereira1, Maycon A. B. Silva2, Paulo R. Prates1, 

Ivo A. Nesralla1, Renato A. K. Kalil1,2 

 

1Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia - IC/FUC 
2Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
 
Introdução: A lesão de tronco de coronária esquerda é uma das formas mais graves 
da doença arterial coronariana devido ao seu pior prognóstico em relação às outras 
variações. A cirurgia de revascularização miocárdica é o padrão áureo neste cenário. 
As comorbidades clínicas, frequentes nestes casos, devem ser analisadas, uma vez 
que alteram o risco de morte e a opção terapêutica, assim como as formas de 
morbidade relacionadas ao procedimento terapêutico, que podem alterar o 
prognóstico. Objetivos: Analisar os casos de revascularização miocárdica cirúrgica 
eletiva em pacientes com lesão de tronco de coronária esquerda nesta instituição, 
quantificar comorbidades e seus desfechos imediatos, além de compará-los à 
literatura atual. Métodos: Estudo observacional transversal. Amostra de 146 
pacientes submetidos à revascularização miocárdica cirúrgica eletiva, com lesão de 
tronco de coronária esquerda moderada a severa (50% ou mais) na instituição no 
período entre janeiro de 2011 e julho de 2012. Os dados foram obtidos dos 
prontuários e tabulados em software estatístico (SPSS®). Análises univariadas para 
as variáveis categóricas, em média e desvio-padrão para as contínuas normais e em 
mediana e amplitude interquartis (AI) para as contínuas não-normais. Análise 
bivariada, por teste qui-quadrado, por teste T ou por testes não-paramétricos para 
comparação entre os fatores em estudo, considerando alfa crítico de 5%. 
Resultados: Nos 146 casos revisados, todos eletivos, a idade variou entre 32 e 91 
anos (média de 64,05 ± 9,889) e 101 eram do sexo masculino (71,9%). As mulheres 
se mostraram mais dislipidêmicas (p=0,017), não havendo diferença significativa no 
pareamento com outras variáveis. A mortalidade hospitalar global foi 7,5% e a taxa 
de IAM perioperatório global, 8,9%. As lesões de óstio tiveram associação com 
maior frequência de infarto agudo perioperatório e óbito (11,8%; p<0,01). O não uso 
de enxerto de artéria mamária (26 casos) demonstrou mortalidade de 19,2% contra 
5% dos que usaram (p=0,013). A mortalidade foi significativamente maior entre 
idosos (>70 anos) (14,6%; p=0,042) e entre os pacientes que desenvolveram 
insuficiência renal no pós-operatório (53,8%; p<0,01). Conclusão: Deve-se atentar 
para idade maior que 70 anos, localização da lesão, insuficiência renal e o não uso 
de enxerto de artéria mamária como possíveis definidores de piores desfechos pós-
operatórios intra-hospitalares. O presente estudo gera hipóteses plausíveis segundo a 
literatura e sugere que eles possam ser estudados com mais profundidade. 
 
APOIO: FAPERGS 



 

- 64 - 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFERMAGEM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 



XVIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC                                                                          Enfermagem 
_______________________________________________________________________________________ 

- 67 - 
 

 
APROXIMANDO MÃES E BEBÊS ATRAVÉS DA SHANTALA: O 

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 
 

Andréia Dias Mathias, Jacson Pruss,Thayla Molina, Luciele Monzon, Caroline A. 
Dalmaz, Rodrigo Zanotta, Katia Lopes Inácio, Katia Lopes Inácio. 

 
Ambulatório de Terapias Complementares das Clínicas Integradas do 
UNILASSALE – Canoas/RS 
 
Shantala é um tipo de massagem milenar de origem indiana, transmitida de mães 
para filhas.  A filosofia e a técnica foram popularizadas no mundo ocidental pelo 
obstetra francês Frédérick Leboyer que em viajem à Calcutá presenciou a massagem 
e interessou-se por sua disseminação. Os benefícios da Shantala estão associados à 
redução das cólicas, ao estímulo do sistema imunológico, ao desenvolvimento 
neuropsicomotor e ao fortalecimento do vínculo entre mãe e filho. A técnica baseia-
se em uma seqüência de movimentos feitos através dos dedos e das mãos 
abrangendo toda a superfície do corpo do bebê estimulando diversos pontos e 
gerando benefícios sistêmicos. A primeira oficina ocorreu em outubro de 2013, com 
a presença de duas mães e seus bebês. A equipe responsável foi 2 acadêmicos de 
enfermagem,1 psicopedagoga, 2 professoras do Curso de Enfermagem e 1 professor 
do Curso de Fisioterapia. Antecederam a oficina várias reuniões da equipe para 
tomada de decisão a respeito do local, horário e público-alvo. Após decidir-se por 
oferecer a oficina a mães e bebês passou-se à divulgação que foi feita através de 
telefonemas à mulheres que já participavam de outras atividades nas CIS.O local 
escolhido foi a sala de acupuntura por se tratar um ambiente climatizado e 
reservado.Como recursos didáticos foi utilizado 1 note-book,1 boneca e 1 banheira, 
além do material de apoio como colchonetes, apoios para as costas e óleo para 
massagem. Compareceram à oficina 2 mães e seus bebês com cerca de 1 mês de 
vida. A equipe recepcionou as mães no saguão das CIS e as conduziu para a sala de 
maneira informal. Após a apresentação teórica da técnica em forma de vídeo cada 
mãe foi convidada a sentar-se sobre o colchonete de forma confortável, colocar o 
bebê sobre as pernas o mais despido possível, aquecer as mãos friccionando-as uma 
a outra e em seguida untá-las com um pouco de óleo.Uma das acadêmicas de 
enfermagem sentou-se junto às mães com a boneca ao colo simulando um bebê 
enquanto os demais dedicavam atenção às duplas mãe-bebê auxiliando na execução 
dos movimentos e identificando as reações positivas do bebê à massagem. No inicio 
os bebês mostraram-se um pouco inquietos e as mães um pouco inseguras. Após 
alguns minutos os bebês reconheceram o toque da mãe e reagiram à massagem 
conforme esperado, tranquilizando as mães e possibilitando uma melhor interação. 
A aceitação dos bebês às manobras da Shantala levou às mães a identificassem com 
a técnica e com da mesma filosofia. A oficina foi finalizada com a demonstração do 
banho de relaxamento com a boneca na banheira.Ao final as mães receberam o 
certificado de participação na oficina e relataram interesse em continuar a praticar a 
Shantala de forma intensiva com seus bebês. 
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CONHECIMENTO DA DOENÇA E ADESÃO FARMACOLÓGICA 

DE PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 
 

Bianca De Negri Souza1,2, Aline Luft Machado2, Mª Antonieta P. de Moraes2 
 
1Universidade Luterana do Brasil - ULBRA 
2Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia - IC/FUC 
 
Introdução: Considerando que a doença arterial coronariana é multifatorial, cujo 
tratamento exige importantes alterações no estilo de vida do paciente, a educação em 
saúde sobre o conhecimento da doença e a adesão ao tratamento farmacológico é 
que efetivamente contribuirão para a redução da morbi-mortalidade. Objetivos: 
Verificar o conhecimento do paciente acometido de infarto agudo do miocárdio 
(IAM) sobre sua doença e sua adesão ao tratamento medicamentoso. Métodos: 
Estudo transversal, incluiu-se pacientes com idade ≥ 18 anos, de ambos sexos, com 
diagnóstico comprovado de IAM, atendidos no ambulatório multidisciplinar 30 dias 
após a alta hospitalar. Foi utilizado o questionário Q-FARCS para a avaliação do 
conhecimento do IAM, considerando-se um número de acertos de 60%. A adesão 
farmacológica foi avaliada através do instrumento de Morisky-Green, composto de 
quatro questões em que todas as respostas devem ser negativas. Resultados: Dados 
preliminares de 43 pacientes evidenciam uma média de idade de 59,8 ± 10,3 anos, 
60,5% do sexo masculino, 60,5% com 1º grau incompleto, 81,4%  sedentários, 
74,4% hipertensos e 27,9% tabagistas. A média de acerto do questionário Q-FARCS 

foi de 2,4% e do Morisky-Green de 67,4%. Conclusão: Os resultados até o 
momento demonstraram uma tendência dos pacientes em seguir o tratamento 
farmacológico prescrito, entretanto não há um entendimento acerca da doença 
sofrida e seus fatores de risco.  
 
APOIO: CNPq 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA ANTES E DEPOIS DA 
RESOLUÇÃO COFEN 272/2002 

 
Bianca Milena Verboski, Aysla Karitha Nascimento, Camila Bin Mombach, Flávia 

de Fátima Costa, Lúcia Helena Linheira Bisetto. 
 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) 
 
Introdução: O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) na resolução nº. 
272/2002, institui Processo de Enfermagem (PE) como atividade privativa do 
enfermeiro, que deverá ser implementada em todas as instituições de saúde, públicas 
e privadas, onde se realizam ações de enfermagem, por, efetivamente, melhorar a 
qualidade da assistência. Entretanto, não esta evidente na literatura a influencia da 
resolução do COFEN na produção científica da enfermagem. Objetivo: Caracterizar 
a produção científica brasileira quanto à implantação/implementação da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem(SAE). Métodos: Pesquisa 
bibliográfica, descritiva, de abordagem quantitativa. Realizou-se um levantamento 
nas bases de dados LILACS, MEDLINE, BDENF e SciELO, no período de 1996 a 
2009. Utilizou-se os descritores em saúde: diagnóstico, processo, sistematização, 
enfermagem, implementação e implantação. Foram elegíveis pesquisas nacionais, e 
que no resumo apresentasse a interface com implantação/implementação da SAE. Os 
artigos selecionados foram categorizados por ano de publicação, título do periódico, 
tipo de pesquisa (campo ou teórica) e área do estudo. Resultados: Foram 
encontrados 2.248 artigos, sendo excluídos 71 por duplicidade. Procedeu-se a leitura 
dos 2.177 resumos, sendo elegíveis 94 artigos. A produção científica entre o período 
de 1996 a 2002 foi de 26,6% e entre 2003 a 2009 foi de 73,4%. A média de 
publicações foi de 6 ano. Os periódicos de publicação mais prevalentes foram 21,3% 
na Revista Brasileira de Enfermagem, 11,7% na Acta Paulista de Enfermagem, 9,5% 
na Cogitare, 8,5% na Nursing, 7,4% na Revista Latino-Americana de Enfermagem. 
As publicações abordavam em sua maioria área hospitalar  com 45,8% seguida da 
área de saúde coletiva 13,8%. Conclusão: Os resultados deste estudo demostraram 
que a resolução COFEN nº 272/2002 proporcionou um aumento da produção 
científica de enfermagem, no momento posterior a sua imposição legal.  
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IDENTIFICAR O PERFIL DAS GESTANTES E PUÉRPERAS 

USUÁRIAS DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS EM DOIS 
DISTRITOS DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE 

 
Bruna Schmitt de Lacerda1, Ana Lívia Kichler2, Eliana da Silva Jaques3, Lisiele da 

Silva de Souza4, Malena Franca Pheula5, Rodrigo Traple Wieczorek6, Angela Seger7 
 
1Acadêmica de medicina da PUCRS / 2Acadêmica de odontologia da PUCRS 
3Acadêmica de fisioterapia da PUCRS / 4Acadêmica de nutrição da PUCRS 
5Acadêmica de enfermagem da PUCRS / 6Acadêmico de psicologia da PUCRS 
7Mestre em Educação pela PUCRS 
 
Introdução: O projeto faz parte do PET redes, uma inserção no Sistema Único de 
Saúde, que busca criar uma rede de atenção integrada ao paciente, de acordo com as 
necessidades da população. Foi concebido pela PUCRS, Secretaria Municipal de 
Saúde e Conselho Municipal de Saúde. É composto por 1 tutora, 12 alunos bolsistas 
de cursos da área da saúde e 6 preceptores nos campos de prática, que compreendem 
atenção primária, secundária e terciária nos quais os alunos estão inseridos. Os 
distritos de saúde envolvidos são Leste/Nordeste e Lomba/Partenon. Iniciado em 
agosto de 2013, este resumo visa relatar a experiência obtida até agora. Objetivos: 
Identificar e acompanhar as gestantes e puérperas usuárias de álcool, crack e outras 
drogas, analisando o perfil desta população. A educação permanente dos serviços de 
saúde envolvidos também está em foco, para que este trabalho se 
perpetue. Métodos: Pesquisa quanti-qualitativa baseada em um questionário 
aplicado às pacientes de risco identificadas em algum dos campos de prática. 
Resultados: Diferentes realidades foram vistas nos campos de prática: no 
Alojamento Conjunto/Hospital São Lucas, a partir de um questionário piloto e uma 
entrevista de triagem, várias gestantes usuárias de algum tipo de substância foram 
identificadas. A maioria das puérperas que utilizava alguma substância psicoativa 
fazia uso de crack ou de álcool principalmente. Além disso, houve maior interesse e 
engajamento das pacientes que relatavam alguma crença religiosa ou frequentavam 
algum culto religioso quando a questão do tratamento era abordada. Por outro lado, 
no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, na emergência psiquiátrica, não 
identificamos nenhuma paciente com os critérios de inclusão para o projeto, apesar 
de o local ser referência na região Lomba/Partenon. Na Equipe especializada na 
saúde da criança e do adolescente foram encontradas poucas usuárias gestantes ou 
puérperas, porém, identificamos algumas crianças filhas de mães que usaram algum 
tipo de droga durante a gravidez e vimos os danos que este tipo de comportamento 
traz em diversos âmbitos. Conclusão: Após inserção em diversos níveis de atenção, 
nota-se a dificuldade que o público alvo de usuárias de algum tipo de substancia 
psicoativa tem em criar vínculo com o sistema de saúde, e só o faz quando não tem 
outra escolha, considerando nossa população de estudo, na hora do parto. 
 
APOIO: Ministério da Saúde. 
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OCORRÊNCIA DE FLEBITES EM ADULTOS INTERNADOS COM 

DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS PERIFÉRICOS 
 

Carla Barroca Cruz, Cibelle Grassmann Peixoto, Tássia Amanda May, Janete de 
Souza Urbanetto, Maria Cristina Lore Schilling 

 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS 
 
Introdução: A flebite é dividida em quatro graus1: Grau 1: Eritema ao redor do sítio 
de punção com ou sem dor local; Grau 2: Dor no sítio de punção com eritema e/ou 
edema; Grau 3: Dor no sítio de punção com eritema, endurecimento e formação de 
cordão venoso palpável; Grau 4: Dor no sítio de punção com eritema, endurecimento 
e formação de cordão venoso palpável > 1 cm com drenagem purulenta. Objetivo: 
investigar a ocorrência de flebites em pacientes hospitalizados com CIP. Método: 
estudo de coorte, em fase de coleta dos dados. Foram incluídos pacientes adultos 
que fizeram uso de CIP durante a internação em unidade clínico-cirúrgica de um 
hospital universitário de Porto Alegre. A amostra até o momento totalizou 152 
pacientes. A coleta de dados foi realizada por equipe capacitada, com 
acompanhamento diário dos pacientes, desde a inserção do CIP até sua retirada. Para 
a análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética da Instituição (Protocolo nº OF.CEP-1082/07). Sempre que 
identificado sinais de flebite, o enfermeiro foi comunicado. Resultados: Foram 
acompanhados 152 pacientes, totalizando 327 avaliações do sitio de punção. A 
média da idade dos pacientes foi 56,68±18,9 anos, sendo que 50,3% dos pacientes 
eram do sexo masculino. O tempo de permanência mais frequente do cateter foi de 
96 horas (33,0%), mas em 53,5% dos pacientes o cateter permaneceu por até 72 
horas, como preconizado. 100% das punções foram realizadas com dispositivo com 
mandril e o calibre mais frequente foi o 22 gauge (50,2%) e 24 gauge (43,7%). 
77,4% dos CIP eram de uso intermitente e salinizados. Durante o uso do CIP, 
ocorreu flebites em 11,0% das punções, sendo o grau 1 mais frequente (72,2%). Os 
sinais de flebite se mostraram associados com a permanência do cateter por mais de 
72 horas (p=0,26). Conclusão: Os dados preliminares apontam para a necessidade 
de acompanhamento deste agravo, muitas vezes minimizado durante a 
hospitalização. Descritores: Flebite, Segurança do Paciente, Indicadores de 
Qualidade em Assistência à Saúde. 
 
APOIO: Bolsa de Iniciação Científica PUCRS.  
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EFEITO DAS ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM A FAMILIARES 

DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA NOS 
NÍVEIS DE ANSIEDADE: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

 
Cibele Cielo, Letícia Hamester, Emiliane Nogueira de Souza, Maria Antonieta 

Moraes, Lúcia Campos Pellanda 
 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: o perioperatório de cirurgia cardíaca expõe pacientes e familiares a 
diversos sentimentos e emoções, o que pode tornar a experiência vivenciada nesse 
período estressante e causadora de ansiedade. Objetivo: verificar o impacto das 
orientações de enfermagem aos familiares de pacientes em pós-operatório imediato 
(POI) de cirurgia cardíaca através dos níveis de ansiedade, comparado com 
orientação usual. Métodos: ensaio clínico randomizado, registrado no The Universal 

Trial Number sob o nº U1111-1145-6172. Os familiares randomizados e alocados 
para grupo intervenção (GI) receberam orientações de enfermagem com o uso de 
recursos audiovisuais sobre as condições em que o paciente se encontrava antes da 
primeira visita à unidade pós-operatória; o grupo controle (GC) recebeu orientações 
conforme rotina da unidade. Após, ambos os grupos responderam a um questionário 
estruturado e ao inventário IDATE ansiedade – estado. Estudo aprovado pelo 
Comitê de Ética institucional e todos familiares assinaram termo de consentimento. 
Resultados: Incluiu-se 210 familiares, com idade média de 46,4±14,5 anos, sendo 
69% do sexo feminino. Em relação à ansiedade, o escore médio para o GI foi de 
41,37± 8,65 pontos e para o GC 50,66 ± 9,41 pontos (p < 0,001). Conclusão: as 
orientações de enfermagem ofertadas no momento de espera, o qual antecede a 
primeira visita ao POI, reduzem a ansiedade dos familiares. Não se pode eliminar 
completamente a ansiedade frente a uma situação desconhecida, porém, pode-se 
confortar e aliviar a tensão daqueles que vivenciam o momento de espera através de 
orientações planejadas para este fim. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM GESTANTES: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 
Cristina Rita dos Santos Lopes1, Marina Ramos Batista1, Débora Fernandes Coelho2. 
 
1Acadêmicas de Enfermagem UFCSPA, Bolsistas PET-Saúde Redes de Atenção I. 
2Docente UFCSPA, Tutora PRÓ/PET-Saúde Redes de Atenção I. 
 
Introdução: A Atenção Básica deve ser a porta de entrada preferencial da gestante 
para o pré-natal. As ações neste nível de atenção devem ser orientadas pela 
integralidade do cuidado, integrando ações interdisciplinares individuais e coletivas 
visando à promoção, prevenção e tratamento de agravos à saúde.(3) O grupo de 
gestantes é uma excelente estratégia de educação, pois promove a interação e 
reflexão dos sujeitos de maneira intensa e dinâmica. Objetivos: Relatar a 
experiência de bolsistas ao realizarem atividades de educação em saúde em um 
grupo de gestantes numa Estratégia Saúde da Família. Métodos: Trata-se de um 
relato de experiência da realização de um grupo de gestantes numa Estratégia Saúde 
da Família de Porto Alegre/RS. O desenvolvimento da atividade ocorreu em janeiro 
de 2014. A realização do grupo de gestantes foi proposta durante reunião com a 
coordenadora da unidade de saúde. Definiu-se que seriam realizados dois encontros 
com temáticas diferentes. Para o primeiro, escolheu-se abordar sexualidade e 
doenças sexualmente transmissíveis. No segundo, as temáticas escolhidas foram 
aleitamento materno e parto. Após aprovação da proposta pela equipe, iniciou-se o 
levantamento das gestantes em acompanhamento pré-natal e divulgação do grupo. A 
divulgação ocorreu através de contato telefônico, entrega de convites e cartazes 
espalhados na unidade e comunidade. Resultados: Das vinte e cinco gestantes em 
acompanhamento, oito demonstraram interesse e disponibilidade para participar. No 
primeiro encontro estavam presentes quatro e no segundo três gestantes. Nos dois 
dias do grupo todas demonstraram interesse, verbalizaram dúvidas relacionadas à 
temática, trouxeram questionamentos relacionados à gestação e participaram 
ativamente das dinâmicas propostas. Ao final das atividades foram realizadas 
avaliações. As gestantes participantes tinham entre 18 e 29 anos, a maioria nunca 
havia participado de grupos de gestantes, a maioria também afirmou ter gostado de 
participar do grupo e das dinâmicas, consideraram os assuntos abordados 
importantes, que aprenderam algo novo e teriam interesse em participar novamente. 
Conclusões: O pequeno quantitativo de gestantes que compareceram atribuiu-se ao 
fato de que as atividades de grupos não são uma tradição naquela unidade, as 
temperaturas elevadas nas datas escolhidas e à indisponibilidade de muitas 
gestantes. Pôde-se evidenciar, em apenas dois encontros, a participação das 
gestantes, interesse e satisfação pelas atividades desenvolvidas. Os resultados 
demonstram a necessidade de dar seguimento a proposta de maneira contínua e 
sistemática, visando à qualificação do pré-natal e o empoderamento das gestantes. 
 
APOIO: PRÓ/PET-Saúde Redes de Atenção I 
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COMPLICAÇÕES RELACIONADAS AO USO DE SONDA 

NASOENTERAL EM ADULTOS HOSPITALIZADOS 
 

Emille Hemam Fogliato¹, Michelli Cristina Silva de Assis², Elza Daniel de Mello3 
 
1Acadêmica de Enfermagem do Unilasalle/Canoas-RS, estágiária do Serviço de 
Nutrologia do HCPA 
2Enfermeira do Serviço de Nutrologia do HCPA, professora assistente do 
Unilasalle/Canoas-RS 
3Médica Nutróloga, chefe do Serviço de Nutrologia do HCPA, professora adjunta 
Faculdade de Medicina/UFRGS 
 
Introdução: O uso de sonda nasoenteral (SNE) é indicado para pacientes cuja 
alimentação por via oral está comprometida e insuficiente para atender as 
necessidades corporais, como baixa aceitação da dieta oral, disfagia ou aumento das 
necessidades calórico-protéicas. A passagem e o uso de SNE, por ser um 
procedimento invasivo, são passíveis de complicações. Objetivo: Identificar a 
ocorrência de complicações relacionadas à SNE. Métodos. Estudo quantitativo, 
observacional e prospectivo. Amostra constituída por 185 pacientes adultos, clínicos 
e cirúrgicos, em uso de SNE. Foram excluídos do estudo pacientes com 
jejunostomia e gastrostomia. Os pacientes foram acompanhados diariamente através 
de visitas e dos registros dos prontuários pelo período de janeiro a março de 2014, 
em três unidades de internação clínica e cirúrgica do HCPA, investigando-se a 
ocorrência de complicações relacionadas à sonda, são elas: obstrução, retirada 
inadvertida pelo paciente, perda acidental durante manipulação, deterioração do 
material e sonda tracionada. Os dados foram analisados por meio do PASW 
Statistics 18. Resultados: A amostra constituiu-se por 185 pacientes, 56,2% do sexo 
masculino, com a média de idade de 66,03 anos. O tempo médio de internação foi de 
25,38 dias e de uso de SNE 21,98 dias. O evento mais prevalente foi retirada da 
SNE pelo paciente (20,0%), seguida por obstrução (14,1%), sonda tracionada 
(4,9%), perda durante manipulação (2,2%) e deterioração do material (1,1%). 
Conclusões: O uso de SNE faz-se necessário para promover adequado estado 
nutricional do paciente. Visto sua importância, a enfermagem deve tomar cuidados 
para prevenir as complicações relacionadas à SNE, tais como: cuidados no 
manuseio, troca e fixação da sonda, proteção do paciente e orientação da família 
para evitar retiradas acidentais da SNE. 
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AVALIAÇÃO DA ADESÃO DE INDIVÍDUOS COM SÍNDROME 

METABÓLICA ÀS ORIENTAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL E PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

 
Fernanda Lourega Chieza, Andréia da Silva Gustavo, Kelly Barcelos 

 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS 
 
Introdução: Atualmente nos Países desenvolvidos e emergentes percebe-se um 
acentuado aumento de pessoas com sobrepeso/obesidade. Evidenciada pelo 
crescente número de doenças cardiovasculares, que representam 29,4% das mortes 
no Brasil. A síndrome metabólica (SM) é um estado clínico que evidência um 
conjunto de fatores de risco cardiovascular; aumentando o risco de morte em 2,5 
vezes. Objetivo: Verificar a adesão de indivíduos com SM às orientações dos Dez 
Passos para Alimentação Saudável do Ministério da Saúde e a prática de atividade 
física (AF), comparando as três etapas de avaliação no grupo intervenção padrão 
(IP). Método: Este trabalho é um recorte de um ensaio clínico randomizado em 
indivíduos entre 30 a 59 anos com SM, alocados no IP. Esse grupo recebeu 
orientações dos Dez Passos para Alimentação Saudável e incentivo para prática de 
AF. Amostra é de 17 voluntários, mantiveram acompanhamento sequencial após a 
intervenção, no terceiro mês e nono mês. A coleta ocorreu de 2010 a 2013. Utilizou-
se análise descritiva para verificar a adesão às referidas orientações. O projeto tem 
aprovação do CEP/PUCRS. Resultados: A amostra estudada foi composta 58,8% de 
homens, idade média de 52,06±6,74 anos. Avaliação de ingestão de três porções de 
legumes/verduras e frutas apresentaram na intervenção inicial 35,3%vs.88,2% na 
segunda e terceira avaliação. O consumo de uma porção de carne diariamente 
apresentou 52,9%vs.94,1%vs.88,2%. A adesão a orientação de três refeições e dois 
lanches saudáveis apresentou 52,9%vs.47,1%vs.58,8%. Quanto a ingestão de dois 
litros de água/dia 52,9% vs.58,8% permanecendo este percentual. O consumo de três 
porções de leite ou derivados/dia incialmente apresentou 23,5%vs.70,6%vs.58,8%. 
Não foi possível fazer a avaliação inicial de algumas variáveis para comparação das 
três etapas, sendo realizado comparativo entre segunda e terceira. Redução do 
consumo de gordura e embutidos, sal e industrializados e consumo de alimentos 
processados teve adesão 94,1% e 88,2% consecutivamente. Inclusão de uma porção 
de cereais/dia 70,6% vs. 58,8%; inclusão de arroz e feijão ao menos cinco vezes na 
semana manteve-se sem alteração 58,8%. A realização de AF, 52,9%vs.70,6% 

vs.47,1%, tornar momentos de lazer mais ativos, 58,8% vs. 47,1%. Inclusão de AF 
na rotina manteve-se entre a segunda e terceira avaliação em 82,4%, Em relação à 
adesão aos Dez Passos para Alimentação e AF, identificou-se que da intervenção 
para a segunda e terceira avaliação houve aumento e sequencialmente diminuição da 
prevalência quanto à adesão as orientações. 
 
APOIO: FAPERGS, CNPq e PUCRS. 
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PREVALÊNCIA DE PATOLOGIAS EM TRABALHADORES DA 

INDÚSTRIA, ATENDIDOS PELO PROJETO 
SESI/MWM/UNILASALLE 

 
Franciele Vasconcelos1, Carolina Baptista1, Emille Hemam Fogliato1, Fabiana 

Machado1, Angela Comte Martini2, Fabiano Silva da Silva2 
 
1Acadêmicas de Enfermagem do Unilasalle Canoas. 
2Enfermeiros, professores assistentes do Curso de Enfermagem do Unilasalle 
Canoas. 
 
Introdução: A parceria entre SESI, Unilasalle Canoas e MWM disponibilizou 
consultas de enfermagem aos funcionários da indústria MWM Internacional. As 
consultas realizadas pelas alunas do projeto “Sáde do Trabalhador”, sob supervisão 
dos professores, visaram ao atendimento das necessidades individual dos 
trabalhadores e à prevenção de doenças através da educação em saúde. Objetivo: 
Identificar a prevalência de patologias nos trabalhadores da indústria atendidos pelo 
projeto. Métodos: Estudo quantitativo, transversal e retrospectivo. A amostra foi 
constituída por 44 trabalhadores atendidos por demanda espontânea. Os 
atendimentos aconteceram no período de agosto a novembro de 2013 na Unidade 
Móvel de Saúde do Unilasalle, equipada com aparelhos necessários à consulta 
clínica. Ao término do projeto, foi realizada revisão dos prontuários, identificando-
se as patologias referidas pelos pacientes. Resultados: Buscaram atendimento do 
Projeto 44 trabalhadores, sendo 26 homens (59,09%) e 18 mulheres (40,91%). 
Foram referidas as seguintes patologias: Hipertensão Arterial Sistêmica (15,9%), 
Diabete Melittus tipo II (4,50%), Cardiopatia (2,27%), Gastrite (2,27%), Hérnia de 
Disco (4,50%), Dislipidemia (13,63%), Tabagismo (11,36%), Estresse (9,09%), 
LER/DORT (25,00%), Sobrepeso/Obesidade (15,90%), Câncer (2,27%), 
Hipo/Hipertireoidismo (4,54%), Ansiedade (2,27%), Hérnia Inguinal (2,27%), 
Glaucoma (4,50%), Toxoplasmose (4,50%), Sinusite (2,27%), Sedentarismo 
(4,50%), Asma (2,27%),  Síndrome Metabólica (2,27%), Síndrome dos Ovários 
Policísticos (2,27%), Problemas de Estômago (2,27%), Assimetria dos Joelhos 
(2,27%). Conclusão: A grande maioria dos trabalhadores, nessa indústria, são 
homens, os quais também representaram a maioria da procura por consultas. As 
patologias mais prevalentes foram LER/DORT, seguidas por Hipertensão, 
Obesidade, Tabagismo e Dislipidemia, respectivamente. A maior prevalência de 
LER/DORT pode ser atribuída à postura inadequada durante as atividades laboral, 
esses pacientes receberam orientação quanto à postura e aplicação de toque 
terapêutico. A grande prevalência de HAS, Obesidade, Tabagismo e Dislipidemia 
demonstram a necessidade de educação em saúde, mudança de hábitos, redução de 
peso e controle dos níveis de pressão arterial, glicemia, colesterol e triglicérides na 
amostra estudada. 
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LIMIAR DA DOR E TEMPO DE PROCURA DE ATENDIMENTO 

NO INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO 
 

Gustavo Romeiro de Souza1, Daniel Luft Machado2, Alexandre Schaan Quadros2, 
Mª Antonieta P. de Moraes2 

  
1Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
2Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC  
 
Introdução: Pacientes que sofrem IAM apresentam sinais e sintomas prodrômicos, 
sendo a principal característica a dor torácica. Entretanto, nem todos reconhecem a 
gravidade de sua condição, retardando a busca pelo atendimento. Objetivos: 
Verificar a correlação entre o limiar da dor e o tempo de procura de atendimento no 
serviço de emergência (delta T) dos pacientes acometidos com IAM. Métodos: 
Estudo transversal realizado entre setembro de 2013 a março de 2014. Incluiu-se 
pacientes com diagnóstico de IAMCSSST, de ambos os sexos, com idade ≥ 18 anos, 
que não evoluíram com complicações maiores nas primeiras 24 horas. O limiar da 
dor foi avaliado através de um algômetro de pressão em 5 pontos: 2 no tórax, 1 no 
trapézio esquerdo e 2 pontos nos deltóides direito e esquerdo. Utilizou-se o 
questionário McGill para avaliar a experiência dolorosa vivenciada. O teste de 
Spearman foi utilizado para correlacionar o limiar da dor e o delta-T. Resultados: 
Dados preliminares de 42 pacientes evidenciam um predomínio do sexo masculino 
(69%), com média de idade 59,6 ± 10,3 anos, a maioria com 5 anos de estudo (19%), 
renda mensal de <5 salários mínimos (78,6%), 45% eram procedentes de suas 
residências e 30% de outros hospitais.  Entre as comorbidades, 69% eram tabagistas, 
69% HAS e 28% DM.  O desconforto isquêmico na chegada foi referido por 88% e 
o IAM anterior foi o mais prevalente (47,6%), com um delta T de 5,9 ± 8,1horas. O 
índice da dor avaliado pelo questionário McGill, foi de 35,6 ± 14,4. Os descritores 
referidos para descrever a experiência dolorosa foram dor em aperto (69,9%), 
cansativa (64,3%) e mortal (57,1%). O limiar da dor entre os cinco pontos 
selecionados foi de 3,9 ± 1,5KgF. O ponto do centro do esterno apresentou um valor 
de p = 0,09. A correlação entre o limiar da dor e o tempo de procura de atendimento 
foi de r = - 0,2. Conclusão: Resultados até o momento demonstraram que não houve 
correlação estatisticamente significava entre o limiar da dor e o tempo de procura de 
atendimento no serviço de emergência dos pacientes acometidos com IAM nesta 
Instituição. 
   
APOIO: FAPICC.  
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PERFIL DOS IDOSOS ATENDIDOS NA OFICINA DE 

AURICULOTERAPIA DA UNATI /UNILASALLE – CANOAS/RS 
 
1Luciéle da Rocha Monzon; 2Andreia Dias Mathias; 3Caroline Abrão Dalmáz; 4Kátia 

Lopes Inácio. 
 
1Bióloga, graduanda em enfermagem; 
2 Graduanda em enfermagem;  
3 Prof. Dra do curso de enfermagem;  
4Prof.Ma do curso de enfermagem/Auriculoterapia. 
 
Introdução: A UNATI- Universidade Aberta à Terceira Idade – está presente no 
UNILASALLE desde 2010. Neste ano, uma das atividades oferecidas é a Oficina de 
Auriculoterapia em parceria com o Ambulatório de Práticas Integrativas e 
Complementares (PIC’S) das Clínicas Integradas do UNILASALLE. Esta técnica 
milenar, com origem na Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e reconhecida como 
PIC pelo Ministério da Saúde, busca resgatar o equilíbrio energético do indivíduo a 
nível sistêmico através da pressão orientada para pontos situados no pavilhão 
auricular. Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo a apresentação do 
perfil do primeiro grupo de idosos atendidos na Oficina de Auriculoterapia. 
Materiais / Métodos: Após a aprovação da proposta pela coordenação da UNATI e 
do Ambulatório de PIC’s a oficina foi incluída no pool de atividades e cursos e os 
idosos puderam inscrever-se espontaneamente. Foram oferecidas 8 vagas. Em 
função da disponibilidade de tempo para os atendimentos por parte da equipe, os 
idosos foram divididos em dois grupos com previsão de quatro encontros cada 
durante os meses de abril e maio. No primeiro encontro os idosos responderam a um 
questionário abordando informações pessoais, histórico de saúde, queixas principais 
e aspectos relevantes para a MTC como preferências referentes ao paladar e período 
do dia de maior disposição. Aos idosos que referiram alguma dor foi apresentada a 
Escala Analógia Visual para que identificassem sua intensidade no momento. 
Resultados/Discussão: A partir das respostas pode-se traçar o perfil dos 8 idosos 
participantes conforme segue: a faixa etária variou entre 60 e 80 anos e quanto ao 
gênero o grupo foi constituído por 6 mulheres e 2 homens. O histórico de saúde 
apontou doenças como cardiopatias, HAS, AVC, cirurgias prévias e problemas 
digestivos. Com relação às queixas principais todos os idosos referiram dores 
articulares com intensidade variável. Foram relatadas ainda queixas referentes a 
distúrbios do sono, tristeza e ansiedade.  Os pontos trabalhados nas sessões 
quinzenais foram Shen Men, baço/pâncreas, rim, coluna vertebral, Nan, Non, ápice e 
coração. Procurou-se, a cada sessão, estimular no máximo 4 pontos e utilizar 
somente uma das orelhas em função da possibilidade de desconforto em manter as 
sementes pelo período terapêutico de 5 dias. Conclusão: A atividade realizada até o 
momento permite verificar que o perfil dos idosos atendidos na Oficina coincide 
com o apresentado na literatura com relação às queixas e uso de medicações. Desta 
forma, espera-se, ao final dos atendimentos, manterem a concordância no sentido de 
identificar melhorias nas condições de dor e outras queixas.  
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PROMOVENDO A SAÚDE DA CRIANÇA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 
Marina Ramos Batista¹, Cristina Rita dos Santos Lopes¹, Débora Fernandes Coelho² 
 
1Acadêmicas de Enfermagem da Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre, Bolsistas PRÓ/PET-Saúde Redes de Atenção I. 
2Docente da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Doutora 
em Enfermagem, Tutora PRÓ/PET-Saúde Redes de Atenção I. 
 
Introdução: A atenção básica se caracteriza por um conjunto de ações no âmbito 
individual e coletivo, voltadas para, entre outras coisas, a promoção e proteção da 
saúde. A promoção da saúde é uma das estratégias de produção de saúde. É baseada 
no pensar e agir que articula políticas e tecnologias de saúde e resulta em ações 
voltadas para as necessidades da população. Nesse contexto, faz-se importante a 
realização de ações relacionadas à saúde da criança, com ênfase na promoção da 
saúde, visando a qualidade de vida saudável. Objetivo: Relatar a experiência de 
bolsistas ao realizarem atividades de educação em saúde para promoção da saúde da 
criança. Metodologia: As atividades ocorreram em de janeiro de 2014 em uma 
Estratégia Saúde da Família do Distrito Docente Assistencial da Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. O planejamento das atividades deu-se 
através de uma reunião com a coordenadora da unidade. Posteriormente a proposta 
foi levada a reunião de equipe para sugestões e aprovação. Propôs-se a realização de 
duas “bancas” de educação em sáde em frente à unidade. No primeiro dia foi 
escolhida a temática de vacinação e alimentação infantil. No segundo dia escolheu-
se abordar a prevenção de acidentes domésticos. Para realização das atividades 
foram eleitos dias de agendamento de consultas médicas, por representarem dias de 
maior demanda de usuários. Resultados: Nos dois dias de realização das atividades 
foi organizada uma “banca” em frente à unidade com cartazes, materiais de 
divulgação e balões para as crianças. No primeiro dia, doze pessoas foram 
abordadas. Foram entregues desenhos para colorir para as crianças e folders aos 
adultos. No segundo dia de atividade, foram abordadas vinte e três pessoas. Destas, 
algumas foram abordadas e outras se dirigiram à banca buscando informações sobre 
prevenção de acidentes domésticos. Também houve abordagem na sala de espera. 
Neste dia, houve a sugestão de ampliar a atividade ao ambiente escolar. Nos dois 
momentos, os usuários que participaram da atividade mostraram-se receptivos e 
interessados pelos assuntos abordados. Conclusão: A experiência do planejamento e 
execução de atividades para promoção da saúde infantil foi positiva tanto para 
bolsistas como para serviço de saúde e comunidade. A satisfação e interação dos 
usuários durante as atividades demonstram a necessidade de integrar tais ações à 
rotina de trabalho do serviço. Esta atividade permitiu ressaltar a importância da 
promoção à saúde e da integração entre ensino, serviço e comunidade, 
proporcionada pelo PRÓ/PET-Saúde. 
 
APOIO: PRÓ/PET-Saúde 
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ATENDIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA: EXPERIÊNCIAS 

DE DUAS UNIDADES DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE/RS 
 

Patrícia Anelise Silva da Silva, Aline Corrêa de Souza, Luzia Fernandes Millão 
 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
  
Introdução: Esta pesquisa tem como tema o atendimento à demanda espontânea 
realizado nas unidades de atenção primária à saúde (APS) de um distrito do 
município de Porto Alegre, com o intuito de analisar se estas práticas estão de 
acordo com o preconizado pela Política Nacional de Humanização (PNH) do 
Ministério da Saúde. Demanda espontânea é definida a partir da busca dos usuários 
pelos serviços de saúde, ou seja, as pessoas que vão até o serviço em busca de 
resolutividade para seu problema de saúde. A diretriz sobre acolhimento descreve 
que ele deve ocorrer desde o momento da entrada do usuário no serviço de saúde, e 
seu trânsito dentro da rede de saúde, pois o acolhimento não deve ser somente uma 
sala com o título na porta, mas sim um processo no qual todos os atores, sejam 
profissionais ou usuários, estão inseridos. Esta pesquisa esta sendo realizada como 
trabalho de conclusão de curso, para obtenção do diploma. Objetivos: Analisar os 
atendimentos à demanda espontânea em uma unidade básica de saúde com estratégia 
de saúde da família e outra sem, no município de Porto Alegre. Comparar o processo 
de atendimento à demanda espontânea nas duas unidades. Identificar dificuldades e 
motivações dos profissionais para qualificação e ou implantação do serviço de 
acolhimento. Métodos: Será realizado um estudo de caso descritivo com abordagem 
qualitativa. A pesquisa será realizada em duas unidades de saúde, uma com e outra 
sem equipe de Saúde da Família, pertencentes à Rede de Atenção Primária 
Municipal do Município de Proto Alegre localizadas na gerência Distrital Norte 
Eixo Baltazar. Todos os profissionais das Unidades de Saúde serão convidados a 
participar da pesquisa, incluindo técnicos de enfermagem, agentes comunitários de 
saúde, enfermeiros, médicos, auxiliares de higiene bucal e dentistas. Espera-se 
alcançar o número mínimo de 20 entrevistados, será realizada uma entrevista 
individual semi estruturada, com gravação de áudio. Também será realizada a 
observação sistemática para caracterização das ações. A análise de dados será feita 
com base na análise de conteúdo do tipo temática que, segundo Minayo. Serão 
respeitas e seguidas às normas da resolução 466/2012 que dispõem sobre as 
diretrizes e normas de pesquisas envolvendo seres humanos.  Resultados: Até o 
presente momento não há resultados, pois o projeto de pesquisa foi aprovado 
recentemente no comitê de ética pela Plataforma Brasil. Mas a seguir iniciará os 
contatos com as unidades e agendamento das entrevistas e observações. 

 
 

 
 

  



XVIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC                                                                          Enfermagem 
_______________________________________________________________________________________ 

- 81 - 
 

 
O PROJETO RONDON CONSTRUINDO SABERES: OFICINA DE 

PRIMEIROS SOCORROS 
 

Patrícia Antoni, Patrícia Anelise Silva da Silva 
 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
 
Introdução: Primeiros socorros são procedimentos que visam manter as funções 
vitais e evitar o agravamento de uma vítima até que ela receba assistência 
qualificada. Para que essa ajuda seja efetiva o socorrista deve ser rápido, agir com 
calma e confiança, saber suas limitações, usar criatividade e sempre pedir ajuda. 
Objetivo: Relatar a experiência de elaboração, organização e execução da oficina de 
primeiros socorros realizada durante o projeto Rondon na cidade de Barão de 
Grajaú, MA. Métodos: A oficina foi organizada e executada por uma equipe 
multiprofissional. Através de uma dinâmica expositiva dialogada, com dramatização 
e apresentação de folders e cartazes, o grupo compartilhou conhecimentos sobre o 
atendimento inicial de acidentes. A atividade foi baseada na experiência prévia dos 
acadêmicos e em discussões sobre o assunto. Para melhor dinâmica e uniformidade 
das falas, utilizou-se a sequência ABCDE do trauma. Iniciávamos com a 
identificação e sinalização da cena, pedido de socorro e abordagem a vítima. Em 
seguida, era enfatizada a importância da avaliação da via aérea, juntamente com 
imobilização da coluna cervical, avalição da respiração, dos sangramentos e do nível 
de consciência. Apresentamos a imobilização de coluna e membros, compressão de 
hemorragias e reanimação cardiopulmonar. Resultados: A oficina foi realizada doze 
vezes, em quinze dias. Ocorreu em diversos espaços, na zona urbana e rural. 
Abrangeu um público de quinhentas pessoas, entre elas, crianças, adultos e idosos. 
Como o público era heterogêneo, em cada apresentação foram necessárias 
adaptações e a flexibilidade da equipe, desde a organização ao modo de se 
comunicar, buscamos uma linguagem clara e objetiva. Dentro da zona urbana, que 
tinha a disposição o serviço de ambulância, seguimos a linha de identificação e 
segurança do local, chamado do serviço especializado, abordagem inicial da vítima e 
o primeiro atendimento, enfatizando que não se deve mexer ou tentar remover a 
vítima do local. Muitos questionamentos foram levantados, à demora do serviço de 
resgate, o sofrimento das vítimas, o desespero e despreparo das pessoas e o medo de 
um novo acidente. Tentamos apresentar o benefício para a vítima versus o perigo 
para o socorrista, manter a calma e pedir ajuda foram tópicos enfatizados em todos 
os momentos. Em localidades do interior nas quais não se tem suporte de 
emergência, enfocamos as técnicas de mobilização e transporte de vítimas. Através 
de discussões buscou-se identificar as peculiaridades dos locais para melhor 
compreender os questionamentos e adequarmos nossas orientações. Conclusão: O 
objetivo da oficina foi levar informações básicas do que fazer em situações de 
acidentes e do que não fazer, para que o primeiro atendimento ajude e não 
prejudique ainda mais a pessoa que está em sofrimento.  
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VALIDAÇÃO E TRADUÇÃO PARA PORTUGUÊS DO ESCORE 

DE SHELDON (DIAGNÓSTICO DE SÍNCOPE 
NEUROCARDIOGÊNICA) 

 
Ana Gabriela Neis², Ayres Battisti de Albuquerque³, Bruna Helena Suzigan³, 

Patrícia Dineck da Silva¹, Patrícia Schumacher Sant’Anna¹, Sheldon R⁴, Juarez 
Neuhaus Barbisan⁴. 

 
¹Bolsista PIBIC / CNPq 
²Bolsista FAPERGS 
³Médico pesquisador  ⁴Orientador 
 
Introdução: O Escore de Sheldon (ES) é um questionário específico com escore de 
pontos baseados em variáveis recordatórias da história clínica, sinais observados 
por terceiros e sintomas pré-sincopais para o diagnóstico de Síncope Vaso Vagal 
(SVV) proposto por Robert Sheldon e colaboradores.  O fato de ser um questionário 
em inglês limita seu uso tanto na praticidade das consultas, quanto nos estudos e 
pesquisas no Brasil. Objetivo: Este estudo é para validar o ES para o português e 
viabilizar essa ferramenta de fácil uso e com boa acurácia para o diagnóstico 
etiológico de síncope. Métodos: Estudo transversal desenvolvido pelo grupo de 
pesquisa do IC-FUC RS, no setor de Tilt Test, de dezembro de 2010 a novembro de 
2013. Para avaliação da etiologia da síncope como SVV foi desenvolvida a 
tradução do Escore de Sheldon para o português do Brasil (ES-BR). Ambos os 
questionários (original e traduzido) foram aplicados em estudantes de medicina (25 
estudantes). Foram comparadas as respostas de cada uma das 7 perguntas entre os 
dois escores (ES e ES-BR) e realizada uma simples razão de quais perguntas 
obtiveram a mesma resposta. Por meio deste processo, traduziu-se e validou-se a 
versão final do escore em português do Brasil, a ser conhecida como ES-BR. 
Resultados: Os índices obtidos foram satisfatórios em relação à tradução para que 
ocorra a devida validação do ES-BR. Das 7 questões, todas obtiveram resultado 
positivo com a compatibilidade maior ou igual a 77,8%, com média 91,24%. 
Conclusões: É possível validar linguisticamente o Escore de Sheldon para o 
português de forma eficaz e aplicá-lo na prática clínica de investigação da etiologia 
vaso vagal da síncope. Este estudo, além de alta reprodutibilidade, apresentou bons 
resultados, suficientes para tornar o ES-BR uma ferramenta útil para os médicos de 
língua portuguesa. 
 
APOIO: PIBIC / CNPq / FAPICC / FAPERGS 
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PET-SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE – DENGUE 

 
Vidal, Elisiane, Nardi, Alane; Lucena, Ana; Battisti, Franciele; Couto, Giovanna; 

Brum, Manoela; Koncimal, Priscila; Weber, M Angélica; Pereira, Ricardo; Spader, 
Adriana. 

 
Introdução: O presente relato objetiva demonstrar as contribuições iniciais que  a 
inserção do projeto PET Vigilância em Saúde/ Dengue está promovendo através de 
intervenções dos acadêmicos bolsistas do curso da saúde da PUCRS juntamente com 
a Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde (CGVS) da Secretaria Municipal de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A CGVS possui um sistema de 
armadilhas de monitoramento do vetor da dengue, que alerta sobre o risco de casos 
de dengue em um determinado território. Estas informações precisam ser de 
conhecimento dos profissionais que trabalham nos serviços de atenção primária. 
Objetivos: Criar um fluxo de informações entre a Vigilância em Saúde e os serviços 
de saúde da Gerência Distrital Leste-Nordeste ( LENO)  onde estão instaladas 
armadilhas de monitoramento da presença do vetor da dengue, a fim de que os 
profissionais de saúde acompanhem, sistematicamente, os níveis de infestação do 
vetor nos seus territórios de atuação. Métodos: O projeto iniciou em maio de 2013 
com atividades voltadas para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS),  visto que é 
o profissional que tem a possibilidade de obter um melhor acesso e relacionamento 
com a comunidade. A nossa metodologia de trabalho tem sido efetuada através de 
capacitações em oficinas com os ACS e visitas de acompanhamento nas Unidades 
de Saúde da Família. Nas oficinas são abordadas  questões relacionadas ao trabalho 
de prevenção da dengue destes profissionais e são  incorporadas aos mesmos acesso 
a informações e instrumentos para conhecer os dados da presença do vetor em seus 
territórios. Resultados: Foi realizado dois módulos de oficina.  A oficina de módulo 
1- “Introdução a Dengue e suas características”, trabalhamos com 15 USFs da 
gerência,  no total de 62 agentes capacitados. Nestas oficinas verificamos que 
85,45% dos agentes trabalham com a dengue em sua rotina diária e 14,54% não 
trabalham com a Dengue na rotina diária. Neste ano, estamos finalizando a 
apresentação da oficina de módulo II – Conhecendo os dados do território com 
relação ao vetor da dengue. Até o momento,  18 agentes foram capacitados,  sendo 
dois agentes de cada USF do território da LENO. Optamos por realizar a oficina de 
módulo II apenas nas USF que possuem armadilhas de monitoramento do mosquito 
vetor da dengue em sua área de atuação, logo, 12 serviços de saúde foram 
capacitados. Conclusão: o projeto tem mostrado que a integração da Vigilância em 
Saúde com as Estratégias de Saúde da Família através dos ACS,  é um importante 
passo para a prevenção da dengue em Porto Alegre.  
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DESCRIÇÃO E RELAÇÃO DOS INDICADORES 

SOCIOECONÔMICOS E DA SAÚDE GERAL/BUCAL DE 
FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA EXTREMA 

RESIDENTES NA VILA AUGUSTA DO MUNICIPIO DE VIAMÃO, 
RS, BRASIL 

 

Francesca Moro Leonardi, Márcia Cançado Figueiredo, Veridiana Germano Ecke 
 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
 
Introdução: Para proporcionar ações efetivas na busca pela saúde bucal, o acesso à 
saúde deve ser singularizado conforme as necessidades da população, isso deve ser 
planejado a partir de levantamentos e estudos que evidenciem o perfil da 
comunidade e que sirvam de parâmetro para o planejamento de futuras ações. 
Objetivo: Deste modo, o objetivo foi descrever a condição de saúde bucal e 
correlacioná-la com o perfil socioeconômico de famílias cadastradas na Estratégia 
Saúde da Família da UBS Augusta Meneguine do município de Viamão, RS. 
Métodos: Este estudo foi do tipo transversal, observacional, analítico. A amostra foi 
composta por 151 moradores da Vila Augusta do município de Viamão, RS. Os 
dados foram coletados através de visitas domiciliares realizadas no referido bairro 
aos sábados, nas quais os moradores das casas visitadas responderam a um 
questionário padronizado, que continha informações socioeconômicas do chefe da 
família, além de dados sobre a saúde geral, nutrição, peso e pressão arterial de todos 
integrantes das 23 famílias visitadas. As condições de saúde bucal desses moradores, 
utilizando-se os critérios de presença ou ausência de placa visível e sangramento 
gengival, número de dentes cariados e perdidos foram avaliadas. Estes exames 
bucais foram realizados por examinadores treinados mediante luz artificial nos 
ambientes mais claros das residências, sendo iniciados pela verificação da presença 
de placa visível, seguida da escovação supervisionada e observação de sangramento 
gengival. Após essa deplacagem, fez-se a secagem dos dentes com uma gaze e 
levantou-se o número de dentes cariados, perdidos e restaurados. Resultados: A 
população pesquisada foi caracterizada por viver abaixo da linha da pobreza porque 
as famílias sobreviviam com menos de um salário mínimo por mês e em sua maioria 
eram compostas por 3 a 5 moradores por residência em situação precária. Houve 
associação significante entre: renda familiar de até 1 salário mínimo e mais de 3 
ingestões de açúcar entre refeições, de 3 a 5 salários mínimos e 2 ingestões de 
açúcar entre refeições; tipo de casa (alvenaria) e de 2 a 3 vezes higiene bucal por dia 
(p< 0,05). Conclusão: Foi possível identificar um perfil carente de saúde bucal e de 
nível socioeconômico da população estudada: baixa remuneração e escolaridade, 
altos índices de placa visível, sangramento gengival, cárie, perdas dentárias e uma 
relação significativa entre nível socioeconômico e saúde bucal. 
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SMD-SAÚDE: SISTEMA DE MÍDIAS EM SAÚDE 

 

Gustavo Morche, Fernando R. Stahnke, Ben-Hur S. Ott, Matheus D. Sampaio, Marta 
R. Bez 

 
Este trabalho apresenta o SMD-Saúde (Sistema de Mídias em Saúde). Trata-se de 
um sistema web de armazenamento de mídias digitais para o ensino de medicina, 
desenvolvido em parceria entre duas universidades brasileiras, com o intuito de 
centralizar e disponibilizar diferentes tipos de mídias digitais. Neste repositório de 
objetos de aprendizagem, as mídias digitais são armazenadas com metadados, 
possibilitando a recuperação das informações de maneira simples e rápida, através 
da aplicação de alguns filtros de pesquisa. Desta forma evita-se que o conhecimento 
gerado através dos anos sejam perdidos ou esquecidos em arquivos, transformando 
simples dados em informações úteis ao ensino. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa exploratória e aplicada sobre bancos de imagens da área da saúde. 
resultando nas mídias e metadados a serem utilizados, como procedência, tipo de 
mídia, CID10, casos de estudo, diagnósticos, imagens e mídias. Os filtros consistem 
no uso de busca textual nos módulos e dados do sistema. Ainda, o sistema está 
sendo desenvolvido focado em pontos referentes à interface com o usuário, ao 
design, cores, estrutura, disposição na tela e as metas de usabilidade, minimizando a 
carga cognitiva para que os usuários possam centrar seus esforços na busca de 
conteúdo e uso de materiais importantes, não encontrando dificuldades em aprender 
a usar a interface. Além disso, levou-se em consideração o fato que os profissionais 
e alunos da área da saúde não estão habituados a utilizar o computador em suas 
atividades diárias. Como resultado, surge um sistema robusto, capaz de armazenar e 
disponibilizar diferentes tipos de mídias digitais, permitindo a análise de casos 
clínicos e o estudo das principais características destes. Estes fatores proporcionam 
interatividade multidisciplinar entre os agentes de ensino, acessibilidade, 
reaproveitamento de recursos e estudos, usabilidade e inovação, revolucionando 
assim, o ensino na área médica. Por fim, graças ao uso de uma interface 
meticulosamente planejada e focada, o SMD-Saúde surge como um repositório de 
mídias diferenciado, que proporciona vivência aos alunos, transmitindo experiência 
e conhecimento tácito, objetivos nem sempre atingidos nos sistemas atuais, 
aproximando a realidade à sala de aula. O uso de tecnologias emergentes, como 
exames no formato Dicon e vídeos integra a teoria e a prática através da 
interatividade multidisciplinar, elevando a qualidade dos materiais. Ainda, o uso de 
uma interface planejada, agradável, de apresentação interessante e desafiadora, 
alinhado com diversos tipos de mídias utilizadas no ensino da medicina, estimula a 
busca contínua do saber e a resolução de problemas, sendo estes fatores cruciais na 
formação de bons profissionais. 
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A IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAÚDE A PARTIR DO 

CONTEXTO: UM ESTUDO SOBRE DESEJOS E RECURSOS 
FÍSICOS DE UMA COMUNIDADE DE DOIS DISTRITOS 

SANITÁRIOS DE PORTO ALEGRE 
  

Luiz Carlos da Silva Viegas Junior¹, Gabriela Costa Baptista¹, Tamiris de Souza 
Diogo¹, Vitor Penã Prazido Rosa¹ e Régis Gemerasca Mestriner² 

  
1Estudante de Graduação na PUCRS e Bolsista do PET-Saúde 
2Professor da PUCRS e Tutor do PET-Saúde 
  
Introdução: A portaria interministerial nº 421, de 3 de março de 2010 instituiu o 
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET-Saúde. É uma das 
estratégias do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 
Saúde, o PRÓ-SAÚDE, visando à formação de recursos humanos para área da saúde 
com profissionais adequados às necessidades do país. O projeto é pautado na 
integração ensino-serviço-comunidade ao destinar ao grupo a elaboração e execução 
de um projeto de pesquisa baseado nas necessidades do serviço, além da inserção 
dos alunos nas Unidades de Saúde da Família. A PUCRS, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, participa atualmente do PET-Saúde 
em 9 projetos, sendo um deles conhecido como PET-Academia da Saúde, que tem 
como objeto de estudo e trabalho as doenças crônicas não transmissíveis 
(Hipertenção Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus tipo II) a partir da atividade 
física. Objetivos: O objetivo deste estudo é definir as melhores estratégias de 
intervenção a doenças crônicas não transmissíveis a partir da atividade física, em 
uma parcela da população vinculada a serviços públicos de Porto Alegre, tendo em 
vista o contexto, os desejos da população e os recursos disponíveis da comunidade. 
Método: O estudo terá caráter qualitativo, se dará a partir de grupos focais com 
moradores do território e profissionais da saúde, além de avaliação dos recursos e 
características do território.  Será solicitado aos participantes firmar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, tendo a participação voluntária, esclarecimento 
de riscos e benefícios e respeito ao sigilo. Conclusão: O projeto de pesquisa 
encontra-se em análise no Comitê de Ética em Pesquisa da PUCRS, portanto ainda 
não foi iniciado. Todavia, espera-se, ao fim desse estudo, práticas mais adequadas 
nos serviços de saúde participantes da pesquisa.  
 
APOIO: Ministério da Saúde – Governo Federal 
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TESTE DE SOFTWARE APLICADO AO SISTEMA SMD-SAÚDE 

 
Maria Priscila Rolim, Fernando Alex Helwanger, Marta Rosecler Bez 

 
Universidade Feevale 
 
Introdução: O SMD-Saúde é um sistema web, ainda em desenvolvimento, cujo 
objetivo é o armazenamento e compartilhamento de mídias digitais. Ele será 
utilizado como ferramenta de ensino em cursos relacionados à saúde na 
Universidade Feevale e na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA). As mídias que serão armazenadas devem contribuir na 
apresentação de informações sobre doenças, diagnósticos, órgãos e outros, o que 
anteriormente era feito em mídias físicas. Desta forma, o funcionamento correto do 
sistema e a facilidade de seu uso são fundamentais para seu sucesso. Neste contexto, 
o teste de software é essencial para encontrar os problemas existentes no software, 
analisá-los e corrigi-los. Objetivos: Aumentar a confiança no sistema SMD-Saúde 
melhorando sua qualidade por meio de técnicas de teste de software. Métodos: O 
sistema está sendo submetido a diversos tipos de testes. Até o momento, foram 
empregados testes funcionais, a fim de detectar falhas em funcionalidades 
existentes. Para isso, foram levados em conta tanto cenários que levem o usuário ao 
seu objetivo quanto cenários que possam levar o sistema a falhas. Após essa 
primeira fase de testes, o sistema será submetido a testes de carga e desempenho, 
que têm como objetivo verificar que o sistema será capaz de suprir a demanda de 
usuários e se as respostas serão disponibilizadas em tempo satisfatório. Feito isto, 
testes de segurança serão realizados, com o intuito de identificar falhas que 
possibilitem ataques que comprometam a confidencialidade e integridade dos dados. 
Todos estes testes são baseados em uma análise profunda do sistema. Resultados: 
Até o momento os testes aplicados foram capazes de identificar defeitos que, caso 
fossem para a fase de produção, causariam frustração ao usuário e comprometeriam 
o uso do sistema. O registro destes defeitos contribuiu para que os desenvolvedores 
soubessem exatamente onde atuar para corrigi-los. Com todos os tipos de testes que 
serão aplicados, o produto entregue será mais confiável e seu usuário terá uma 
experiência melhor ao utilizá-lo. Conclusão: Apesar de ser uma área que muitas 
vezes não recebe a importância merecida, o teste de software mostra-se fundamental 
para melhorar a qualidade do produto. No SMD-Saúde não é diferente, visto que é 
um sistema responsável pelo armazenamento de vários dados importantes e de 
grande relevância para o ensino nos cursos relacionados à saúde. Com isso, os testes 
aplicados no SMD-Saúde têm contribuído para a criação de um sistema com melhor 
qualidade, eficácia e eficiência. 
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ANÁLISE DESCRITIVA DE CASOS DO SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMAÇÕES SOBRE AGENTES TERATOGÊNICOS (SIAT) 
SOBRE OS DEFEITOS CONGÊNITOS DO USO MISOPROSTOL 

NO PERÍODO GESTACIONAL 
 

Mariana Lunardi Spader1,2, Mariana Costa Hoffmeister1,2, Elisa de Viegas 
Hoffmeister1,2, Ana Laura Fischer Kunzler1,2, Eduardo Preusser Mattos2,3, Fernanda 

Sales Luiz Vianna2,3, Lígia Azevedo1,2, Alberto Mantovani Abeche1, Lavínia 
Schüler-Faccini2,3, Maria Teresa Vieira Sanseverino2 

 
1 Departamento de Genética, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Porto Alegre, RS 
2 Faculdade de Medicina - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
3 Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Porto Alegre, RS. 
 
Introdução: O SIAT – Sistema Nacional de Informações sobre Agentes 
Teratogênicos – presta atendimento gratuito tanto para a população em geral como 
para profissionais da área médica, fazendo parte do European Network Teratology 
Information Services (ENTIS). O misoprostol é um análogo de prostaglandina E1 e 
seu uso em tentativas de aborto clandestino é difundido no Brasil. Embora não 
demonstre efeitos teratogênicos em animais, há duas décadas são relatados casos de 
teratogenicidade em humanos, quando usado no primeiro trimestre de gestação. A 
exposição pré-natal ao misoprostol está associada ao risco aumentado de defeitos de 
redução de membros tranverso-terminais e sequência de Möebius. Objetivos: 
Descrever os defeitos congênitos relacionados ao uso do misoprostol durante a 
gestação em pacientes que realizaram consultas ao SIAT. Métodos: Foram 
pesquisadas as consultas referentes ao uso do misoprostol encaminhadas ao SIAT 
entre os anos de 2000 e 2011. Resultados e Conclusões: Foram localizadas 113 
consultas, compreendendo 58 casos prospectivos e 42 retrospectivos (em que a mãe 
havia utilizado misoprostol em algum momento da gravidez) e 13 pesquisas. Nos 
casos retrospectivos, os defeitos congênitos mais comuns encontrados nessa amostra 
foram: defeitos de membros (38%, sendo 15% casos de pés tortos congênitos), 
alterações oculares e visuais (23%, sendo 43% destes de estrabismo), defeitos de 
sistema nervoso central (38%, destes 25% são casos de microcefalia e 15% de 
alterações do desenvolvimento neuropsicomotor) e alterações da cavidade oral, 
como palato alto e/ou arqueado e fenda lábio-palatina. Em 15 casos havia dados 
quanto à dose da medicação utilizada (média de 3,66 comprimidos via oral e 2 via 
vaginal). A média de idade das gestantes foi de 29 anos. Vinte e três pacientes 
estavam no primeiro e 5 no segundo trimestres de gravidez quando utilizaram o 
misoprostol. Apesar de ter sua venda proibida em farmácias, o uso clandestino do 
misoprostol continua causando o nascimento de crianças com defeitos congênitos. 
Nossos achados em relação às anomalias associadas ao misoprostol estão de acordo 
com a bibliografia disponível. Mais esforços são necessários para abordar essas 
questões com a comunidade médica e o público em geral e avaliar desfechos a longo 
prazo. 
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PROJETO DE VALIDAÇÃO CULTURAL DO QUESTIONÁRIO 

FRESNO TEST OF COMPETENCE IN EVIDENCE BASED 
MEDICINE PARA O BRASIL 

 
Matheus Dorigatti Soldatelli, Letícia Manoel Debon, Gustavo Luis Hubert Ribeiro, 
Fellipe Stahl Mocellin, Mario Wagner, Margareth Rodrigues Salerno, Rita Mattiello 

 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 
 
Introdução: O uso da medicina baseada em evidências (MBE) tem aumentado 
expressivamente tanto na literatura médica quanto na prática clínica. Sua principal 
finalidade é integrar a informação clínica obtida de um paciente com a experiência 
dos profissionais da saúde e a melhor evidência disponível de pesquisa. Tivemos 
como objetivo validar o questionário Fresno test of competence in evidence based 

medicine na população brasileira e verificar o nível de conhecimento da medicina 
baseada em evidências dos alunos matriculados no II Curso de Medicina Baseada 
em Evidencias da Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul. Objetivos: No Brasil, apesar da importância do ensino e do uso 
da medicina baseada em evidência, não existem questionários validados na língua 
portuguesa para a avaliação do nível de conhecimento da medicina baseada em 
evidências. A validação se propõe a verificar se o instrumento é capaz de medir 
aquilo que se pretende. Assim, o objetivo principal deste estudo é validar 
culturalmente o questionário Fresno test of competence in evidence based medicine 

para a utilização nas escolas médicas brasileiras. Métodos: Um estudo 
observacional, do tipo transversal, a ser realizado em duas fases: 
Fase 1 – Processo de tradução e adaptação lingüística do instrumento Fresno test of 

competence in evidence based medicine; Fase 2 – Validação de campo (testagem das 
propriedades psicrométricas - validade e confiabilidade). 
Serão incluídos na Fase 2 alunos de ambos os sexos que estejam matriculados no II 
Curso de Medicina Baseada em Evidências da FAMED – PUCRS, excluindo-se os 
alunos que já tenham participado do I Curso de Medicina Baseada em Evidências da 

PUCRS. Os questionários serão aplicados por meio de entrevistas, em duas ocasiões, 
e os entrevistadores serão previamente treinados. A análise dos dados obtidos será 
realizada com o programa SPSS versão 17.0. Resultados: O projeto encontra-se em 
processo de coleta de dados. Conclusão: A validação de um questionário na língua 
portuguesa e culturalmente adaptado que verifique o conhecimento do aluno sobre a 
medicina baseada em evidências é de extrema importância, dada a relevância de tal 
conhecimento não só no entendimento da literatura médica como também da prática 
clínica. Ao término da validação, acreditamos que o questionário Fresno test of 

competence in evidence based medicine terá ampla aplicação em diversas escolas 
médicas, auxiliando na aferência do conhecimento adquirido pelos alunos. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS PATOLOGIAS INTRA-

ARTICULARES DA ATM 
 

Thomás Forte1, Marcelo Biondo 1,  Eduardo Grossmann2 
 
1 Aluno de graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul 
2Professor Associado do  Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Departamento de 
Ciências Morfologicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
Introdução: A dor articular, dependendo da estrutura da qual emana a dor, pode ser 
classificado basicamente em ligamentite, retrodiscite, capsulite e dor artrítica. Essas 
se manifestam em cerca de 20% da população adulta. Os seus sinais e sintomas não  
são exclusivos, podendo representar outros processos patológicos. Dessa forma, a 
realização de um diagnóstico diferencial é de suma importância para escolha do 
tratamento mais adequado. Objetivos: Descrever a dor articular, seu diagnóstico e 
formas de tratamento. Métodos: A presente pesquisa foi realizada na base de dados 
Pubmed, Medline, Lilacs no período de 2000-2014. Empregaram-se as seguintes 
palavras-chaves de forma combinada e/ou isolada nos idiomas inglês e português: 
TMD, differential diagnosis, dor ATM, patologia ATM, DTM. Resultados: O 
sintoma mais freqüente para uma patologia intra-articular é a dor, geralmente 
localizada na área pré-auricular e/ou da articulação temporomandibular (ATM), 
limitação/assimetria nos movimentos mandibulares, travamento, sons articulares 
(cliques, estalidos,crepitação) e zumbido.A dor oriunda da ATM pode emanar das 
estruturas de tecidos moles associadas à articulação temporomandibular ou dos 
tecidos ósseos propriamente ditos.  Essas algias são classificadas como somáticas 
profundas, do tipo muscoesquelética. A maioria das artralgias está relacionada com 
trauma e excessos funcionais. Para tratar de modo eficiente as disfunções 
temporomandibulares, o clínico deve ter um conhecimento profundo da anatomia e 
de fisiologia articular. Pode lançar mão de farmacoterapia, dispositivos interoclusais, 
fisioterapia e tratamentos cirúrgicos pouco ou muito invasivos. Devido ao grande 
número de doenças que apresentam padrões de dor semelhantes na região da cabeça 
e pescoço, os cirurgiões-dentistas devem considerar doenças não relacionadas ao 
sistema mastigatório no seu diagnóstico diferencial. O sucesso do tratamento das 
disfunções da articulação temporomandibular depende da habilidade que o 
profissional da saúde tem em estabelecer o diagnóstico correto, identificando sinais 
e sintomas através de um apurado histórico e,quando necessário, recorrer a exames 
complementares. Conclusão: O profissional da saúde deve  tem uma formação 
sólida em patologias articulares e seus diagnósticos diferenciais.Sinais e sintomas 
não compatíveis com  tais distúrbios intracapsulares devem ser valorizados e, 
conseqüentemente, investigados.  
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PERFIL DOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA ATENDIDOS NA 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

 
Veridiana Germano Ecke, Márcia Cançado Figueiredo; Francesca Moro Leonardi 

 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
 
Introdução: Segundo dados da OMS, 10% da população mundial é constituída por 
pessoas com deficiência seja esta, mental, física, anomalias congênitas, distúrbios 
comportamentais, transtornos psiquiátricos, distúrbios sensoriais e de comunicação, 
Deste modo, o cirurgião-dentista deve saber realizar uma anamnese minuciosa a fim 
de detectar possíveis alterações e assim, proporcionar um atendimento odontológico 
integral, seguro e individualizado na abordagem e plano de tratamento com 
características peculiares, ainda que a moléstia de base seja a mesma. Métodos: Este 
foi um estudo descritivo com base em registros de prontuários, onde foi realizada 
uma avaliação das condições de saúde bucal de pacientes com deficiência 
acompanhados em um período de 10 anos pela Disciplina de Atendimento 
Odontológico ao Paciente com Necessidades Especiais da Faculdade de Odontologia 
da Universidade Federal do Rio Grande Sul. Resultados: Foram detectadas uma 
péssima condição de saúde bucal dos pacientes, o que levou serem as extrações 
dentárias os procedimentos odontológicos mais realizados em clínica. Comparou-se 
os achados do presente estudo com a conduta adotada pelos diversos autores 
consultados na literatura e verificou-se que a condição bucal do paciente pode estar 
relacionada ao seu diagnóstico médico, tipo de medicamentos utilizados e, ao nível 
sócio-econômico-cultural. Por possuírem, em sua maioria, problemas de motricidade 
e inteligência, estes pacientes apresentam um percentual maior  das doenças bucais 
mais freqüentes: cárie e periodontal. Na análise dos fatores sócio-econômicos 
relacionados a essa população, verificou-se o nível de escolaridade dos responsáveis 
pelos pacientes  concentra-se no primeiro grau incompleto (50,7% ) e a renda 
familiar em dois salários mínimos (41%). Entre estes pacientes analisou-se as 
síndromes e/ou condições sistêmicas de que eram portadores, dentre as quais as mais 
freqüentes foram: Retardo de Desenvolvimento Neuro-Psico-Motor (DNPM), 
Epilepsia, Síndrome de Down, Cardiopatias e Autismo. Além destas síndromes e/ou 
alterações de normalidade, pôde-se observar muitas outras, como Síndrome de West, 
Síndrome de Smith Lemli Optiz, Hiperatividade, Esquizofrenia e SIDA. Estas 
diferentes necessidades foram computadas separadamente, podendo um paciente 
pertencer a mais de um grupo. Conclusão: A situação bucal dos pacientes especiais 
avaliados não pode ser considerada aceitável, principalmente por dificuldade de se 
obter uma boa higiene bucal e pouco esclarecimento dos cuidadores em relação a 
necessidade da manutenção periódica dos cuidados odontológicos. 
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REVISÃO SISTEMÁTICA NO PUBMED SOBRE MINERAÇÃO DE 

DADOS NA ÁREA DA SAÚDE 
 

Wagner Doering, Fernando R. Stahnke, Cecília D. Flores 
 
Mineração de Dados é uma tecnologia que objetiva a identificação de padrões 
através de tarefas de predição e classificação, entre outras. Essas se  utilizam de 
técnicas como redes neurais, árvores de decisão e regras de associação, com elevado 
grau de precisão nos modelos gerados. Na área médica, estes são utilizados na 
classificação e predição de tratamentos, hipertensão e doenças como o câncer de 
mama; a detecção de fraudes em sistemas de saúde; a gestão do sistema regional de 
saúde. O projeto apresentado neste resumo tem como objetivo demonstrar critérios, 
tarefas e técnicas relatadas no estudo de câncer de mama envolvendo uso de 
mineração de dados.  Foi realizada uma revisão sistemática em publicações do 
PUBMED no período de 2009 a 2012, através das palavras-chave: Data Mining, 
Breast Cancer, Trastuzumabe e Drug. Desta busca, foram selecionados 8 artigos 
dentre os 15 lidos. A classificação foi realizada por área de foco (droga e ambiente), 
técnica utilizada e órgão(s) estudados. O  resultado da pesquisa demonstra total 
alinhamento do estudo de Data Mining no escopo de pesquisa do Cancer de Mama, 
corroborando com  trabalhos que citam o uso desta técnica, como, por exemplo, o 
uso de mineração na identificação de estrogênios e oestrogênios, quimioresistências, 
fatores de invasão celular e drogas candidatas para tratamentos no câncer de mama. 
Também foram encontrados trabalhos que abordam o uso na área de biologia de 
sistemas, fitoterapia e estruturas celulares através de programas como o Access, 
Clementine, SPSS, Cytoscap. Somente um autor propôs o uso de um algoritmo 
hibrido chamado HGDMCPSO/DPSO para melhorar os resultados na predição dos 
resultados do tratamento do câncer de mama, comparando este algoritmo com outras 
técnicas como J48, C4.5 e lógica fuzzy. A acurácia neste trabalho foi de 98.512%, 
enquanto os melhores resultados dos demais algoritmos comparados foram de 
97.7778%. Para testes foram comparados fatores como média, acurácia, tempo de 
operação, média de regras geradas e erros. Um autor apresentou trabalho com uma 
query XML para pesquisa textual nos resumos da MedLine para identificar drogas 
relacionadas com o câncer de mama. As técnicas que foram utilizadas nos estudos 
relacionados foram regressão de cox, regras de associação, agrupamento, XML e 
um algoritmo híbrido (HGDMCPSO/DPSO). Desta forma, a mineração de dados 
apresenta-se como uma excelente alternativa para a busca de informações em 
diversas áreas da saúde, onde exista uma base consistente de dados e a necessidade 
de encontrar informações não triviais e/ou encontradas de forma direta em consultas. 
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ESTUDO PREVER: PREVENÇÃO DE EVENTOS 

CARDIOVASCULARES EM PACIENTES COM PRÉ-
HIPERTENSÃO E HIPERTENSÃO 

 
Aline de Oliveira Morais¹, Simone Sieben da Mota², Vanessa Sieben da Mota², Iran 

Castro². 
 
1Centro Universitário IPA 
2Instituição: Instituto de Cardiologia Fundação Universitária de Cardiologia 
 
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica é uma doença de alta prevalência 
mundial, onde os hábitos de vida contribuem para o seu desenvolvimento, sendo 
necessário muitas vezes além da mudança do estilo de vida, a administração de 
fármacos anti-hipertensivos. O presente estudo analisará a comparação de dois 
tratamentos farmacológicos anti-hipertensivos e mudanças no estilo de vida (MEV). 
Objetivos: Comparar o comportamento da losartana vs clortalidona e amilorida nas 
seguintes situações: eficiência na redução da pressão arterial sistêmica (PAS); 
efeitos adversos e prevenção de eventos cardiovasculares. Métodos: Trata-se de um 
ensaio clínico randomizado duplo-cego. Será realizada a consulta de rastreamento 
para seleção dos participantes conforme critérios do estudo, e assinatura do TCLE. 
Após 7 dias, na elegibilidade será iniciada a intervenção não farmacológica, 
estimulando MEV. No arrolamento, será realizado o ECG e a coleta de amostras 
biológicas. Se o paciente não fizer uso de anti-hipertensivos e a PAS estiver entre 
140-159/90-99 mmHg, será orientado para retornar ao centro em 15 dias para 
randomização. Caso o paciente esteja fazendo uso de anti-hipertensivos, o mesmo 
deve suspendê-lo e retornar em 7 e 15 dias (este período chama-se wash out) para 
confirmar a elegibilidade e randomizar. O grupo intervenção receberá clortalidona + 
amilorida e o controle losartana. Caso o paciente apresente PAS superior à 
140/90mmHg, poderá ser duplicada a dose da medicação, não sendo suficiente 
poderá ser adicionado anlodipino dose simples ou duplicada, ainda assim não sendo 
suficiente adiciona-se propanolol, também podendo ser duplicado. Após a 
randomização, o paciente retornará para as consultas a cada 3 meses para aferição da 
PAS, avaliação antropométrica, adesão ao tratamento, dispensação e retorno da 
medicação. O paciente comparecerá ao centro 7 dias antes da última consulta, 
chamada seguimento 18 para realizar novamente os exames laboratoriais e ECG. 
Nesta consulta o paciente receberá o laudo dos exames e também será aplicado 
questionário alimentar. Resultados: Até o momento, neste centro, podemos afirmar 
que dos 68 pacientes recrutados, 47 foram excluídos no decorrer das visitas, 16 
completaram o estudo e 5 seguem em andamento. Dos pacientes que receberam 
medicação apenas 8 mantiveram a PAS adequada com a dose inicial do estudo, 
sendo que os outros 18 pacientes necessitaram de medicação adicional à dose inicial. 
Conclusão: Embora tenhamos dados preliminares, muitos centros estão coletando 
dados, o que impossibilita a apresentação dos desfechos finais desta pesquisa. 
 
APOIO: Ministério da Ciência e Tecnologia, DECIT, HCPA, CNPq, FINEP. 
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VASODILATADORES INTRAVENOSOS EM INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA AGUDAMENTE DESCOMPENSADA: QUAIS OS 

EFEITOS IMEDIATOS SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL? 
 

Guilherme Pospich Cioffi, Ana Laura Fischer Kunzler, Samira Küllinger Zelanis, 
Betina Oderich da Costa, Diogo Piardi,  Nadine Oliveira Clausell, Luis Beck da 

Silva Neto 
 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Brasil 
 
Introdução e Objetivos: Pacientes com insuficiência cardíaca aguda (IC aguda) são 
frequentemente tratados com inotrópicos, apesar do risco aumentado de mortalidade. 
Em muitos casos, vasodilatadores intravenosos não são utilizados devido à 
preocupação quanto a seu efeito hipotensor. O objetivo deste estudo é avaliar 
mudanças imediatas na pressão arterial após o início da terapia com Nitroprussiato 
de Sódio (NPS) ou Nitroglicerina (NTG) em pacientes com IC sistólica. Pacientes e 
Métodos: Foram selecionados cinquenta e três pacientes com IC aguda e disfunção 
sistólica (Fração de Ejeção [FE] ≤ 40%) que receberam drogas vasoativas na sala de 
Emergência. Um vasodilatador era selecionado se a pressão arterial sistólica fosse > 
85 mmHg. Medidas da pressão arterial foram feitas no baseline, 15 min e 1 hora 
após início da droga. Testes ANOVA e Friedman foram usados quando apropriados. 
Resultados: Foram incluídos quarenta e nove pacientes (92%) que foram 
inicialmente tratados com vasodilatadores intravenosos (NPS ou NTG). A maioria 
eram homens (65%), brancos (76%) e de etiologia isquêmica (43%). A idade média 
foi de 61±14 anos, FE média 22±9% e creatinina 1,64±0,71 mg/dL. Houve melhora 
da creatinina média para 1.42±0.7 mg/dl, p=NS. Mudanças na pressão arterial 15 
min e 1 hora após o início de um vasodilatador intravenoso são mostrados na Tabela 
1. Conclusão: Em pacientes com IC agudamente descompensada com disfunção 
sistólica e pressão arterial > 85 mmHg, vasodilatadores intravenosos como NPS e 
NTG não causaram alteração significativa na pressão arterial. Este dado pode 
auxiliar na escolha da terapia farmacológica inicial para IC agudamente 
descompensada. 
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Tabela 1 – Variação Pressórica após uso de Nitroprussiato de Sódio 

Variável 0 min 15 min 60 min P 
Pressão de 
pulso 

34,6±13,6 33,9±12,4 35,3±13,1 0,52 

PPP* 0,342±0,098 0,327±0,087 0,325±0,092 0,15 
PAM 
(mmHg) 

82,8±19,2 80,7±18,5 79,3±16,8 0,15 

PAS (mmHg) 105,9±24,1 103,3±22,5 102,8±20,4 0,24 
PAD (mmHg) 71,3±18,0 69,4±16,5 67,5±16,5 0,22 
* PPP, pressão proporcional de pulso; PAM, pressão arterial média; PAS, pressão 
arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica.  
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PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO PARA 

ATEROSCLEROSE EM FILHOS E NETOS DE PACIENTES 
ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE DOENÇA ARTERIAL 
CORONARIANA DE UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE 

PORTO ALEGRE 
 

Beatriz da Silva Souza1, Priscila D. Silveira2, Sandra Mari Barbiero2, Claudia C. 
Cesa3, Lucia Pellanda4 

 
1Acadêmica de Medicina - UFCSPA 
2Nutricionistas  - IC/FUC 
3Educadora Física - IC/FUC 
4Professora Orientadora – UFCSPA e IC/FUC 
 
Introdução: As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no mundo e 
a associação entre história familiar de Doença Arterial Coronariana (DAC) e a 
presença de fatores de riscos cardiovasculares na infância e adolescência está 
documentada em estudos epidemiológicos. Sendo assim, o rastreamento de jovens 
com histórico familiar positivo para doenças cardiovasculares pode ser importante 
para medidas de prevenção. Objetivo: O objetivo desse estudo foi rastrear os filhos 
e netos de pacientes atendidos no ambulatório de DAC do Instituto de Cardiologia 
de Porto Alegre/RS, identificar o perfil antropométrico, a pressão arterial, os hábitos 
alimentares e de vida e o histórico familiar desses jovens. Métodos: Estudo 
transversal, com 75 jovens (3-17 anos). Na consulta verificou-se peso, altura, 
circunferência da cintura, dobras cutâneas, pressão arterial, histórico familiar para 
DAC e aplicou-se um questionário sobre hábitos alimentares e de vida.As variáveis 
qualitativas foram descritas a partir da frequência absoluta e relativa; as variáveis 
quantitativas, por meio de média e desvio padrão. As frequências dos fatores foram 
descritas em percentual e para relacionar as variáveis dos adultos com as das 
respectivas crianças, foi utilizado o modelo de equações de estimativas generalizada. 
O nível de significância foi fixado em 5% (p<0,05). Resultados: O excesso de peso 
esteve presente em 45,3% (n=34) da amostra (24% sobrepeso e 21,3% obesidade) e 
a circunferência da cintura aumentada em 34,7% (n=26). Foram encontrados níveis 
pressóricos elevados em 34,7% (n=26), consumo de álcool em 10,7% (n=8), 57,3% 
(n=43) estavam expostos ao fumo passivo e 21,3% (n=16) eram irregularmente 
ativos. O consumo elevado, maior ou igual a quatro vezes por semana, de alimentos 
não saudáveis foi de: guloseimas, 52%; frituras, 16%; bebidas açucaradas, 73,3% e 
embutidos, 46,7%. Foi observada associação significativa entre o número de fatores 
de risco para aterosclerose nos familiares e a média dos fatores de risco nas crianças 
e adolescentes (P=0,029). Conclusões: A alta prevalência de fatores de risco para 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares nos filhos e netos de pessoas que já 
tiverem um evento cardiovascular aponta para a necessidade de medidas de 
rastreamento e prevenção precoce nesta população, a fim de assegurar uma infância 
saudável e reduzir a morbimortalidade por doenças cardiovasculares na vida adulta. 

  



XVIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC                                                                                       Fatores de Risco 
_______________________________________________________________________________________ 

- 103 - 
 

 
PREVER - PREVENÇÃO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES 
EM PACIENTES COM PRÉ-HIPERTENSÃO E HIPERTENÃO 

 
Bruno Ribeiro Picanço¹, Vanessa Sieben da Mota², Simone Sieben da Mota², Iran 

Castro² 
 
1Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS 
2Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul /Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC-FUC 
 
Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a mais frequente das doenças 
cardiovasculares, uma das principais causas de morte no Brasil. Conforme a 
literatura, aç̃es preventivas, como mudança de hábitos alimentares e de vida, reduz 
a morte associada a doenças cardiovasculares e previne a elevação da pressão 
arterial sistêmica (PAS). Objetivos: O estudo visa avaliar a eficácia, tolerabilidade e 
ainda ocorrência de eventos adversos, na associação do uso de clortalidona com 
amilorida na prevenção de pacientes pré-hipertensos. Ḿtodos: O estudo é um 
ensaio clínico randomizado duplo-cego. Na fase de rastreamento ocorrerá seleção 
dos participantes conforme critérios de inclusão do estudo e assinatura do termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE). Após 7 dias o paciente retorna para a 
consulta de elegibilidade, onde receberá um livreto com orientaç̃es para mudança 
de estilo de vida (MEV), assim o paciente tem a possibilidade de reduzir a PAS sem 
a intervenção do fármaco. Após essa consulta, ocorre o arrolamento, onde os 
pacientes serão avaliados, caso a pressão arterial sistólica permaneça em 120-139 
mmHg e a pressão diastólica em 80-89 mmHg, serão submetidos a exames de ECG 
e terão suas amostras biológicas (sangue e urina) analisados, verificando os critérios 
de inclusão no estudo. Retorna em 15 dias para confirmar os critérios de 
elegibilidade e randomização. Nesta próxima visita os pacientes serão randomizados 
e divididos em grupo controle (placebo) ou grupo de intervenção (clortalidona e 
amilorida), recebendo a medicação respectivamente pelo período de 3 meses. Os 
pacientes retornarão a cada 3 meses, para reavaliar PA, medidas antropométricas, 
acompanhamento e dispensação de medicação. Na ́ltima visita, chamada de 
seguimento de 18meses (S18), o paciente realiza novamente exames de ECG e 
amostras biológicas, retorna as medicaç̃es para controle e responde o questionário 
alimentar, será orientado a manter o tratamento com fármacos se necessário. 
Resultados: O estudo obteve 67 pacientes neste centro, sendo destes 20 no período 
de arrolamento não foram randomizados, por não preencherem os critérios de 
elegibilidade do estudo. Dos 47 pacientes randomizados, 30 foram excluídos durante 
o estudo. Dos 17 pacientes restantes, 9 já realizaram a visita de encerramento, S18 e 
8 permanecem no estudo em fase final. Conclusão: O estudo encaminha-se para 
fase final, no entanto alguns centros ainda estão realizando seguimentos e coletando 
dados. Alguns dados já foram analisados, mas ainda não é possível apresentar 
resultados significativos sobre a pesquisa. 
 
APOIO: Ministério da Ciência e Tecnologia, DECIT, HCPA, CNPq, FINEP. 
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ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL NO MANEJO DA 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: ANÁLISE PARCIAL 
 

Danielle Cristina Perini¹, Denise Dillenburg², Silvia Goldemeier² 
 
1Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
2Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: O tratamento adequado da HAS tem consequências positivas como 
redução no risco de Acidente Vascular Cerebral (40%) e no risco de infarto do 
miocárdio (15%). Estudos demonstraram que dos hipertensos tratados, somente 10% 
controlam seus níveis pressóricos, mostrando a necessidade de mudança na 
abordagem desses indivíduos. Utilizar estratégias que buscam aumentar a aderência 
do paciente ao tratamento através da consideração tanto dos aspectos psicosociais, 
quanto àqueles relacionados à sua condição clínica são de suma importância. 
Objetivos: Vincular o paciente hipertenso ao programa do combate a hipertensão 
através de um manejo multiprofissional (médico, enfermeiro, psicólogo, 
nutricionista e fisioterapeuta ou educador físico) e orientá-lo ao auto-cuidado 
objetivando a adesão ao tratamento. Métodos: Trata-se de estudo de intervenção não 
controlada. Após chegada do paciente ao Instituto de Cardiologia, realiza-se uma 
triagem e os que se confirmarem hipertensos (depois de mensurada a pressão), 
aceitos nos critérios de inclusão e que aceitarem participar do programa para 
hipertensos são avaliados pela equipe. Nessa avaliação são realizados exames 
bioquímicos, teste de qualidade de vida, DUREL, Fragestrom (para fumantes), 
anamnese alimentar, avaliação fisioterapêutica (avaliação internacional de atividade 
física, questionário de Berlim, avaliação das pressões respiratórias máximas, testes 
de caminhada de seis minutos) e avaliação psicológica (modos de enfrentamento de 
problema, inventários de Beck de depressão e de sintomas de estresse). Resultados: 
Foram analisados 91 pacientes, com prevalência do sexo feminino (69,23%), cuja 
média de idade foi 58,9 ± 12,8 anos. Os anos de estudo da amostra  foi de 6,3 ± 3,5. 
As médias da pressão sistólica e diastólica foram, respectivamente, 167,22 ± 9,47 e 
94,06 ± 6,22 mmHg e da  frequência cardíaca foi de 73,24 ± 17,96 bpm. O grupo 
farmacológico mais utilizado foi dos diuréticos. Os resultados bioquímicos cujas 
medias analisadas de glicose, colesterol e triglicerídeos foram de 122,92 ± 15,55 
mg/dL; 230,96 ± 34,64 mg/dL e 137,72 ± 28,99 mg/dL respectivamente. O resultado 
do escore da qualidade de vida foi de 19,61 ± 2,12 pontos, quando o máximo a ser 
atingido é de 51 pontos. As comorbidades mais prevalentes relacionadas à 
hipertensão foram dislipidemia e diabetes. Conclusão: Através da abordagem 
multiprofissional acredita-se que após um ano de tratamento possamos reduzir os 
índices de pressão. 
 
APOIO: FAPERGS 
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PERFIL DE FATORES DE RISCO PARA A DOENÇA ARTERIAL 

CORONARIANA NO RIO GRANDE DO SUL 
 
Gabriel Batista Varela1, Airton Fischmann2, Cláudio Medina2, Cláudio Zaslavsky2, 

Rodrigo Antonini Ribeiro2, Iseu Gus2. 
 
1Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS  
2Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: A doença arterial coronariana (DAC) é uma das doenças mais letais do 
Brasil e do mundo. O conhecimento dos fatores de risco dessa patologia é 
imprescindível para o seu controle e a sua prevenção. Objetivo: estabelecer o perfil 
atual da população do Estado do Rio Grande do Sul em relação aos fatores de risco 
para DAC, fazendo um comparativo com estudos anteriores. Métodos: Foi usada a 
divisão do Estado do Rio Grande do Sul em 19 Coordenadorias Regionais de Saúde 
(CRS). Cada uma dessas regiões foi representada pelo seu município-sede. O 
tamanho da amostra varia proporcionalmente ao tamanho da população de cada 
município. O processo de amostragem utilizado foi uma divisão por setores 
censitários definidos pelo IBGE, os quais foram classificados em classes 
econômicas A, B e C (alta, média e baixa renda respectivamente). Cada setor 
censitário possui uma lista pré-estabelecida de tipo de indivíduos a serem recrutados. 
Um termo de consentimento livre e esclarecido é assinado pelo participante antes da 
entrevista, na qual são feitos questionamentos a respeito da ocorrência dos principais 
fatores de risco para DAC, medidas antropométricas, aferição da pressão arterial e 
coleta de sangue para exame. Para obter-se um nível de confiabilidade de 95% com 
margem de erro aceitável de ± 3,5%, chegou-se no número de 1.176 indivíduos para 
composição da amostra. Resultados: foram entrevistados até agora 890 indivíduos, 
dos quais 56,2% são do sexo feminino e 43,8% do sexo masculino. Quase metade 
dos indivíduos analisados (47%) possuem histórico familiar de doença coronariana. 
69,5% da amostra são sedentários (nenhuma atividade física ou <2x por semana), 
24,5% são tabagistas, 19,9% fumam passivamente alguma quantidade de tabaco e 
30,7% possuem hipertensão. Os exames laboratoriais feitos até então apontam 9,5% 
de diabéticos (glicemia de jejum >126 mg/dL), 42,3% de indivíduos com 
dislipidemia (colesterol total >200 mg/dL). A pesquisa já abrange 18 dos 19 
municípios previstos. Conclusão: Até o momento, chama atenção o altíssimo 
percentual de indivíduos sedentários, além dos níveis também elevados de pessoas 
hipertensas e dislipidêmicas. Esses fatores associados a um histórico familiar de 
DAC, que se faz presente em grande parcela dos entrevistados, são de alto risco para 
desenvolvimento da doença.  
 

APOIO: CNPq 
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APLICABILIDADE DO ÍNDICE LAP (LIPID ACCUMULATION 

PRODUCT) NA PREDIÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR EM 
UMA AMOSTRA DE ADULTOS JOVENS 

 
Jéssica Schuster, Simone Morelo Dal Bosco 

 

Centro Universitário UNIVATES. Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. 
 
Introdução: O índice LAP (Lipid Accumulation Product) é uma ferramenta clínica 
simples que combina uma medida antropométrica (circunferência da cintura – CC) e 
outra bioquímica (concentração de triglicerídeos - TG). Além da facilidade para 
mensuração e do baixo custo, o índice LAP tem se destacado como importante 
indicador de risco cardiovascular, superior ao Índice de Massa Corporal (IMC) e à 
CC isolada (Taverna MJ e cols. Eur J Endocrinol. 2011; 164(4):559-67). Objetivo: 
Analisar a aplicabilidade do índice LAP, através de sua associação com marcadores 
bioquímicos e antropométricos em uma amostra de adultos jovens usuários de um 
Ambulatório de Nutrição. Materiais e métodos: Estudo transversal, realizado de 
abril de 2012 a março de 2014, com indivíduos de 18 a 60 anos, usuários do 
Ambulatório supracitado. A coleta de dados compreendeu anamnese detalhada, 
aferição de peso (kg) e altura (m), para posterior cálculo do IMC (kg/m²); aferição 
da CC (cm); teste de Bioimpedância para determinação do percentual de gordura 
corporal (%GC); coleta sanguínea para dosagens de glicemia de jejum (GLI - 
mg/dL), colesterol total (CT – mg/dL), TG e HDL (mg/dL); cálculo do índice LAP, 
conforme as equações: (CC [cm] – 65) x (TG [mmol/L]) para homens e (CC [cm] – 
58) x (TG [mmol/L]) para mulheres. Os dados foram expressos em média ± dp e 
percentuais. Os testes de Kolmogorov-Smirnov, t de Student, Mann-Whitney e 
correlações de Pearson e Spearman foram aplicados. Um nível de significância de 
5% foi adotado (p <0,05). Resultados: A amostra compreendeu 431 indivíduos, 
cujas características foram: idade 25,6 ± 6,4 anos, 77,5% mulheres, IMC 24,0 ± 
4,5Kg/m², CC 75,4 ± 10cm, GLI 86,3 ± 7,8mg/dl, CT 174,1 ± 39,6mg/dl, TG 95,6 ± 
46,7mg/dl e HDL 61,1 ± 16,4mg/dl. A prevalência de sobrepeso/obesidade 
(IMC≥25Kg/m²) foi de 34,1%. O índice LAP correlacionou-se significativamente 
com todos os indicadores avaliados, sendo que quanto maior o LAP, maior também 
o IMC (p<0,001, r=0,719), CC (p<0,001, r=0,760), %GC (p<0,001, r=0,395), GLI 
(p<0,001, r=0,298) e TG (p<0,001, r=0,624), e menor o HDL (p<0,020, r=-0,214) da 
amostra. Conclusão: O LAP é um indicador simples, mas eficaz de obesidade 
centralizada, acumulação lipídica e risco cardiometabólico associado, pois relaciona-
se significativamente a outros marcadores antropométricos e bioquímicos mesmo 
entre indivíduos dentro dos parâmetros de normalidade de acordo com o IMC e CC. 
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FENÓTIPOS DE OBESIDADE NA PÓS-MENOPAUSA: 

ASSOCIAÇÃO COM FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR 
 

Marcela Metzdorf1, Roberta Fernandes Franz1, Thais Rasia da Silva1, Maria Augusta 
Maturana 1,2, Poli Mara Spritzer 1,3 

 
1Unidade de Endocrinologia Ginecológica, Serviço de Endocrinologia, Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre (HCPA).   
2Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/ FUC, Porto Alegre, Brasil. 
3Laboratório de Endocrinologia Molecular, Departamento de Fisiologia, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS. 

 

Introdução: A doença cardiovascular (DCV) continua sendo a principal causa de 
morte feminina em países desenvolvidos. Mulheres na pós-menopausa apresentam 
um risco aumentado de eventos cardiovasculares em relação às mulheres pré-
menopáusicas. Estudos têm demonstrado que marcadores de obesidade central, 
como a circunferência da cintura (C), tem melhor correlação com alterações 
metabólicas associadas ao aumento do risco cardiovascular e com mortalidade. 
Objetivos: Analisar a associação entre três fenótipos de distribuição de gordura 
corporal com relação a parâmetros metabólicos e inflamatórios de risco 
cardiovascular em mulheres na pós-menopausa. Métodos: Estudo com 
delineamento transversal incluiu 100 mulheres na pós-menopausa com idade entre 
45 e 65 anos, pelo menos 1 ano de amenorreia e níveis de FSH > 35 mUI/mL. 
Excluídas mulheres tabagistas, diabéticas ou com diagnóstico prévio de doença 
cardiovascular, usuárias de terapia hormonal (TH) atual ou nos últimos três meses 
que antecederam o estudo. As pacientes foram categorizadas em 3 fenótipos (Fe) de 
distribuição de gordura corporal: Fe 1: IMC≤25 C<88, Fe2: IMCI>25 C<88, Fe 3: 
IMC>25C>88. Foram realizadas avaliações clínica e laboratorial. Resultados: A 
média de idade foi 55 ±5 anos, C=86 ±10 cm, IMC= 27 ±4 colesterol 216 ±35 mg/dl  
e  HDL-C 53  ±12 mg/dl  e a mediana do tempo de menopausa 5 anos (IIQ25-75%: 
3-10). Hipertensão foi diagnosticada em 39% e  síndrome metabólica em 27% das 
pacientes. 32% (n=32) das pacientes foram classificadas como Fe1, 29% (n=29), 
Fe2 e 39% (n=39) Fe3. A prevalência de síndrome metabólica (p<0,001) e de HAS 
(p=0,003) foi estatisticamente diferente quando comparados os 3 grupos. Da mesma 
forma, níveis de HDL-c (p=0,031), triglicerídeos(p=0,018), glicemia (p<0,001), 
HOMA-IR (p=0,002),  LAP (<0.001). Porém, na análise de subgrupos, níveis 
superiores de triglicerídeos e inferiores de HDL-c foram significantes somente se 
compararmos os Fe 3 e 1, e não na comparação entre Fe 1 e 2. Conclusão: Neste 
grupo de mulheres na pós-menopausa, o fenótipo sobrepeso/obesidade com 
obesidade abdominal foi prevalente e apresentou perfil metabólico pior. Mulheres 
caracterizadas como Fe 2, sobrepeso/obesidade sem obesidade abdominal 
apresentam perfil metabólico intermediário entre os outros 2 fenótipos.  
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Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica 
multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial (PA). 
A abordagem multiprofissional no seu tratamento leva a maior adesão dos pacientes, 
pela característica multifatorial da doença, tendo como consequência principal a 
melhora no controle da PA. Exercícios aeróbios, em conjunto com resistidos, 
promovem reduções de PA. Nesse contexto, a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão 
(2010) preconiza um volume de atividade física mínimo de 150 min/sem como 
coadjuvante no tratamento da HAS. Objetivo: Descrever o perfil e a frequência de 
exercício físico de pacientes hipertensos atendidos em Ambulatório de referência. 
Métodos: Estudo transversal onde 51 pacientes SUS, encaminhados ao grupo de 
atendimento multiprofissional após triagem padrão do Ambulatório de Cardiologia 
do IC. Após consentimento, os pacientes foram avaliados foram avaliados com as 
seguintes ferramentas: Questionário de Berlim e o Questionário Internacional de 
Atividade Física (IPAQ) com respectivo cálculo dos escores, mensurados as PAS, 
PAD e FC. Os dados estão apresentados como média±DP e porcentagens. 
Resultados: Os resultados parciais desta amostra demonstraram que a média de 
idade foi de 57,6±14,2 anos com a prevalência do sexo feminino (73%), 167,9±40,1 
de PAS, 91,5±22,3 de PAD e 72,5±16,3 de FC. Pacientes que realizam atividades 
leves representam 43%, os que realizam atividade moderada representam 57% e não 
há pacientes que realizem atividades vigorosas, segundo IPAQ. O tempo médio 
gasto pelos pacientes, mensurados pelo IPAQ, em atividades leves foi de 72,9 
min/semana, em atividades moderadas foi de 98,8 min/semana e em atividades 
vigorosas foi de 0 min/semana, segundo IPAQ. O Questionário de Berlim 
demonstrou que o ronco e a apneia do sono prevaleceram em 66% da amostra, o que 
equivale a uma taxa de fator de risco para HAS de 86%. Conclusão: A amostra 
estudada apresentou índices inferiores de volume de atividade física preconizados 
pela VI Diretriz Brasileira de Hipertensão (DBH), associados a baixos níveis de 
controle da PA. Nesse contexto, a alta prevalência de apneia do sono pode estar 
contribuindo com esse perfil. Com isso, é evidente a importância do 
desenvolvimento e da implementação de políticas efetivas de incentivo à atividade 
física, com objetivo de garantir a segurança e bem-estar dessa população. 
 
APOIO: CNPq 
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Introdução: A Angiotensina-(1-7) é um peptídeo que compõe o Sistema Renina 
Angiotensina (SRA) e demonstra um promissor potencial terapêutico devido aos 
seus efeitos antagônicos aos da Angiotensina II, atuando como um peptídeo 
vasoativo, com efeito vasodilatador e promovendo a redução da proliferação celular, 
da hipertrofia, da fibrose, da trombose e melhorando a sensibilidade barorreflexa. 
Estudos realizados em humanos demonstram ações locais vasodilatadoras e 
hipotensoras, mas não há evidências da sua ação sistêmica sobre a Pressão Arterial 
(PA) e Frequência Cardíaca (FC) em humanos. Objetivo: Avaliar o efeito da 
infusão de Angiotensina-(1-7) sobre a Pressão Arterial Sistêmica e a FC em sujeitos 
normotensos. Métodos: 8 sujeitos (4 homens), média de 35 anos, normotensos (PA: 
110/63 mmHg e FC: 66 bpm), foram submetidos a infusão de Angiotensina-(1-7), 
veia braquial, dose de 1 µg/Kg, durante 5 min, por bomba de infusão contínua em 
dois momentos: Placebo e Ang-(1-7), respeitando 7 dias de intervalo entre as 
infusões. A ordem do substrato infundido foi definido por sorteio. A avaliação da 
PA e da FC foi realizada por Monitoramento Ambulatorial da PA (MAPA): (1) 
Basal, (2) Placebo e (3) Ang-(1-7), ou seja, o registro da MAPA foi coletado por 24 
horas, com verificações a cada 20 min, em situação basal e após cada uma das 
infusões.  Para análise estatística, utilizamos o método ANOVA de duas vias para 
medidas repetidas, com nível de significância de p≤0,05. Resultados: Encontramos 
valores menores e significativos (p<0,001) de PA Sistólica e Diastólica 
(109/79mmHg) após a infusão de Ang-(1-7), quando comparados as situações Basal 
(116/70 mmHg) e Placebo (116/72 mmHg). Esse comportamento foi sustentado nas 
primeiras 5 horas pós-infusão. A FC, apesar de não significativo, manteve-se com 
valores menores em relação às situações Basal e Placebo na 4ª e 5ª hora pós-infusão 
de Ang-(1-7) e nas 3 horas seguidas ao despertar matinal. Conclusões: Sugere-se 
que a Angiotensina-(1-7) é capaz de reduzir os valores de PA de forma significativa 
e sustentada em determinados momentos dentro de 24 horas. A manutenção de 
valores reduzidos de FC sugerem benefícios sistêmicos cardiovasculares em sujeitos 
normotensos. 
 
APOIO: FAPERGS/CAPES 
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, PERFIL METABÓLICO E RISCO 

CARDIOVASCULAR EM PACIENTES PORTADORES DE 
HEPATITE C CRÔNICA DE ACORDO COM A PRESENÇA DE 

ESTEATOSE 
 
Vittoria Zambon Azevedo1 Juliana Paula Bruch2 Bruna Cherubini Alves2 Mário Reis 

Álvares-da-Silva2 Valesca Dall’Alba2 
 
1Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
2Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas: Gastroenterologia e Hepatologia 
da UFRGS 
 
Introdução: O presente trabalho consiste em avaliar o estado nutricional, o perfil 
metabólico e o risco cardiovascular em pacientes portadores do vírus da hepatite C 
crônica de acordo com a presença de esteatose. Uma vez que as hepatites virais são 
ocasionadas por agentes etiológicos distintos que têm em comum o hepatotropismo 
e, sendo o fígado responsável por diferentes vias bioquímicas na produção e 
utilização de nutrientes, entende-se que a doença hepática crônica tem um elevado 
impacto nutricional, na qual a manipulação dietética pode influenciar a função 
hepática uma vez que os nutrientes ingeridos são metabolizados principalmente pelo 
fígado. 
A pesquisa em questão está em andamento, coletando dados para futuras análises, 
não apresentando ainda os resultados. Objetivos: Avaliar e comparar pacientes com 
hepatite C crônica com e sem esteatose quanto à composição corporal, perfil 
metabólico e consumo alimentar; analisando qualidade da dieta, densidade calórica e 
índice glicêmico das refeições; risco cardiovascular; grau de inflamação; resistência 
insulínica; níveis de Leptina. Métodos: São selecionados pacientes adultos, com 
idade superior a 18 anos, atendidos no Ambulatório de Gastroenterologia - Hepatites 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, portadores de hepatite C crônica. Realizam-
se avaliações clínica, dietética (composição e a qualidade da dieta, carga glicêmica 
das refeições), antropométrica, funcional, bioquímica, atividade física, risco 
cardiovascular e socioeconômica. Resultados: Os resultados da pesquisa não podem 
ser apresentados no momento, posto que seguem as coletas de dados para possível 
apresentação e discussão de resultados. Conclusão: Pretende-se encontrar diferenças 
no perfil metabólico representado por níveis de glicose, dislipidemia, elevado grau 
de inflamação, associado a um pior perfil dietético e alterações no estado nutricional 
em pacientes portadores de esteatose. O conhecimento destes resultados poderá 
contribuir para um melhor atendimento de pacientes com este perfil proporcionando 
maior qualidade de vida. 
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PRESENÇA DE FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR E 

SÍNDROME METABÓLICA EM PACIENTES PÓS-TRANSPLANTE 
HEPÁTICO:ASSOCIAÇÃO COM PADRÃO ALIMENTAR E 

ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL 
 
Viviane Andrade Aveline, Bruna Cherubini Alves, Juliana Bruch, ValescaDall’Alba, 

Mário Reis Álvares-da-Silva 
 
Curso de Nutrição, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul - UFRGS 
Programa de Pós-Graduação: Ciências em Gastroenterologia e Hepatologia, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
Serviço de Gastroenterologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA 
 
Introdução: Um aumento na prevalência de doença cardiovascular associado à 
presença de síndrome metabólica em pacientes pós-transplante hepático vem sendo 
descrito. Alguns estudos sugerem que após o transplante, a recuperação do apetite e 
o retorno do hábito alimentar convencional após meses de alimentação inadequada 
bem como a limitação na capacidade de exercer atividade física podem potencializar 
o risco, além do uso crônico de imunossupressores como os corticóides, os 
inibidores da calcineurina e os inibidores da síntese de purinas. Sabe-se que o estilo 
de vida, considerando principalmente o hábito alimentar e aprática de atividade 
física, está associado a essas complicações. Objetivos: Avaliar os pacientes 
transplantados hepáticos quanto à ingestão alimentar e prática de atividade física e 
suas possíveis associações com fatores de risco cardiovascular e síndrome 
metabólica. Métodos: Estudo transversal, cujos participantes são pacientes adultos, 
de ambos os sexos, transplantados há no mínimo 01 ano, acompanhados pelo 
Ambulatório de Transplante Hepático do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 
Pacientes com história de falência hepática aguda, insuficiência renal crônica pós-
transplante e perda do enxerto hepático serão excluídos. Será avaliada a ingestão 
alimentar através de registro alimentar de 03 dias e a prática de atividade física 
através do questionário internacional de atividade física (IPAQ). Medidas 
antropométricas como peso, altura, circunferência da cintura, índice de massa 
corporal, circunferência do braço, dobra cutânea triciptal, área muscular do braço e 
área de gordura do braço serão realizadas para avaliação do estado nutricional. 
Pordinamometria será aferida a força do aperto de mão para avaliar a função 
muscular. Os pacientes também serão avaliados quanto a exames laboratoriais, 
biópsia hepática (que detecta recidiva da doença hepática,esteatose e inflamação) e 
ultrassonografia doppler para medida da espessura da camada íntima média das 
artérias carótidas (que determina risco cardiovascular). Resultados esperados: 
Através deste estudo será possível estimar as características desta população quanto 
aos fatores de risco cardiovasculares, e ainda, encontrar associações entre 
componentes dietéticos e prática de atividade física com a presença de síndrome 
metabólica, bem como com a recidiva da doença hepática. 
APOIO: FIPE-HCPA; CAPES. 
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RESPOSTA DO ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL AO 

EXERCÍCIO SUBMÁXIMO EM PORTADORES DE DOENÇA 
PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA: ESTUDO PILOTO 

 
Cássia da L. Goulart1, Andréa L. G. da Silva2, Diogo F. Bordin1, Natacha Miranda1, 
Ricardo Gass1, Lisiane Lisboa Carvalho3, Dannuey M. Cardoso2, Dulciane N. Paiva2 
 
1Acadêmicos do Curso de Fisioterapia (UNISC). 
2Departamento de Educação Física e Saúde, Universidade de Santa Cruz do Sul 
(UNISC)/ Hospital Santa Cruz do Sul. 
3Mestrado em Promoção da Saúde (UNISC). 
 
Introdução: Doença arterial coronariana (DAC) e doenças vasculares periféricas 
são prevalentes em pacientes com DPOC. Se estima que reduções de 10% no 
volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) esteja associada a 30% de 
aumento do risco de morte cardiovascular. Poucos estudos analisaram a relação 
entre o índice tornozelo-braquial (ITB) e a prática de exercício físico em portadores 
de DPOC inseridos em programas de Reabilitação Pulmonar (RP). Objetivo: 
Analisar o comportamento do ITB pré e pós-exercício em cicloergômetro de 
membros inferiores em portadores de DPOC. Métodos: Estudo prospectivo piloto 
com portadores de DPOC inseridos em Programa de RP no Hospital Santa Cruz, 
Santa Cruz do Sul – RS. DPOC com estadiamento (GOLD) que variaram entre 
moderado a muito severo. A pressão arterial sistólica foi aferida em decúbito dorsal 
com esfigmomanômetro e Doppler nas quatro extremidades do paciente para cálculo 
do ITB direito, esquerdo e geral, sendo o ITB geral pré e pós-exercício utilizado 
para fins de comparação estatística. Medições foram realizadas em repouso e 
imediatamente após 30 minutos de atividade aeróbica submáxima (50% da FC de 
reserva Karvonen) em cicloergômetro. Estatística realizada por métodos descritivos, 
expressos em valores percentuais de mediana e quartis pelo programa Statistical 

Package for Social Sciences for Windows (SPSS - versão 20.0).  Resultados: 
Avaliados pacientes (n=09) com mediana de idade 62 (55-70) anos e Índice de 
Massa Corporal de 22,94 (19,29–24,73) Kg/m2. No período pré-exercício foram 
identificados 03 pacientes com doença arterial periférica (DAP) segundo 
classificação do ITB, sendo 02 com DAP grau leve e 01 com DAP moderada. No 
pós-exercício, aqueles com DAP leve evoluíram para parâmetros de normalidade. O 
ITB geral não alterou significativamente da condição pré para o pós-exercício 
submáximo em cicloergômetro [0,93 (0,87–1,06) vs 0,92 (0,82–1,04) p=0,94] 
respectivamente. Conclusão: O ITB não alterou de modo significativo entre o pré e 
o pós-exercício quando comparados os valores absolutos, porém conforme sua 
classificação, alguns pacientes evoluíram para valores do ITB de normalidade. 
 
APOIO: DECIT/SCTIE-MS, CNPq/ FAPERGS n1264-2551/13-1. 
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CORRELAÇÃO ENTRE A CAPACIDADE FUNCIONAL E 

PERCEPÇÃO DE ESFORÇO EM INDIVÍDUOS PÓS-CIRÚRGICOS 
SUBMETIDOS À REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR E 

METABÓLICA 
 

Felipe Ferreira Laranjeira, Karina da S. Tomasoni, Diogo Crivelatti, Shirley B. 
Souza, Patrícia da S. Klahr, Christian C. Coronel, Mª Antonieta P. Moraes 

 
Introdução: Programas estruturados de reabilitação cardiopulmonar e metabólica 
(RCPM) têm sido apresentados como uma modalidade terapêutica das mais 
interessantes em termos de custo-efetividade e segurança após cirurgia cardíaca. 
Objetivo: Verificar a alteração da capacidade funcional de pacientes submetidos à 
cirurgia cardíaca, que  participaram de um programa de RCPM fase II. Métodos: 
Delineamento e Sujeito: Estudo de coorte prospectivo. Foram incluídos pacientes de 
ambos os sexos, com idade ≥ 18 anos, submetidos à cirurgia cardíaca isolada de 
revascularização do miocárdio (CRM), e encaminhados a iniciar à RCPM (36 
sessões) em até 60 dias de pós-operatório. Coleta de Dados: A capacidade funcional 
foi avaliada através do teste de caminhada de seis minutos (T6’), além disso foi 
avaliado o endurance dos músculos ventilatórios através da ventilação voluntária 
máxima (VVM) e distância percorrida nas esteiras na avaliação, após a 12ª sessão, 
após a 24ª  e após a 36ª sessão de RCPM. Analise Estatística: A normalidade dos 
dados foi verificada pelo teste Shapiro-Wilk, e a comparação entre a distância 
percorrida no T6’ foi realizada através do teste t de Student pareado. Considerando 
um nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados: Observar tabela 1, 2, 3, 4. 
Conclusão: Estes pacientes que realizaram RCPM, fase II obtiveram melhora 
significativa na capacidade funcional e distância percorrida na esteira ao longo de 36 
sessões. 
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Tabela 1 – Características da população 

 

  
 

Tabela 2 – Teste de Caminhada de 6 minutos 
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Tabela 3 – Distancia percorrida nas esteiras 
 

 
 
Tabela 4 – Evolução ao longo da RCPM e metabólica dos 11 pacientes 
 

 
 
APOIO: FAPICC  
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PET-REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA DA PUCRS: PERSPECTIVAS DO PROJETO 
 

Lorena Evelyn S. Cavalcante, Paula Escobar, Lisiane Pérez 
 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS 
 
Introdução: O projeto PET-Redes (Programa de educação pelo trabalho para 
saúde/redes de atenção à saúde) visa o cuidado à pessoa com deficiência, sendo 
desenvolvido um trabalho articulado, com a Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grade do Sul (PUCRS), com o Hospital São Lucas (HSL) da PUCRS juntamente 
com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre - representada pelas Gerências 
Distritais Leste/Nordeste e Partenon/Lomba do Pinheiro, apoiado pelo Ministério da 
Saúde, dando um enfoque à atenção ao cuidado da pessoa com deficiência. 
Objetivo: Identificar e caracterizar as pessoas com deficiência física que residem 
nos territórios das Gerências Distritais de Saúde Leste/Nordeste e Partenon/Lomba 
do Pinheiro, na cidade de Porto Alegre, tendo em vista fomentar ações de atenção à 
saúde em rede. Métodos: Para identificação e caracterização das Pessoas com 
Deficiência (PcD), suas famílias e ambiente, e para compreensão dos fatores que 
dificultam o acesso dessa população à rede de atenção, serão utilizados dados 
secundários e primários. Os primeiros coletados em banco de dados e prontuários de 
família; os segundos, pela estimativa rápida, complementada por visitas 
domiciliares, nas quais serão realizadas entrevistas, observação participante e 
sistemática (exame físico e funcional para identificação e classificação das 
deficiências). Os pesquisadores serão capacitados por ações de educação permanente 
em saúde, para a realização da coleta de forma qualificada. Paralelamente, serão 
criadas estratégias que facilitem o fluxo de informações entre as Unidades de Saúde 
da região e o HSL, a fim de que os profissionais acompanhem os casos 
identificados, envolvendo a rede em todos os níveis de atenção. Resultados: Com a 
presente pesquisa esperamos sensibilização da academia, dos profissionais de saúde 
e da comunidade para a atenção à pessoa com deficiência; Efetivação do 
mapeamento das pessoas com deficiência dos distritos referidos; Identificação das 
pessoas com deficiência e suas necessidades, inclusão do tema em oficinas e na rede 
de serviços e comunidade, utilizando de apoio matricial e educação permanente; 
Contribuição para o conhecimento e qualificação da rede de atenção à pessoa com 
deficiência; Identificação de possibilidades de intervenção para uma rede de cuidado 
mais qualificada; Fortalecimento da atuação intersetorial e trabalho em rede. 
Conclusão: Esperamos que se fortaleçam os cuidados em rede á pessoa com 
deficiência, com o intuito de fomentar ações voltadas para essa população para que 
de fato seu direito á saúde possa ser exercido. 
 
APOIO: Ministério da Saúde. 
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CAPACIDADE FUNCIONAL APÓS REABILITAÇÃO 

CARDIOPULMONAR E METABÓLICA FASE 2 EM INDIVÍDUOS 
SUBMETIDOS A CIRURGIA CARDÍACA 

 
Maria Luisa Rocha Dadalt, Aline Paula Miozzo, Vinicius Vargas, Pricila Ourique, 

Patrícia da Silva Klahr, Christian Correa Coronel 
 
Introdução: Programas estruturados de reabilitação cardíaca têm sido apresentados 
como uma modalidade terapêutica das mais interessantes em termos de custo-
efetividade, bastante segura, cuja ausência de contraindicações deve ser 
recomendada como parte do tratamento após cirurgia cardíaca. Objetivo: Identificar 
se há melhora na capacidade funcional após reabilitação cardiopulmonar e 
metabólica fase 2 em indivíduos submetidos a cirurgia cardíaca. Material e 
métodos: Série de casos de 67 pacientes submetidos a cirurgia cardíaca 
encaminhados para reabilitação em até 60 dias após esta, ao Centro de Reabilitação 
Cardiopulmonar e Metabólica do IC-FUC sendo submetidos a exercício durante 36 
sessões (3 meses) com intensidade de exercício calculada através da fórmula de 
Karvonen dividida em 3 fases: Fase 1 (50 a 60% FC reserva), Fase 2 (60 a 70% da 
FC de reserva), Fase 3 (70 a 80% da Fc de reserva) avaliados em 4 momentos 
(avaliação, 12a sessão, 24 a sessão e 36 a  sessão). Realizado o teste Shapiro Wilk 
para normalidade, os dados foram expressos em média e desvio-padrão e a análise 
inferencial realizada com o Teste Anova e Post-Hoc de Scheffé, considerando 
p≤0,05. Resultado: A característica dos indivíduos encontra-se na Tabela 1. No T6' 
houve significância estatística (p=0,001) demonstrando diferença entre todos os 
momentos de avaliação. Quanto à distância percorrida nas esteiras também houve 
significância estatística (p=0,001) entre todos os momentos (Tabela 2). Conclusão: 
Ocorreu melhora na capacidade funcional e distância percorrida na esteira destes 
pacientes que realizam reabilitação cardiopulmonar e metabólica. 
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                                     Nota: Todas as cirurgias e avaliações ocorreram no período de 2012 a 2014. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE FADIGA E CAPACIDADE FUNCIONAL E 

VENTILATÓRIA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA 

  
Mirelle Bueno Hugo1,3, Ilmar kohler1,2, Christian Correa Coronel1, Patrícia da Silva 

Klahr1,3, Emiliane Nogueira de Souza1,3, Karina  de Oliveira Azzolin1,4 
  
1Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia. – IC/FUC 
2Universidade Luterana do Brasil. ULBRA 
3Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
4Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
 
Introdução: Correlacionar a capacidade funcional (CF) e ventilatória (CV) 
avaliada, com a fadiga referida pelo paciente. Métodos: Estudo transversal com 31 
pacientes com Insuficiência Cardíaca (ICC) acompanhados em ambulatório 
multiprofissional no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Todos os 
pacientes foram avaliados por cardiologista, enfermeiro, fisioterapeuta e 
nutricionista. Além do exame clínico, a fadiga foi avaliada através das escalas de 
auto-relato Dutch Fatigue Scale (DUFS) e Dutch Exertion Fatigue Scale (DEFS), 
com respostas do tipo Likert de 5 pontos (quanto maior a pontuação pior a fadiga). 
A DUFS mede fadiga definida como uma sensação de capacidade diminuída para 
realizar atividade física e mental no nível habitual, e a DEFS mede fadiga ao 
esforço. Para avaliação da CF foi utilizado o Teste de Caminhada de 6 minutos 
(T6’), para a CV utilizou-se a Pressão Inspiratória Máxima (PImáx) e a Pressão 
Expiratória Máxima (PEmáx) para avaliar a força dos músculos ventilatórios, e a 
Ventilação Voluntária Máxima (VVM) para o endurance destes. A análise estatística 
foi realizada com o software SPSS v.19, utilizando o teste de Spearman para 
correlação entre as variáveis analisadas, sendo P significativo quando < 
0,05. Resultados: Foram analisados os dados basais de 31 pacientes, sendo a 
maioria do sexo masculino (54,80%), idade média de 62,84±13,97 anos. A mediana 
da fadiga avaliada pela DUFS foi de 19 e pela DEFS 18 pontos; o percentual predito 
do T6’ foi de 71,61%, da VVM 79,68%, da PImax 73,7% e da PEmáx 56,89%. 
Encontrou-se correlação negativa entre os escores de fadiga avaliada pela DEFS 
com o percentual predito do T6’ (r= -0,606; p <0,001), e com o percentual predito da 
VVM (r= -0,469; p= 0,018) e não se encontrou com a PEmáx (r=-0,436; p=0,054) e 
a PImáx (r=-0,395;p= 0,085). Também não houve correlação entre a fadiga referida 
pela DUFS com tais variáveis. Conclusão: Concluiu-se que na amostra analisada 
existiu correlação negativa entre os escores de fadiga referida pelo DEFS e o 
percentual predito no T6’ e na VVM. 
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INTERVENIÊNCIA DA COMPRESSÃO DOS MEMBROS 

INFERIORES NA MODULAÇÃO SIMPATO-VAGAL CARDÍACA 
DURANTE TESTE DE INCLINAÇÃO EM PACIENTES COM 
SÍNCOPE REFLEXA – ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

CRUZADO 
 
Patrícia Dineck da Silva¹, Bruna Helena Suzigan³, Patrícia Schumacher Sant’ Anna¹, 

Ana Gabriela Neis², Felipe de Souza Junqueira², Juarez Neuhaus Barbisan4. 
 
¹Acadêmicos de Medicina da PUCRS,  
²Acadêmicos de Medicina da FFFCMPA 
³Médica residente da ISCMPA, 
4Médico Cardiologista do IC/FUC, Orientador. 
  
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/ Fundação Universitária de Cardiologia 
e Hospital Mãe de Deus 
 
Introdução: A síncope reflexa (SR) é a causa mais prevalente de perda de 
consciência transitória na população, sendo responsável por 21 a 73% dos casos 
entre todas as etiologias em diferentes amostras estudadas. A SR tem um bom 
prognóstico, especialmente na população jovem, entretanto compromete a qualidade 
de vida desses pacientes. Objetivo: Estudar o efeito da compressão de membros 
inferiores sobre modulação simpato-vagal cardíaca em pacientes com síncope 
reflexa, durante teste de inclinação. Métodos: Será um ensaio clínico randomizado 
cruzado, comparando-se pacientes com diagnóstico de Síncope Reflexa, submetidos 
ao Teste de Inclinação, com e sem compressão dos membros inferiores, em relação à 
positivação do exame e às variáveis hemodinâmicas de Pressão Arterial (PA), 
Frequência cardíaca (FC) e controle autômico cardiovascular avaliado pela 
variabilidade da frequência cardíaca (VFC). Resultados: A publicação dos 
resultados deverá ser divulgada em dezembro de 2014. Conclusão: O estudo 
proposto visa avaliar o efeito da compressão de membros inferiores sobre o controle 
autonômico cardíaco em pacientes com Síncope Reflexa, com o intuito de aprimorar 
o conhecimento sobre a resposta vagal e o manejo desses pacientes.  
 
APOIO: CNPq 
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TRATAMENTO DA DOENÇA PERIODONTAL EM PACIENTES COM 

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 
 

Cristina do Amaral Gazeta, Marcelo Gomes Lobo, Karina Pezzi Melleu, Karine 
Elisa Schwarzer Schmidt, Eduarda Schutz Martineli, Márcia Moura Schmidt, Carlos 

Gottschall, Ivan Petry Feijó, Giancarla Sábio de Souza, Thiago Pipp e Alexandre 
Schaan de Quadros 

 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: A doença periodontal é uma doença infecciosa com reações 
inflamatórias crônicas. Os fatores de risco comprovados são o tabagismo, o diabetes 
mellitus, alguns microorganismos e a idade. Nas últimas décadas, a associação entre 
doenças coronarianas e vasculares tem sido evidenciada. Objetivo: avaliar o efeito 
do tratamento periodontal na vasodilatação endotélio-dependente da artéria braquial 
de pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do 
segmento ST (IAMSST) submetidos à intervenção coronariana percutânea primária 
(ICPp). Métodos: Pacientes consecutivos com IAMSST submetidos à ICPp foram 
incluídos no período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2014.  A randomização 
será feita ambulatorialmente, após a alta. Os pacientes serão distribuídos 
aleatoriamente com o uso de uma tabela gerada por computador para receber 
avaliação e tratamento periodontal, se indicado, ou tratamento clínico convencional 
(sem avaliação periodontal por indicação do estudo). Resultados: Estudo em 
desenvolvimento. No período foram avaliados 588 pacientes, sendo a maioria 
composta por homens, hipertensos, tabagistas ou ex-tabagistas, renda inferior à 5 
salários mínimos e idade média de 60 anos. 470 foram excluídos – óbito (8,7%), 
poucos dentes (19,5%), prótese total (10,5%), saúde periodontal (46,5%), outros 
(8,5%). Os 118 pacientes seleccionados serão randomizados. Conclusão: Menos de 
50% dos pacientes excluídos do estudo apresentavam saúde periodontal, fato que 
deve ser muito valorizado, por ser um indicativo da saúde bucal precária nessa 
população. Além disso, os números de pacientes com menos de 8 dentes e com uso 
de prótese bucal mostrou-se bastante elevado, fatores que reforçam a necessidade de 
atendimento público destes pacientes – levando em conta que ¾ da amostra 
apresentavam renda mensal inferior a 5 salários mínimos. 
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AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DE TROMBOS ARTERIAIS 
NO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM ELEVAÇÃO DO 

SEGMENTO ST 
 

Eduarda Schutz Martinelli, Eduardo Cambruzzi, Juliana Canedo Sebben, Carlos 
Antônio Mascia Gottschall, Alexandre Schaan de Quadros, Márcia Moura, Karina 

Pezzi Melleu, Cristina Gazeta, Karine Schmitt 
 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
Universidade Luterana do Brasil - ULBRA 
 
Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma importante causa de 
mortalidade. Ensaios clínicos randomizados (ECR) mostram que a intervenção 
coronariana percutânea (ICP) é atualmente o método de escolha como terapia de 
reperfusão para esses pacientes. A avaliação dos resultados da ICP para o tratamento 
do IAM com supradesnivelamento de ST (IAMCSST) no Brasil é pouco estudada. 
Objetivos: Este estudo tem por objetivo avaliar a evolução de trombos arteriais 
cardíacos aspirados em um grupo de pacientes com IAM com supradesnivelamento 
de ST submetidos à ICP em hospital de referência nacional em cardiologia. 
Métodos: Pacientes submetidos à ICP primária foram incluídos no período de 
dezembro de 2009 a junho de 2011. As características clínicas e laboratoriais e os 
dados angiográficos foram coletados e incluídos no banco de dados. A decisão de 
realizar a tromboaspiração ficou a cargo dos operadores. Foram coletadas 112 
amostras de trombos armazenadas em formalina 10%, fixadas em parafina, coradas 
com hematoxilina-eosina e analisadas por microscopia óptica. Na avaliação 
histopatológica, os trombos foram classificados em trombos recentes ou 
lisados/organizados. Resultados: Foram identificados trombos recentes em 68 
pacientes (61%) e trombos lisados/organizados em 44 pacientes (39%). Os pacientes 
com trombos recentes apresentaram maior infiltração de glóbulos vermelhos. Não 
foram identificadas outras diferenças estaticamente significantes em relação às 
características clínicas, angiográficas e laboratoriais ou aos desfechos clínicos entre 
os dois grupos estudados. Conclusão: Dois terços dos trombos aspirados nessa 
população apresentaram características histopatológicas de trombos recentes. Não 
foram observadas associações. 
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Figura 1 – Fluxograma do estudo. 
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INTERVENÇÃO CORONARIANA PRIMÁRIA EM 1887 

PACIENTES CONSECUTIVOS EM CENTRO DE REFERÊNCIA 
 

Karina Pezzi Melleu, Cristina Gazeta, Eduarda Martinelli, Karine Schmidt, 
Alexandre Azmus, Silvia Garofallo, Márcia Moura Schmidt, Carlos A. M. 

Gottschall e Alexandre S. de Quadros 
 

Introdução: A avaliação de evidências clínicas provenientes de ensaios clínicos 
randomizados em registros representativos do mundo real é importante para 
evolução da assistência e adequação dos protocolos clínicos. Métodos: Estudo de 
coorte prospectivo com 1887 pacientes (pts) consecutivos que realizaram 
intervenção coronariana percutânea primária (ICPp) por infarto agudo do miocárdio 
com supradesnivelamento do segmento ST (IAM) no período de dezembro 2009 a 
dezembro 2013 em um centro de referência em cardiologia. Os pts foram 
entrevistados e acompanhados prospectivamente. Os dados foram coletados em 
banco de dados dedicado e analisados com o SPSS versão 19.0. Os preditores de 
mortalidade foram analisados através da regressão logística, método stepwise 
backwards. Resultados: A média de idade dos pacientes foi de 60,38 ± 11,7 anos 
sendo que 70% eram homens, 64% dos pacientes eram hipertensos e 24% eram 
diabéticos. A maioria apresentava-se em Killip 1 (82%). A mediana do delta-T foi 
de 3,90 horas [1,99 - 6,50], sendo que a mediana do tempo porta-balão foi de 1,16 
horas [0,88 – 1,60]. Stent direto foi utilizado em 37% dos casos, tromboaspiração 
em 30% e uso da via radial em 36%. Inibidores da glicoproteína foram utilizados em 
32% e clopidogrel 600 mg em 87%. O sucesso da ICPp (TIMI final 2/3) foi de 96%. 
No seguimento de 30 dias, a mortalidade foi de 8%. re-IAM ocorreu em 4,1% dos 
pts, e trombose do stent ocorreu em 2,4% dos pts. Na análise multivariada, idade, 
dislipidemia, diabetes mellitus, bloqueio atrioventricular total, insuficiência renal 
crônica, classe Killip 4, via de acesso femoral, lesão em 3 vasos, estenose pós e delta 
T foram preditores independentes de mortalidade. Conclusão: Confirmando 
resultados de estudos recentes, a via radial foi associada a menor mortalidade e 
tromboaspiração não foi associada à diminuição de eventos. Em pacientes não 
selecionados e representativos do mundo real, a mortalidade da ICPp por IAM 
permanece alta. 
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BAIXO CONTROLE DA RAIVA E DOENÇA ARTERIAL 

CORONARIANA 
 
Karine Elisa Schwarzer Schmidt1,2, Marcia Moura Schmidt1, Mauro Regis Moura1, 

Luciele Stochero1, Carlos Gottschall1, Alexandre Quadros1 

 
1Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 

2Universidade Luterana do Brasil - ULBRA 
 
Introdução: A associação entre raiva, doença arterial coronariana (DAC) e 
desfechos cardiovasculares tem sido demonstrada, mas permanecem dúvidas sobre 
qual aspecto da raiva está mais relacionado ao risco. Objetivo: Avaliar a associação 
entre a raiva, a DAC e desfechos cardiovasculares. Métodos: Pacientes 
consecutivamente agendados para angiografia coronária no período de 30/11/2009 a 
3/2/2010 foram considerados para inclusão. DAC foi definida como estenose ≥ 50% 
em um vaso epicárdico principal. A avaliação da raiva foi realizada com o 
Inventário de expressão de raiva traço-estado de Spielberger (STAXI), usando sete 
subescalas: traço, temperamento, reação, expressão de raiva, raiva dentro, raiva fora 
e controle da raiva. Os pacientes foram seguidos por 16 meses para verificar a 
ocorrência de morte cardiovascular, infarto do miocárdio, revascularização 
miocárdica e hospitalização por angina. Resultados: No período do estudo foram 
incluídos 523 pacientes. Um aumento de um ponto na escala de controle da raiva foi 
associado com uma diminuição de 8% na probabilidade de ocorrência de DAC 
angiograficamente detectada, independente de fatores de risco tradicionais e de 
outras subsescalas de raiva. (adj OR 0,92; [IC 95% 0,88-0,98]; p=0.004).  No 
seguimento, ocorreram 2,7 % de perdas, totalizando 509 participantes. Eventos 
Cardiovasculares maiores (ECVM) ocorreram em 207 ( 41 %) deles.  Aqueles com 
ECVM apresentaram mais frequentemente diabetes, infarto prévio, intervenção 
coronária percutânea prévia e menor controle da raiva. Na análise multivariada, 
diabetes e baixo controle da raiva (OR: 1.41; IC 95%: 1.07-1.87, p=0.02) foram 
associados com ECVM. Conclusão: Neste estudo, baixo controle da raiva foi 
independentemente associado com DAC e com aumento de risco de eventos 
cardiovasculares. Mais estudos para explorar a influência da raiva no 
desenvolvimento e prevenção da DAC são necessários. 
 
APOIO: PIBIC/CNPQ 
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AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA E FACTIBILIDADE DA 

DENERVAÇÃO SIMPÁTICA RENAL ATRAVÉS DE APLICAÇÃO 
DE RADIOFREQUÊNCIA NAS ARTÉRIAS RENAIS EM 

PACIENTES PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA RESISTENTE 

 
Mariana Fernandez Simão1, Júlio Vinícius de Souza Teixeira2, Matheus Nardi Rios3, 

Giordana Z. Mariano2, Tiago Luiz Luz Leiria2, Leonardo Martins Pires2, Marcelo 
Lapa Kruse2, Gustavo Glotz de Lima2. 

1Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) 
2Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC) 
3Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 
 
Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) constitui importante causa de 
morbimortalidade. O tratamento da HAS baseia-se no uso de anti-hipertensivos 
associados a modificações no estilo de vida, incluindo redução de peso e do 
consumo de sódio, bem como a prática de atividades físicas. HAS resistente é 
definida como níveis pressóricos acima de 140/90 mmHg apesar do uso de três ou 
mais drogas anti-hipertensivas, incluindo diurético. Para esta categoria, tem-se 
estudado novas linhas de tratamento, as quais incluem a denervação simpática renal 
através de radiofrequência. Objetivos: Avaliar a segurança e a factibilidade da 
realização da ablação neuronal renal a partir do sucesso técnico imediato, redução da 
filtração glomerular e presença de estenose em artéria renal. Métodos: Série de 
casos realizada a partir de dez pacientes selecionados do Ambulatório de 
Hipertensão do IC-FUC com o diagnóstico de HAS resistente ao tratamento. São 
considerados elegíveis os pacientes de idade entre 18 e 85 anos, com pressão arterial 
sistólica acima de 160 mmHg, utilizando três ou mais anti-hipertensivos, e que não 
disponham de condição excludente detectada em exames prévios. Os pacientes 
selecionados são submetidos ao procedimento de denervação simpática renal. Os 
seus resultados e possíveis complicações são acompanhados nos meses 
consecutivos. Resultados: Quatro pacientes foram submetidos ao procedimento de 
denervação simpática renal até então, correspondendo 100% ao sexo feminino, e 
idade média 44,25 ± 10,78. Excluiu-se dois pacientes selecionados devido à 
presença de estenose renal bilateral detectada em arteriografia prévia, e à dissecção 
de artéria ilíaca direita durante o acesso vascular. Aguarda-se a realização dos 
exames de Medida Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e Ultrassonografia 
com Doppler de artérias renais nos pacientes que realizaram o procedimento, para 
que se acompanhe os resultados pressóricos e a presença de anormalidades arteriais, 
respectivamente. Constatou-se sucesso imediato em 100% das intervenções 
realizadas. Conclusão: A denervação simpática renal é um procedimento que 
possivelmente permite a redução dos níveis pressóricos naqueles pacientes 
refratários ao tratamento anti-hipertensivo. A sequência do estudo é de suma 
importância para a comprovação da técnica como uma alternativa viável para o 
tratamento destes pacientes. 
APOIO: CNPq 
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ANÁLISE DE DADOS DA POPULAÇÃO IDOSA ENCAMINHADA 

AO SETOR DE ELETROFISIOLOGIA DO INSTITUTO DE 
CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 

 
Matheus Nardi Rios1, Mariana Fernandez Simão2, Caroline Saltz Gensas1, Leonardo 

Martins Pires3, Tiago Luiz Luz Leiria3, Marcelo Lapa Kruse3, Rafael Ronsoni3, 
Douglas Boris3, Gustavo Glotz de Lima3. 

 
1Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
2Universidade Luterana do Brasil - ULBRA 
3Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia - IC/FUC 
 
Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. A elevada 
taxa de arritmias cardíacas nos idosos faz, dessas, causa importante de morbi-
mortalidade nessa população. Assim, o estudo eletrofisiológico invasivo (EEF) é 
uma ferramenta importante para o diagnóstico e, eventualmente, tratamento da 
arritmia. Objetivos: Definir características de pacientes idosos encaminhados para 
EEF em hospital de referência. Métodos: Estudo transversal realizado com idosos 
(acima de 65 anos) entre os pacientes encaminhados ao Setor de Eletrofisiologia do 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, entre outubro de 2005 e dezembro de 
2012. Serão analisados: idade média, sexo, procedimentos e tratamentos. Os 
resultados serão apresentados por estatística descritiva e inferencial. Resultados: 
Dos 2704 pacientes avaliados, 22,4% eram idosos (n = 607). A idade média foi 73,6 
anos. Sexo masculino apareceu em 56,5% dos casos. EEF foi realizado em 66,06% 
dos pacientes; destes, 68% apresentaram anormalidades. Distúrbio de condução 
infra-hissiana foi o achado mais freqüente (31,8%), seguido de disfunção do nó 
sinusal (17,9%), fibrilação atrial (13,5%) e taquicardia ventricular monomórfica 
(10,6%); ablação foi realizada em 33,9% dos casos, sendo a ablação para taquicardia 
de reentrada nodal átrio-ventricular mais prevalente (46,2%), seguida de flutter atrial 
(17,9%). Obteve-se sucesso em 82,7% das ablações, com 0% de complicação. Os 
intervalos de condução médios foram intra-atrial (PA)=26,8, átrio-His (AH)=111, 
His-ventrículo (HV)=52,2. Conclusão: Em um hospital de referência, um percentual 
importante dos pacientes é idoso; a maioria deles vem para realização de EEF, e um 
percentual considerável apresenta anormalidades. Um menor percentual é 
encaminhado para ablação, com taxa de sucesso considerável. Os intervalos de 
condução estão de acordo com a literatura. 
 
APOIO: FAPICC 
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EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO NO HOMING DE CÉLULAS-

TRONCO ADIPOSO-DERIVADAS UTILIZADAS NA TERAPIA 
CELULAR PÓS-INFARTO: NÍVEIS SISTÊMICOS DE 

MIELOPEROXIDASE 
 
Augusto S. Camacho1,2, Maximiliano I. Schaun1, Rafael A. Marschner1,2, Thiago R. 

Peres1, Alexandre M. Lehnen1,2, Melissa M. Markoski1 

 
1Laboratório de Cardiologia Molecular e Celular (LCMC), Laboratório de 
Experimentação Animal (LEA), Serviço de Medicina Experimental, Instituto de 
Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia 
2Faculdade SOGIPA de Educação Física 
 
Introdução: Estudos comprovam que o treinamento físico moderado promove 
efeito sistêmico promotor de saúde e de regulação redox, que podem prevenir ou 
diminuir riscos de doenças cardiovasculares. Por sua vez, as doenças 
cardiovasculares crônicas, como hipertensão arterial sistêmica (HAS) e doença 
aterosclerótica (DAC), causam desbalanços na atividade do sistema imune e intensa 
mobilização de moléculas inflamatórias. Entre estas, a mieloperoxidase (MPO), uma 
enzima que oxida substratos orgânicos e promove peroxidação lipídica, está 
associada a maior risco de DAC, isquemias, infarto, doenças arteriais e outras. Os 
efeitos do treinamento físico sobre a mobilização de MPO não são bem conhecidos, 
principalmente no âmbito da profilaxia de doenças cardíacas. Objetivo: Avaliar os 
níveis sistêmicos de MPO em um modelo experimental de HAS e infarto agudo do 
miocárdio frente a treinamento físico e terapia celular. Métodos: Ratos fêmeas da 
linhagem SHR foram alocados em grupos experimentais (n=5) que passaram ou não 
por protocolo de treinamento físico em esteira (10 semanas, 1h/dia, a 70% do teste 
de esforço máximo – TEM - inicial), seguido de cirurgia de indução de infarto por 
oclusão coronária ou sham, que receberam ou não terapia com células-tronco 
adiposo-derivadas (2x10e5/100uL/animal). A capacidade funcional foi avaliada pelo 
TEM final. Por ecocardiografia foram mensuradas a área acinética e a fração de 
ejeção (FE) pós-tratamento (48h após o infarto). Plasmas foram coletados antes e 
após as intervenções e analisados para MPO por imunoensaio de ELISA. Análise de 
Variância (ANOVA) de 1 via com post-hoc de Tukey ou Bonferroni (α= 5%) foi 
utilizada como teste estatístico. Resultados: Após análise ecocardiográfica, a área 
acinética apresentou média de 43,46% ±1,13, não diferindo entre os grupos, 
conforme o esperado. A FE mostrou-se aumentada nos grupos que fizeram 
treinamento físico (p= 0,09). A capacidade funcional diferiu (p<0,0001) entre os 
grupos mostrando-se melhor nos animais treinados (2,48 km/h +/- 0,03) em 
comparação aos grupos sedentários (1,72 Km/h +/- 0,01). Os níveis sistêmicos de 
MPO mostraram-se significativamente reduzidos (p<0,0001) nos grupos que 
realizaram treinamento físico (51, 49 ng/mL +/- 7,62) em comparação aos que 
mantiveram-se sedentários (259,31 ng/mL+/- 37,36). A terapia celular não 
influenciou os níveis de MPO. Conclusão: O treinamento físico foi capaz de 
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melhorar a capacidade funcional dos animais e reduzir os níveis sistêmicos de MPO, 
mesmo em animais que passaram por procedimento de infarto experimental.  
 
APOIO: FAPERGS 
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE ß -BLOQUEADORES SOBRE O 
HOMING DE CÉLULAS-TRONCO IN VITRO: EFEITO SOBRE O 

RECEPTOR CXCR4 
 
Debora Ulbrich Mendes1,2, Grasiele Sausen2, Renato Abdala Karam Kalil1,2, Melissa 

Medeiros Markoski2 

 
1Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
2Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: As doenças cardiovasculares são um dos principais problemas de saúde 
pública por serem as responsáveis pelo maior número de mortes da população 
mundial. Para estabelecer o equilíbrio das doenças cardíacas, os pacientes 
necessitam ter acompanhamento farmacológico principalmente com o uso de β-
bloqueadores que possuem efeito antagonista aosreceptores β-adrenérgicos. Estes 
fármacos são utilizados terapeuticamente como antiarrítmicos, anti-hipertensivos, 
anti-isquêmicos e também para o tratamento da insuficiência cardíaca, pois 
dessensibilizam receptores β-adrenérgicos. Entre as principais drogas utilizadas na 
prática clínica estão o atenolol, carvedilol, metoprolol e o propranolol e, apesar dos 
benefícios que trazem aos pacientes, essas drogas têm demonstrado atividade de 
diminuição da proliferação celular in vitro e também influência sobre o homing 

celular através da supressão do CXCR4. Objetivos: Verificar a influência de beta-
bloqueadores sobre o homing de células-tronco mesenquimais derivadas de tecido 
cardíaco de ratos espontaneamente hipertensos (SHR) in vitro através da análise da 
expressão do receptor CXCR4. Métodos: Os fármacos propranolol, atenolol, 
carvedilol e metoprolol serão preparados conforme instruções do fabricante (Sigma-
Aldrich). As culturas celulares obtidas do tecido cardíaco de SHR serão cultivadas 
com os fármacos nas concentrações de 0,1 mM, 0,01 mM e 0,001 mM, conforme 
Kastelova et al.(2003), e mantidas em estufa umidificada com injeção de 5% de 
CO2, a temperatura de 37oC. Todos os ensaios terão como grupo controle cultura de 
células que receberão apenas meio base. Proteínas isoladas das células dos grupos 
amostrais descritos serão submetidos à determinação da expressão do receptor 
CXCR4 através da técnica de western blot. Perspectivas: O projeto encontra-se na 
fase inicial do tratamento das culturas celulares com as drogas. 
 
APOIO: Universal CNPq. Bolsista PIBIC. 

  



XVIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC                                                                                    Medicina Experimental 
_______________________________________________________________________________________ 

- 140 - 
 

 
AVALIAÇÃO DE LESÃO ÓSSEA EM FÊMUR DE RATOS E DE 

CAMUNDONGOS: REVISÃO SISTEMÁTICA 
 

Júlia Merladete Fraga1, Letícia Manoel Debon1, Mariana Ongaratto Scherer1, 
Alexandra Damasio Todescatto1, Jefferson Braga Silva1,2, Rita Mattiello3 

 
1Laboratório de Técnica Cirúrgica e Pesquisa Microcirúrgica, Hospital São Lucas da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil  
2MD, PhD, Serviço de Cirurgia da Mão e Microcirurgia, Hospital São Lucas da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil  
3PhD, Faculdade de Medicina - Programa de Pós-Graduação em Pediatria e Saúde 
da Criança da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
Brasil 
 
Introdução: Modelos animais devem simular cenários clínicos vistos em pacientes 
da maneira mais próxima possível, a fim de permitir que resultados experimentais 
sejam traduzidos em cuidado clínico. Dada a dificuldade em estudar lesões no fêmur 
de humanos, modelos animais representam um papel importante na exploração da 
patogênese de enfermidades ósseas, além de ajudar na determinação da eficácia do 
tratamento profilático e terapêutico. Entretanto, ainda não existe um consenso na 
literatura sobre qual método de intervenção óssea é o mais efetivo. Objetivos: 
Validar modelos de lesão óssea em fêmur de ratos e de camundongos. Métodos: 
Estratégia de busca: Realizaremos pesquisas bibliográficas abrangentes a fim de 
identificar estudos que utilizem lesão óssea em fêmur de ratos e de camundongos. 
Faremos a busca nas seguintes bases de dados: MEDLINE, Embase, LILACS e Web 
Of Science. Não restringiremos a busca em idade, língua, data ou status de 
publicação. A busca iniciou em março de 2014. As palavras-chave utilizadas foram 
“Femur”, “Wounds and Injuries”, "Rats” and “Mice". Critérios de seleção: 
Incluiremos, nesta revisão, todos os estudos de intervenção em modelo experimental 
que abordaram tipos de intervenção aplicados em fêmur de ratos e de camundongos. 
Coleta de dados e análise: Independentemente, aplicaremos critérios de eligibilidade 
nos estudos e extrairemos os dados. Esse resumo apresenta os resultados da base de 
dados do MEDLINE. Resultados: A busca no PubMed resultou em quarenta 
estudos potencialmente relevantes. Vinte e um estudos foram selecionados. Diversos 
métodos foram analisados em ratos. O método mais comumente utilizado foi 
“fraturas fechadas bilaterais de fêmur envolvendo fratura com padrão de força no 
meio-eixo do fêmur através de uma armadilha de rato comum”. Neste método, morte 
por injúria ou morte pós-operatória não foram relatadas. Inúmeros métodos de lesão 
foram analisados em camundongos. O uso de “tesouras estéreis” para provocar a 
lesão no fêmur foi o método mais empregado, especialmente no terço proximal do 
fêmur destes animais. Conclusão: Comparando os estudos usando ratos e 
camundongos, não houve métodos compartilhados, o que leva à conclusão que a 
escolha do animal é crucial para seleção do método a ser empregado.  
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ADMINISTRACÃO DE CACAU NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 

GESTACÃO CAUSA CONSTRICÃO DUCTAL EM FETOS DE 
RATOS 

 
Natássia Miranda Sulis¹, Felipe Villa Martignoni², Gabriela Pozzobom², Pedro 

Rafael Magno², Melânia Lacerda², Cristine Weihrauch², Daniel Mattos², Alexandra 
S. Cardoso², Stefano Boemler Busato¹, Guilherme Bubols¹, Antonio Piccoli Jr¹, Luiz 
H. Nicoloso¹, Izabele Vian¹, Ana Zilio¹, Carolina Barbisan¹, Mauro Lopes¹, Caroline 
Klein¹, Alexandre Bestetti¹, Bruna Cunha¹, Augusto Shimanoe¹, Gabriela Lorentz¹, 

Fabiana Jaeger¹, Paulo Zielinsky¹. 
 

¹Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologa do RS  
²Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 
 
Fundamentos: a ação dos polifenóis na dieta materna no final da gestação sobre o 
ducto arterioso fetal já foi demonstrada em ovelhas e humanos. Objetivo: o objetivo 
do presente estudo foi investigar a ação do cacau sobre o ducto arterioso fetal 
quando administrado via gavagem para ratas no terceiro trimestre de gestação. 
Materiais e métodos: no presente estudo utilizou-se ratas Wistar fêmeas prenhas no 
dia 21 de gestação, que foram submetidas a uma única gavagem por cânula 
esofageana e administração de cacau 720mg/kg, indometacina 10mg/kg ou água 
filtrada; 12 horas (para o cacau) ou 8 horas (para a água ou a indometacina) antes da 
cesariana. Imediatamente após a retirada dos fetos, eles foram sacrificados por 
decapitação- antes da primeira respiração- e foram coletados os fígados, placentas e 
tórax para análise. No mesmo momento, as mães foram sacrificadas e tiveram 
coletados seus fígados para análise. Todas as amostras foram congeladas em 
nitrogênio líquido e armazenadas em freezer -80°C. Os tórax fetais foram fixados 
em parafina, cortados e corados com hematoxilina e eosina para posterior análise 
histológica. Através de microscópio digital, as imagens foram digitalizadas e os 
diâmetros aferidos. As análises da atividade da catalase e da superóxido dismutase 
foram realizadas. A análise estatística utilizada foi o teste ANOVA, uma via seguido 
do teste de Tukey para comparações múltiplas. Resultados: a análise estatística 
(ANOVA de uma via) revelou que a administração de cacau (720mg/kg) e 
indometacina (10mg/kg) causaram constrição do ducto arterioso fetal [p<0.05], mas 
na dose utilizada não se alterou a atividade da catalase ou da superóxido dismutase 
nos fígados fetais ou maternos [p>0.05]. Conclusões: nas condições experimentais 
testadas, dose única de cacau de 720mg/kg causa constrição fetal, porém não altera a 
atividade da catalase e da superóxido dismutase. 
 
APOIO: CNPq, FAPERGS, FAPICC 
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ANÁLISE DOS FATORES TRANSCRICIONAIS DO GENE SLC2A4 

SOBRE O GLUT4 EM RESPOSTA AO TREINAMENTO E 
DESTREINAMENTO FÍSICO EM RATOS ESPONTANEAMENTE 

HIPERTENSOS 
 

Rafael A. Marschner1,2, Thiago R. Peres1, Luciano S. Rodrigues1, Melissa M. 
Markoski1, Alexandre M. Lehnen1,2 

 

1Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
2Faculdade Sogipa de Educação Física 
 
Introdução: A hipertenção arterial sistêmica (HAS) é uma doença multifatorial 
caracterizada pela falha dos mecanismos regulatórios da pressão arterial. Um dos 
fatores de risco ligado à HAS é a resistência insulínica. A resistência periférica à 
insulina é manifestada quando este hormônio não produz cronicamente uma taxa de 
captação de glicose adequada nas células insulino-sensíveis. Esta diminuição na 
captação de glicose insulino-mediado tem como causa a menor expressão de GLUT4 
(transportador de glicose insulino-sensível) na membrana plasmática; seja por menor 
translocação desta proteína para a membrana plasmática e/ou pela redução de seus 
estoques intracelulares. Em particular, a síntese de GLUT4 ocorre através de 
expressão do gene Slc2a4 cuja regulação depende essencialmente de dois fatores 
transcricionais: GEF2 e MEF. É bem conhecido que o treinamento físico melhora a 
captação de glicose tanto em nível de sinalização insulínica como pela maior 
expressão do gene Slc2a4. Contudo, quando o treinamento físico deixa de ser 
executado, a tendência é que os níveis de expressão do GLUT4 voltem aos níveis 
basais. Em nosso laboratório foi demonstrado que, após 10 semanas de treinamento 
físico, 1 semana é suficiente para a diminuição do GLUT4 no coração e adipócitos; 
no gastrocnêmio esse efeito foi observado em 2 semanas. Entretanto, os mecanismos 
transcricionais e/ou de sinalização celular desta regulação não estão claros. 
Objetivo: Avaliar o efeito tempo-resposta do destreinamento físico na expressão do 
gene Slc2a4 e de seus reguladores MEF2 e GEF, em ratos espontaneamente 
hipertensos (SHR). Métodos: Trinte e dois SHR, 4 meses de idade, serão divididos 
em 4 grupos (n=8/grupo): animais controle (C); ratos treinados (T) durante 10 
semanas em esteira rolante (5x/semana, 1h/dia, 50 a 70% da velocidade máxima no 
teste de esforço), treinados no mesmo protocolo e destreinados por 5 (D5) e 10 
(D10) dias. Será avaliada a resistência insulínica (kITT) e a capacidade funcional 
(teste de esforço máximo) antes e após os protocolos de treinamento e 
destreinamento físico. Ao final, serão coletadas amostras do coração, tecido adiposo 
e gastrocnêmio para análises moleculares. Os níveis de expressão do GLUT4, MEF2 
e GEF serão analisados por Western blot. A expressão do gene Slc2a4 será analisada 
por PCR quantitativo. Os dados serão expressos em média e desvio padrão e 
comparados por ANOVA (uma via ou medidas repetidas, quando possível) seguido 
de post-hoc de Duncan. As correlações serão feitas por teste de Pearson. Para todos 
os testes o nível de significância será de 5%. Perspectivas: Os resultados fornecerão 
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subsídios para o entendimento dos mecanismos que levam à diminuição de GLUT4 
na membrana plasmática em resposta ao destreinamento físico, especialmente em 
situações de resistência insulínica. 
 
APOIO: CNPq e FAPPIC. 
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O ESTUDO EXPERIMENTAL DO MIOCÁRDIO DE RATAS 

PRENHES DIABÉTICAS SOB EXERCÍCIO FÍSICO E A 
REPERCUSSÃO FETAL 

 
Renata D Oliveira Bataiolli1, Cláudio Rogério Silveira da Silva2, Honório Sampaio 
Menezes2, Kellyn C. Kepler2, Cora Albrecht Correa3, Silvia L. M. Bacchi Cirino3, 

Rafaela Menezes de Oliveira3, Denise Rovinsky4, Paulo Zielinsky2 
 
1Unilasalle 
2Laboratório de Experimento Animal, Instituto de Cardiologia / FUC 
3Universidade Luterana Brasileira - ULBRA  
4Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS 
 
Introdução: A gestação normalmente induz uma adaptação fisiológica significativa 
no sistema cardiovascular, incluindo aumento de freqüência cardíaca, tamanho do 
ventrículo esquerdo, volume sistólico e massa do ventrículo esquerdo. Gestantes 
diabéticas têm maiores índices de complicações, morte fetal tardia e poliidrâmnio. O 
exercício físico visa diminuir a intolerância à glicose através do condicionamento 
cardiovascular, aumentando a afinidade da insulina pelo receptor dos tecidos. 
Objetivo: Investigar o efeito do exercício físico moderado sobre os miocárdios de 
ratas prenhes diabéticas e seus fetos. Métodos: Foram estudadas 17 ratas Wistar 
com idade reprodutiva de 90 dias e peso aproximado de 240g. A indução do diabetes 
gestacional foi feita através de injeção intraperitoneal de STZ, dissolvida em tampão 
citrato de pH 4.5, no 11º dia. As ratas com glicemia acima de 120 mg/dL, foram 
distribuídas em dois grupos: GDS=8 e GDE=9. O grupo GDE cumpriu o protocolo 
de exercício de 11 minutos durante 20 dias. No 20º dia foi procedida a cesareana e 
eutanásia, com remoção dos miocárdios materno-fetal para avaliação. Resultados: 
As espessuras dos septos interventriculares dos grupos maternos GDE e GDS, não 
apresentaram diferença significativa entre si. Entretanto, em relação à espessura dos 
septos interventriculares fetal, o estudo observou diferença significativa entre os 
grupos GDE e GDS, demonstrando haver ocorrido uma redução na espessura septal 
do GDE (318,50 mµ ± 77,6 mµ), comparado com o GDS (379,76 mµ ± 100,7 mµ) e 
(p=0,004). A variável glicemia, materna, revelou diferença significativa limítrofe 
entre os grupos GDE e GDS, (377,2 mg/dl ± 175,0 mg/dl; 513,8 mg/dl ± 74,4 
mg/dl). A glicemia fetal evidenciou diferença significativa entre os grupos, tendo o 
GDE apresentado redução em comparação ao GDS (242,11 mg dl ± 149; 381 mg/dl 
± 80 mg/dl) e (p=0,009). O peso cardíaco materno e fetal dos grupos, GDE e GDS, 
não demonstraram diferença significativa. O peso corporal materno e fetal dos 
grupos, GDE e GDS, também não apresentaram diferença significativa. Conclusão: 
O estudo evidenciou o benefício do exercício físico no miocárdio fetal demonstrado 
através da redução significativa na espessura do septo interventricular dos fetos do 
grupo de ratas exercitadas, reduzindo os efeitos negativos do diabetes gestacional e 
as repercussões negativas no miocárdio fetal. 
APOIO: FAPICC 

 



XVIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC                                                                                    Medicina Experimental 
_______________________________________________________________________________________ 

- 145 - 
 

 
DESCRIÇÃO DA TÉCNICA DE CANULAÇÃO DA JUGULAR DE 

RATOS NO LABORATÓRIO DE NEUROPSICOFARMACOLOGIA 
DA UFCSPA 

 
Tierre Aguiar Gonçales¹, Laísa de Siqueira Umpierrez1,2, Luana Freese1,2, Rosane 

Gomez1,3, Helena M. T. Barros1,2 

 
¹Departamento de Ciências Básicas da Saúde e  
²Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Laboratório de 
Neuropsifarmacologia. Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, 
Porto Alegre/RS, Brasil.  
3Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

 

Introdução: Autoadministração endovenosa de drogas em animais é o melhor 
modelo para estudar os mecanismos da dependência química. Estes recebem uma 
dose de droga a cada pressão feita numa barra no interior da caixa de 
condicionamento. A descrição da técnica de canulação da jugular inclui o protocolo 
de implementação no laboratório e a manutenção desta. Objetivos: Descrever a 
técnica de canulação e manutenção do cateter jugular em ratos no laboratório de 
neuropsicofarmacologia. Métodos: Utilizamos 65 ratos Wistar adultos (38 
machos/27 fêmeas), pesando 180–220 g. Pré-operatório: os animais receberam 
anestesia com quetamina 75mg/Kg i.p., xilasina 10 mg/Kg i.p. e, para analgesia, 
paracetamol 200 mg/Kg v.o. Sala em temperatura ambiente. Como profilaxia de 
infecções e para manter a perviedade do cateter utilizou-se solução salina contendo 
enrofloxacino 2,5 g/100 mL i.v. (intracateter), antissepsia do local, auto-clavagem 
dos materiais cirúrgicos e, ainda, cateter mantido em álcool 70% por 20 min. Peri-
operatório: incisão da pele e divulsão de estruturas cervicais à direita para dissecção 
da jugular. Após, incisão de ~ 0,5 mm na veia para introdução de ~ 2 cm de cânula 
em direção ao átrio direito. A eficácia da cirurgia foi verificada com a fluidez de 
sangue no cateter. A fim de evitar oclusão da cânula, administração de heparina 
5000 UI i.v. (via cateter), o,o5 mL. Pós-operatório: Neomicina tópica 5 mg/g, 
paracetamol v.o. e, enrofloxacino 2,5 g/100 mL i.v. (intracateter), 24/24 h, contínuo. 
Nas primeiras 24 horas, os animais foram aquecidos com luz incandescente. 
Resultados e Conclusões: A técnica é bastante complexa e existem poucos 
laboratórios que a realizam. Diante de algumas dificuldades, como a de manter a 
perviedade do cateter por longo período, demonstramos a viabilidade da 
implementação desta em nosso laboratório. Em suma, a técnica descrita foi 
implementada no laboratório para estudos de autoadministração endovenosa. 
 
APOIO: CNPq, CAPES, UFCSPA.  
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AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA IN VIVO DE NANOCÁPSULAS 

POLIMÉRICAS BIODEGRADÁVEIS EM RATOS WISTAR 
 

Yuri Monteiro1,2,3, Rachel Picada Bulcão1,3, Bruna Gauer1,3, Elisa Sauer1,3, Paulo 
Zielinsky2, Adriana R. Pohlmann3, Sílvia S. Guterres3, Solange C. Garcia1,3 

 

1Laboratório de Toxicologia – Faculdade de Farmácia Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul,  
2Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária  de 
Cardiologia – IC/FUC   
3Faculdade de Farmácia – Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
 
Introdução: Nanocápsulas são sistemas utilizados para o direcionamento específico 
de medicamentos para o local da ação. Estes sistemas proporcionam uma maior 
biodisponibilidade de fármacos, objetivando com isso, aumentar o índice terapêutico 
e/ou diminuir efeitos tóxicos. Nos últimos anos, as nanocápsulas têm atraído a 
atenção da comunidade científica por sua biocompatibilidade e biodegradabilidade, 
características importantes para um carreador.  No entanto, a nanotoxicidade 
associada a estes nanocarreadores em sistemas biológicos, incluindo células, tecidos 
e órgãos, ainda é desconhecida. Objetivo: Avaliar sistematicamente os possíveis 
efeitos tóxicos da administração intra-dérmica de nanocápsulas de núcleo lipídico 
(NCL) biodegradáveis em ratos Wistar machos, através de biomarcadores de 
estresse oxidativo e genotoxicidade. Materiais e métodos: As suspensões foram 
preparadas pelo método de precipitação do polímero pré-formado poli-(ε-
caprolactona), (PCL). Ratos Wistar machos foram submetidos a tratamentos sub-
crônicos com diferentes doses de LNC (1,8 x 1012, 3,6 x 1012, 5,4 x 1012 LNC/kg) 
por administração intra-dérmica. No plasma purificado, foram avaliados parâmetros 
de estresse oxidativo, como: Proteína Nitrosilada (3NT), atividade de Superóxido 
Dismutase (SOD). Além disso, foram avaliados danos no DNA, através de ensaio 
Cometa, tendo sangue total heparinizado como amostra. Este trabalho foi aprovado 
pelo comitê de ética da Fundação Universitária de Cardiologia do Rio Grande do 
Sul, (nº 18427). A significância estatística foi determinada utilizando análise de uma 
via da variância (ANOVA) seguida por teste para comparação múltipla (teste de 
Tukey) e o nível de significância foi considerado como p<0.05. Resultados: As 
análises de estresse oxidativo, dano protéico e genotoxicidade não indicaram 
alterações sistemáticas dependentes da dose de NCL nos ratos tratados. Conclusão: 
No presente estudo avaliou-se pela primeira vez, o efeito potencial de NCL em 
biomarcadores de estresse oxidativo e de genotoxicidade, os quais mostraram as 
NCL não possuem efeitos toxicológicos significativos. 
 
APOIO: Fundação Universitária de Cardiologia & CNPq. 
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MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICA NO 

RASTREAMENTO DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO 
 

Alexandre K. Medeiros, Marcelo Lapa Kruse, Tiago Luiz L. Leiria ,Raphael 
Boesche Guimarães, Douglas Boris, Gustavo Glotz De Lima, Daniel Garcia, 

Leonardo M. Pires, José Claúdio Lapa Kruse, Geraldo Rizzo, Carolina S. Gensas 
 
Introdução: A síndrome da apnéia obstrutiva do sono (AOS), por sua significativa 
prevalência e relação com maior risco de doenças cardiovasculares, certamente 
merece atenção e estudos por parte da comunidade médica e interdisciplinar. Novos 
métodos de diagnóstico de AOS e de identificação de arritmias cardíacas 
relacionadas a esta síndrome podem facilitar sua identificação e manejo precoces. 
Objetivos: Correlacionar a presença de variação cíclica da frequência cardíaca 
(VCFC) no Holter com a presença de AOS na Polissonografiae testar se a presença 
de variação cíclica da FC pode identificar pacientes com AOS grave, tendo como 
parâmetro a polissonografia como padrão ouro de diagnóstico. Métodos: Estudo 
prospectivo transversal com 84 pacientes encaminhados para realização 
depolissonografia. Os pacientes foram submetidos ao monitoramento digital pelo 
sistema Holter para obtenção da VCFC durante a realização de polissonografia. 
Resultados: Foram analisados 100 pacientes sendo que 16 foram excluídos do 
estudo totalizando um total de 84 pacientes . Destes 84 pacientes, 41(56%) 
apresentaram critérios para AOS sendo que 13 apresentaram critérios para AOS 
grave .  Dentre os pacientes com AOS, 29 (70%) apresentaramvariação cíclica da 
frequência cardíaca. Já entre os pacientes sem AOS, 25 (58 %) 
apresentaramvariação cíclica dafrequência cardíaca.  Quando usado a curva ROC 
para predizer o melhor parâmetro a ser analisado para a detecção de AOS, observou-
se que a  duração da variação ciclíca da frequência cardíaca obteve a maior 
sensibilidade em predizer AOS grave, com uma sensibilidade de 61% e 
especificidade de 90%. Conclusão: O teste de Holter além de indetificar arritmias, 
pode ser utilizado como ferramenta de triagem para apnéia obstrutiva do sono grave 
quando correlacionada a variação cíclica da frequência cardíaca e a sua duração. 
 
Tabela 1: Curva de ROC e detecção de AOS 
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APOIO: empresa Cardios, fornecedora dos gravadores 
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MOVIMENTOS MANDIBULARES  E SEUS MECANISMOS 

FISIOLÓGICOS 
 

Ana Paula Osório¹, Eduardo Grossmann² 
 

¹Aluno de Gradução Faculdade de Odontologia Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul  
²Professor Associado do  Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Departamento de  
Ciências Morfologias da  Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
Introdução: Os movimentos mandibulares estão condicionados à presença de 
diferentes componentes localizados na periferia, sistema nervoso periférico (SNP) e 
no interior do  sistema nervoso central(SNC). Objetivos: Descrever os mecanismos 
fisiológicos presentes nos movimentos mandibulares Métodos: A presente pesquisa 
foi realizada na base de dados Pubmed, Medline Lilacs no período de 2000-2014. 
Empregaram-se as seguintes palavras-chaves de forma combinada e/ou isolada no 
idiomas inglês e português: movimentos mandibulares, fisiologia mandíbula, 
mandibular movements, anatomy, components, function. Resultados: Os 
movimentos mandibulares são determinados por certas estruturas como articulações 
temporomandibulares direita e esquerda, que estabelecem uma relação com um osso 
localizado na base do crânio-temporal, pela oclusão dentária, que estabelece a 
relação maxilomandibular; pelos nervos aferentes que chegam em diferentes  
núcleos e gânglio do SNC, por nervos eferentes motores, pelos proprioceptores e 
pelos músculos da mastigação e da língua. Os principais fatores que incidem sobre 
os movimentos mandibulares e os relacionam à morfologia oclusão são: a posição 
fisiológica inicial, o tipo de movimento que a mandíbula realiza, a direção do 
movimento, o plano em que esse ocorre, o grau do movimento e sua relação com 
presença ou ausência de determinados órgãos dentais. Conclusão: O estudante de 
Odontologia e/ou o Cirurgião-Dentista deve(m) ter em sua formação os 
conhecimentos básicos sobre os movimentos mandibulares. Com isso, poderá 
realizar seus procedimentos de forma mais adequada, minimizando complicações, 
ou iatrogenias no seu dia a dia. 
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AVALIAÇÃO DA SAÚDE URINÁRIA E SEXUAL DE IDOSOS 

ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE FREQUENTARAM UM 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

 
Santos MCM, Noronha JAP, Schwanke CHA, Schneider RH, Castilho LN, Fay 
CES, Mazzotti AFT, Zancanaro M, Dornelles CEC, Codagnone Neto V, Martins 

AO,  Berg W, Poletto E, Lopes MT, Almeida R, Rauber D, Zandoná PCE 
 
Introdução: O trabalho é composto por uma pesquisa populacional realizada no 
Hospital São Lucas da PUCRS, por meio de questionário não identificado, que será 
distribuído aos acompanhantes, idosos (com mais de 60 anos), dos pacientes que 
consultarem no Ambulatório de Urologia e de Geriatria. Por meio deste 
questionário, serão levantados e analisados os principais problemas urológicos 
relacionados à terceira idade, quais sejam distúrbios urinários e sexuais. 
Justificativa: O crescimento da população de idosos em decorrência do aumento da 
expectativa de vida e de políticas de controle da natalidade tem significativo impacto 
na demanda pelos serviços de saúde, sendo imprescindível o conhecimento das 
afecções que mais acometem este grupo etário afim de melhorar a abordagem destes 
pacientes e propiciar adequado tratamento dos mesmos¹. Os principais motivadores 
de consultas médicas são os problemas relacionados a doenças crônicas, muitas das 
quais interferem significativamente na qualidade de vida do idoso. Pacientes de 
ambos os sexos sentem-se intimidados ao relatarem disfunções sexuais e urinárias 
em consultas médicas, por temerem que suas queixas sejam inapropriadas para idade 
ou por não acreditarem na existência de um tratamento que possa resolver tal 
situação. Da mesma forma, muitos pacientes têm o errôneo conceito de que a 
incontinência urinária faz parte do processo natural de envelhecimento. A maioria 
dos estudos constata que homens e mulheres apresentam interesse sexual durante a 
senilidade e grande parte destes, hígidos, podem manter-se sexualmente ativos até o 
final de suas vidas. A idade, por si só, não é impedimento para uma vida sexual 
saudável e ativa. Outro espectro das disfunções urogenitais é a incontinência 
urinária, cuja real prevalência na população segundo a literatura atual é bastante 
divergente, com taxas que variam de 2,5% a 60%. Estes dados conflitantes decorrem 
das diferentes definições atribuídas à incontinência urinária, das amostras 
populacionais estudadas e do delineamento dos estudos conduzidos acerca deste 
tema. Esta variedade de dados torna difícil a elaboração de conclusões a respeito de 
fatores de risco para IU, bem como avaliação das opções terapêuticas atuais. A 
Sociedade Internacional de Continência (ICS) definia incontinência urinária como a 
perda involuntária de qualquer quantidade de urina capaz de representar um 
problema social e/ou higiênico. 6 Recente publicação do subcomitê de terminologia 
e normatização das funções do trato urinário inferior da ICS apresenta as novas 
definições e modificações das antigas denominações das disfunções do trato urinário 
inferior, redefinindo sinais, sintomas, observações e estudos urodinâmicos para 
serem empregadas em todos as faixas etárias desde crianças até idosos.7 Sendo 
assim, incontinência urinária passa a ser considerada “qualquer perda involuntária de 
urina.”8 
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A incontinência urinária é considerada o sintoma que mais compromete a qualidade 
de vida dos idosos, trazendo severo impacto emocional para o paciente e para a 
família, além de grande desgaste financeiro.4 Essa condição traz como 
conseqüência: dermatites, quedas e fraturas, infecções, depressão, ansiedade, 
isolamento social, comprometimento da saúde sexual e severa redução na atividade 
e produtividade.5 É um dos principais motivadores da institucionalização do idoso. 
10 Nas mulheres, a IU está associada à diminuição da libido por alterar o trofismo 
vaginal e acarretar dispareunia. Muitas mulheres com IU relatam perda de urina no 
intercurso sexual o que provoca constrangimento e problemas de relacionamento.12 
O trabalho proposto visa conhecer com mais precisão os distúrbios relacionados ao 
envelhecimento genitourinário em nosso meio para que possam ser abordados de 
forma adequada, melhorando consideravelmente a qualidade de vida deste grupo 
populacional. Objetivo geral: Avaliar a saúde sexual e urinária de indivíduos 
acompanhantes de pacientes que frequentam um hospital universitário. Objetivos 
específicos: Em idosos, acima de 60 anos, acompanhantes de pacientes que 
frequentam um hospital universitário: determinar a freqüência de queixas urinárias e 
sexuais; descrever as principais alterações urinárias e sexuais; verificar a associação 
entre problemas urinários e sexuais e dados epidemiológicos e socioeconômicos. 
Metodologia: Delineamento - Trata-se de um estudo transversal, observacional e 
multicêntrico. População e amostra: Serão entrevistados indivíduos idosos 
acompanhantes de pacientes que frequentam o Serviço de Urologia e o Serviço de 
Geriatria do Hospital São Lucas da PUCRS no período de 01 maio de 2010 a 30 de 
abril de 2011. 
- Critérios de inclusão: Indivíduos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos, que 
acompanham os usuários dos ambulatórios dos serviços de Urologia e de Geriatria 
do Hospital São Lucas da PUCRS. 
- Critérios de exclusão: Serão excluídos os indivíduos analfabetos ou que forem 
incapazes de responder ao questionário por apresentar comprometimento cognitivo 
ou aqueles que não concordarem em participar da pesquisa. Variáveis em 
investigação: Farão parte do questionário (Anexos 2 e 3) variáveis demográficas 
(sexo, idade, estado civil, escolaridade, renda, moradia), avaliação de problemas 
urinários e avaliação da sexualidade. Logística: Os idosos serão convidados a 
preencher um questionário masculino com 38 perguntas (Anexo 2) e um feminino 
com 27 questões (Anexo 3), confidencial, que será distribuído pelos pesquisadores à 
população de estudo nas salas de espera dos ambulatórios dos serviços de Urologia e 
de Geriatria do Hospital São Lucas da PUCRS. Os questionários foram obtidos a 
partir da tradução e adaptação para o português de questionários internacionais 
específicos sobre problemas urinários e sexuais abordando quatro temas urológicos: 
saúde prostática, bexiga hiperativa, incontinência urinária e disfunção sexual. 
(XXXX revista comtemp.) Os questionários serão acompanhados de uma carta 
explicativa (vide Anexo 1) em que os sujeitos são convidados a participar 
voluntariamente da pesquisa e informados dos objetivos do trabalho. Os 
questionários não serão identificados e os dados serão tabulados e analisados após a 
devolução dos questionários. Benefícios da pesquisa: Análise dos benefícios 
obtidos: O envelhecimento populacional tem sido verificado a partir do incremento 
da expectativa de vida nas últimas décadas e, confirmado através do aumento da 
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parcela de idosos na população geral. As comorbidades frequentemente encontradas 
nesta faixa etária promovem declínio progressivo na qualidade de vida desses 
indivíduos. Esta pesquisa visa beneficiar todos os profissionais de saúde que 
interagem com pessoas da terceira idade, permitindo uma melhor visão dos 
problemas relacionados à saúde sexual e urinária dos idosos. Retorno dos benefícios 
para a população estudada: Os dados serão utilizados para caracterizar a população 
estudada, conhecimento que poderá dirigir futuramente o preparo dos profissionais 
de saúde que trabalham nessa área, além da possibilidade de direcionar políticas 
públicas e recursos financeiros do Estado para a saúde. ANÁLISE ESTATÍSTICA: 
O banco de dados será digitado em planilha Excel e analisado pelo software SPSS 
versão 17.0.  Os dados serão descritos através de freqüência, média e desvio padrão. 
Para verificar a associação entre problemas urinários e sexuais e dados 
socioeconômicos será utilizado o teste do qui-quadrado.  
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GLIOMATOSIS CEREBRI DETERMINING CINGULATE 

HERNIATION 
 

Eduardo Cambruzzi, Karla Lais Pêgas, Tobias Ludwig do Nascimento, 
Andreza Mariane de Azeredo, Ardala Kronhardt, Kátia Martins Foltz 

 
Introduction: Gliomatosis cerebri (GC) is a rare, aggressive, diffuse glioma 
showing an extensive infiltration of a large region of the central nervous system 
(CNS), usually bilateral. The most common affected areas are the cerebral 
hemispheres (76%), the mesencephalon (52%), the pons (52%), the thalamus (43%), 
the basal ganglia (34%), and the cerebellum (29%). (1, 2, 3) Classical GC most 
commonly exhibits an astrocytic phenotype, and the process can represent a subtype 
of otherwise diffuse glioma showing exceptional infiltrative capacity, or it results 
from a synchronous neoplastic transformation of an extensive area within the CNS. 
(1, 2) The peak of incidence is found between 40 and 50 years and males presenting 
somewhat earlier than females. (1, 2, 4) In this report, the authors present a case of 
GC determining intracranial hypertension and describe the main histopathological 
findings and the differential diagnosis of this uncommon neoplasm. Case report: A 
male patient, 36 years, was taken to hospital service referring headache, nausea and 
dizziness in the last thirty days. On physical examination, there were no focal 
neurological deficits. The hypothesis of intracranial hypertension was then 
suggested. The computed tomography (CT) and magnetic resonance (MR) imaging 
showed a large infiltrating process compromising left frontal lobe, which extended 
to the corpus callosum, parietal lobe, and right frontal lobe, with discrete contrast 
uptake. The CT/MRI scans of the chest and abdomen found no changes. The 
symptoms showed moderate remission after employment of corticosteroids. During 
hospital stay, papilledema of the optic nerve and an increased cerebrospinal fluid 
pressure on lumbar puncture were identified. Cytological examination of 
cerebrospinal fluid showed no atypical or malignant cells. The patient underwent to 
a stereotactic biopsy. Various fragments of the lesion (measuring 1.1x0.2 cm on 
average) from seven different areas were obtained (targets distanced from each other 
0.5 mm). At microscopy, an infiltrating neoplasm constituted by monomorphic glial 
cells, with an astrocytic phenotype, bland cytologic atypias and low cellularity, was 
evaluated. The lesion exhibited a low mitotic index, without recognizable areas of 
necrosis, significant atypia, and exuberant vascular proliferation. The process 
revealed positive immunoexpression for GFAP, and a weak immunoexpression for 
Ki67 in about 02% of cells. Occasional cells showed weak immunoexpression for 
p53 protein. The pathological fi ndings associated with clinical and imaging data 
were then consistent with GC. The patient was referred for radiotherapy, without 
relevant signs of tumor regression after a clinical follow-up of sixty days. 
Discussion: GC is currently defined as a pattern of extensive glioma infiltration. 
Early studies of GC consisted exclusively of autopsy examination, since the 
antemortem diagnosis of GC can be difficult. The term gliomatosis is reserved for 
tumors in which the infiltrative capability is seemingly out of proportion to the 
degree of anaplasia observed, and without tendency to form areas of concentrated 
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celularity. (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8). The neoplasm usually affects adults. The signs and 
symptoms vary considerably depending on the CNS areas compromised. Alterations 
in behavior and dementia are frequent clinical expressions. Lethargy, seizures, 
headache, pyramidal symptoms / gait disturbances, cranial nerve disfunction, 
increased intracranial pressure, spinocerebellar deficits, sensory deficits, 
paraesthesia, and visual disturbances are also apparent in some cases. (2, 3, 6, 8, 9)  
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QUAL A IMPORTÂNCIA DO MÚSCULO PTERIGOIDEO 

LATERAL NO ATO MASTIGATÓRIO? 
 

Ariel Goulart Rup¹, Eduardo Grossmann² 
 
1Aluno de Gradução Faculdade de Odontologia Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul  
2Professor Associado do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Departamento de 
Morfologia Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
Introdução: O músculo pterigoideo lateral é o músculo mais curto dos músculos da 
mastigação, é o único que se relaciona com a articulação temporomandibular e por 
esse fato realiza movimentos mandibulares que os outros três não são capazes de 
efetuar. Objetivos: Decrever a constituição anatomica desse músculo e sua 
importância no ato mastigatório. Métodos: A presente pesquisa foi realizada na base 
de dados Pubmed, Medline Lilacs no período de 2000-2014. Empregaram-se as 
seguintes palavras-chaves de forma combinada e/ou isolada nos idiomas inglês e 
português: músculo pterigóideo lateral, músculos da mastigação, lateral pterygoid, 
anatomy, components, function. Resultados: A contração simultânea de ambas as 
cabeças inferiores dos pterigoideos laterais faz a mandíbula deslizar para frente, num 
movimento de prorusão, somada a ação concomitante dos músculos digástricos, 
bilateralmente e dos músculos infra-hioideos, produz a abertura da boca. Quando há 
a ação de apenas uma de suas cabeças inferiores, o mento desloca-se para o lado 
oposto, produzindo o movimento de lateralidade. O músculo pterigoideo lateral 
possui duas cabeças de origem e inserção diversas. A inferior prende-se na face 
lateral da lâmina lateral do processo pterigoideo e uma superior, liga-se à superficie 
infratemporal da asa maior do esfenoide, abaixo da crista infratemporal. As duas 
posteriormente se fundem e se inserem por fibras tendíneas na fóvea pterigoidéa do 
colo da mandíbula, além de possuir fibras superiores que se inserem na porção 
anterior da cápsula articular e daí no disco articular da articulação 
temporomandibular. Como função propiciam estabilidade do disco articular, 
evitando seu deslocamento posterior e um possível descompasso entre a 
movimentação dele próprio e da cabeça da mandíbula. Conclusão: Os quatro 
músculos que compõem o grupo responsável pela mastigação; masseter, temporal e 
pterigoideo medial, apresntam como funções elevar a mandíbula, protuí-la e 
lateralizá-la. O pterigoideo lateral contribui nessas mesmas ações, contudo auxilia 
também, no movimento de abertura da boca durante o ato mastigatório.  
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Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) corresponde à abrupta perda da 
função cardíaca. Ocorre devido a um mau funcionamento do sistema cardíaco 
decorrente, principalmente, de um ritmo cardíaco anormal denominado fibrilação 
ventricular (FV). Seu prognóstico é variável, podendo ser fatal ou reversível. A FV é 
causa mais comum de morte após o choque elétrico. Objetivo: Evidenciar a 
importância da reanimação cardiopulmonar (RCP) realizada por leigos e a 
desfibrilação precoce no paciente vítima de PCR. Metodologia/relato de caso: 
E.C.D.; sexo masculino; 42 anos; operário de construção civil; na manhã de 07 de 
Maio de 2013, enquanto trabalhava, foi vítima de choque elétrico após contato com 
fio de alta tensão. A corrente teve entrada da região hipotenar esquerda, e saída na 
região calcânea de mesmo lado; levando à perda de consciência e a PCR. 
Identificada a PCR, acionou-se o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de 
Porto Alegre (SAMU) através do telefone 192. Durante a ligação, o profissional 
atendente orientou o solicitante a respeito das manobras de RCP, que prontamente 
iniciou-as. Após 8 minutos, uma unidade de suporte avançado chegou ao local, 
encontrando o solicitante realizando RCP na vítima. Os socorristas constataram 
fibrilação ventricular no monitor cardíaco, e imediatamente desfibrilaram a vítima. 
Depois de reanimado o paciente foi encaminhado ao hospital, e após uma semana, 
recebeu alta. Resultados/discussão: Sabe-se que a cada minuto que uma vítima de 
PCR não recebe atendimento a sua chance de sobrevivência cai de 7 a 10%. 
Portanto, o seu pronto reconhecimento por qualquer pessoa é primordial para o 
tratamento. Feito isto, o socorrista deve solicitar ajuda ao SAMU 192. Além de 
enviar uma ambulância para atendimento da vítima, o médico regulador do SAMU 
deve orientar o solicitante, por telefone, sobre como realizar a RCP e/ou uso do 
desfibrilador externo automático (DEA) quando disponível. Conclusão: O caso 
relatado corrobora as evidências de que o início precoce das manobras de RCP, 
executadas com eficácia e sem pausas, por qualquer pessoa, reflete-se em maior 
índice de sobrevida à vítima de PCR. Vale frisar que a presença/uso do DEA e o 
rápido deslocamento da equipe de saúde bem como a orientação adequada dada ao 
solicitante durante a ligação influenciam fundamentalmente no prognóstico do 
paciente. 
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Introdução: Escassas são as informações sobre as principais causas 
cardiovasculares de procura ao atendimento de urgência por pacientes de baixo 
risco. Objetivo: Identificar as principais queixas cardiovasculares que motivaram 
pacientes de baixo risco a buscar atendimento médico no departamento de 
emergência de um hospital terciário. Métodos: Estudo transversal. Um total de 922 
atendimentos (891 pacientes) do ambulatório PMI de julho a 15 de novembro de 
2011 tiveram seus registros eletrônicos revisados. Foram obtidas informações 
referentes ao primeiro atendimento. Os dados foram registrados e analisados através 
dos softwares estatísticos Epi-Info v 3.5.2 e PASW v18. Resultados: Entre os 
atendimentos revisados, 57,6% dos pacientes eram do sexo feminino, e 42,2% do 
sexo masculino. A média de idade foi de 47 anos. Ao todo, 146 atendimentos foram 
atribuídos a causas cardiovasculares, dentre os quais: 52 (5,6%) por dispneia. 47 
(5,1%) dor torácica inespecífica e 13 (1,4%) por dor torácica provavelmente 
anginosa. Adicionalmente, foram identificados 34 atendimentos por tonturas, sendo 
que 10 (1,1%) caracterizados como pré-síncope e 9 (1%), como vertigem. 
Conclusão: Dentre os 922 atendimentos analisados, 146 (15,8%) foram motivados 
por queixas presumivelmente cardiovasculares, o que evidencia a relevância desse 
grupo de doenças mesmo entre atendimentos classificados como de baixo-risco. 
Essa informação pode auxiliar no planejamento das ações de saúde direcionadas aos 
pacientes com queixas cardiovasculares em ambiente de pronto-atendimento. 
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Introdução: A fibrilação atrial (FA) é a arritmia cardíaca mais estudada nos últimos 
anos. O risco de desenvolvimento de FA em homens e mulheres após os quarenta 
anos de idade é de aproximadamente 25%. A FA é uma doença associada à idade e 
ao aumento da longevidade. O melhor tratamento de doenças crônico-degenerativas, 
como cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca e valvulopatias, certamente é 
responsável pelo aumento exponencial na cifra de pacientes portadores dessa 
arritmia. Objetivos: Definir os aspectos epidemiológicos dos pacientes atendidos 
por fibrilação atrial no departamento de emergência do ICFUC. Métodos: Será 
realizado um estudo transversal que contará com os atendimentos na emergência por 
fibrilação atrial realizados no período de janeiro de 2012 a março de 2014. A 
população estudada compreende todos os pacientes atendidos por fibrilação atrial no 
período do estudo. Serão incluídos todos os atendimentos por fibrilação atrial no 
período do estudo a exceção dos pacientes menores de 18 anos. Os dados serão 
coletados no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre através do sistema de 
prontuário eletrônico com busca do CID I48 (fibrilação atrial). Resultados: Até o 
momento somente foram analisados 2% de uma amostra total de 1.980 pacientes. 
Como prévia, foram encontrados os seguintes resultados: a idade média dos 
pacientes que chegaram à emergência com FA foi de 67 anos; 75% dos pacientes 
eram do sexo masculino. Analisando as comorbidades associadas, percebeu-se a 
ocorrência de insuficiência cardíaca em 58% dos pacientes, porém mais de 60% 
desses mantinham sua fração de ejeção nos limites da normalidade. A HAS esteve 
presente em mais de 79% dos avaliados.  No entanto, apenas 25% dos pacientes 
apresentaram DM2. Referente as medicações utilizadas pelos pacientes 
anteriormente ao episódio de FA, apenas 37% dos pacientes estavam 
anticoagulados, com INR médio 2,09, sendo a varfarina o medicamento mais 
utilizado ( em aproximadamente 21% dos casos). Ainda é necessária uma maior 
contabilização de dados para um representação estatisticamente significativa. 
Conclusões: Com os resultados desse trabalho, espera-se que seja possível 
identificar de maneira efetiva as características clínicas e desfechos dos pacientes 
que apresentam fibrilação atrial como causa de visita à sala de emergência. 
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Introdução: O risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares aliado aos 
fatores ambientais vem sendo estudado com afinco nos últimos anos, evidências 
consistentes mostram que os efeitos da poluição do ar estão intimamente 
relacionados na morbidade e mortalidade por doenças respiratórias e 
cardiovasculares. Objetivos: Este trabalho tem como objetivo avaliar o dano renal e 
cardiovascular de indivíduos ocupacionalmente expostos à poluição do ar. 
Materiais e métodos: Este estudo foi realizado com seis motoristas de taxi, não 
fumantes e sem doenças crônicas, da cidade de Porto Alegre. As coletas de material 
biológico dos indivíduos envolvidos nesse estudo ocorreram em 2012 e 2013. A 
coleta do MP2,5 (partículas menores que 2,5 micromêtros) para o monitoramento 
ambiental foi realizada no período de Janeiro a Agosto 2012 através do amostrador 
ativo (harvardinho), localizado na Faculdade de Farmácia da UFRGS. A espessura 
da camada média intimal (CMI) das artérias carótidas foi medida por aparelho de 
ultrassom de alta definição em tempo real. As dosagens bioquímicas de ureia e ácido 
úrico foram realizadas por aparelho automatizado. A quantificação da N-acetil-β-D-
glicosaminidase urinária (NAG) foi realizada de acordo com Maruhn (1976). Os 
valores de p<0,05 foram considerados significativos. Resultados e discussão: A 
média da concentração de MP2,5 encontrada no período, foi de 9,65 ± 5,57 µg/m3 
(2,61 – 30,25 µg/m3). A OMS sugere limite anual de 10 µg/m3. A espessura CMI 
carotídea em 2013, encontrou-se elevada em 34% dos indivíduos, comparados com 
o valor de referênica (1mm). Contudo, nota-se um aumento na espessura da CMI 
carotídea  em 83 % dos indivíduos em 2013, comparando a medida de 2012. Foi 
encontrada diferença significativa nas concentrações de uréia e NAG dos indivíduos 
comparando os dois momentos de exposição (p<0,05). Não foi encontrada diferença 
significativa nos níveis de microalbuminúria e ácido úrico (p>0,05). Conclusão: 
Estes resultados preliminares podem indicar que a exposição ocupacional crônica à 
poluição atmosférica pode contribuir para o desenvolvimento e agravamento de 
dano cardiovascular e dano tubular renal. Adicionalmente, as concentrações 
de MP2,5 encontrados, estão acima ou próximas dos limites sugeridos 
internacionalmente, colocando em alerta as autoridades sobre os riscos à 
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saúde. Neste contexto, taxistas podem ser considerados como um grupo de risco 
ocupacional. 
  
APOIO: CNPq/FAPICC, CAPES, IC-FUC 
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DOR MIOFASCIAL: DO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO 

 
Marcelo Biondo1, Thomás Forte1, Eduardo Grossmann2 

 
1Aluno de graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul 
2Professor Associado do  Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Departamento de 
Morfologia Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
Introdução: A dor miofascial é uma condição dolorosa da face caracterizada pela 
presença de pontos hipersensíveis em bandas musculares tensas, chamados de 
pontos-gatilho. Essa patologia é muito prevalente na população, abrangendo 50% 
dos casos das dores musculares na região facial. Seu diagnóstico e tratamento é um 
desafio para os profissionais da saúde. Objetivos: Descrever a dor miofacial, seu 
diagnóstico e formas de tratamento. Métodos: A presente pesquisa foi realizada na 
base de dados Pubmed, Medline Lilacs no período de 2000-2014. Empregaram-se as 
seguintes palavras-chaves de forma combinada e/ou isolada nos idiomas inglês e 
português: pain  TMJ, orofacial pain myofascial, dor orofacial. Resultados: A dor 
miofascial é uma mialgia crónica, que acomete mais mulheres acima de 40 anos. Sua 
etiologia é mal comprendida, porém, sabe-se que há fatores locais e sistêmicos 
envolvidos. Os pontos-gatilho,quando estimulados, podem produzir dor local ou 
referida a outras regiões faciais. Tudo depende da natureza do ponto. Os latentes 
produzem dor local, quando estimulados; os ativos dor à distância, além de 
fenômenos autonômicos. As regiões de referência da dor seguem padrões pré-
determinados conforme a literatura. O diagnóstico dessa patologia é feito pela 
história clínica da dor, por termografia,  pelo exame de  palpação e bloqueio 
anestésico local. O tratamento dessa mialgia visa, principalmente, a eliminação dos 
fatores etiológicos, predisponetes e dos pontos-gatilho. Para a eliminação desses 
pontos está indicado agulhamento seco, alongamento muscular, injecção anestésica 
local, utilização de sprays vapocolantes, toxina botulínica, terapia farmacológica. 
Conclusão: A dor miofascial é uma patologia comum e representa um desafio para 
o clínico. É imprescindível um correto de diagnóstico e conhecimento anatômico 
para realizarmos um tratamento adequado, embora ainda haja divergência na 
literatura quanto a sua etiologia.  
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ARTICULAÇÃO TEMPORMANDIBULAR: UM ENFOQUE 

ANATÔMICO 
 

Pâmela Kargwanski1, Eduardo Grossmann2 
 

1Aluno de Gradução Faculdade de Odontologia Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul  
2Professor Associado do  Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Departamento de 
Ciências MorfolÓgicas da  Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
Introdução: A articulação temporomandibular (ATM é uma estrutura altamente 
complexa que conecta a mandíbula ao crânio. Classifica-se como uma articulação 
diartrodial, do tipo elipsóide, triaxial e discordante. Objetivos: Descrever a 
constituição anatômica dessa articulação com as suas respectivas funções. Métodos: 
A presente pesquisa foi realizada na base de dados Pubmed, Medline Lilacs no 
período de 2000-2014. Empregaram-se as seguintes palavras-chaves de forma 
combinada e/ou isolada no idiomas inglês e português: articulação 
temporomandibular (ATM), TMJ, anatomy, components, function. Resultados: A 
ATM  é composta por um tecido duro, como a fossa mandibular, o tubérculo 
articular, o processo condilar (cabeça e colo da mandíbula). Há também um tecido 
intermediário,o disco articular que apresenta três porções: a banda anterior, a zona 
intermediária e a banda posterior.Há uma quarta porção desse denominada zona 
trilaminar  que é composta  por tecidos moles como ligamentos, vasos, nervos e 
tecido adiposo. Some-se a isso, o ligamento capsular com os seus dois 
compartimentos e o fluído sinovial que os preenche. Esse último componente tem 
como principais funções evitar o atrito, movimentar o disco e tem uma ação 
protetora a partir de um dos seus componentes denominado ácido hialurônico. 
Externamente à ATM, estão presentes  os ligamentos temporomandibular, capsular, 
estilomandibular e esfenomandibular que contribuem, respectivamente, para o ajuste 
do disco/cabeça mandibular à fossa; manter a integridade da articulação 
propriamente dita e uma pressão dentro dos padrões de normalidade que varia de 12- 
17mL de Hg; limitar a protrusão mandibular e restringir o movimento lateral da 
mandíbula. Conclusão: Embora existam vários trabalhos sobre a anatomia e 
fisiologia da ATM, há necessidade dos profissionais da área da saúde terem maior 
conhecimento sobre a sua biomecânica. Tudo deve se iniciar nos cursos de 
graduação de universidades federais, estaduais e privadas. 
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AVALIAÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE PERIOPERATÓRIA NO 

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE DE JANEIRO DE 2002 A 
MAIO DE 2012 

 
Hamerski S., Hoppe PT., Zanella EP., Zancan R., Kluck MM. 

 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
 
Introdução: A avaliação da qualidade assistencial possibilita o acompanhamento 
das flutuações e tendências históricas e fornece subsídios aos planejamentos em 
saúde, embasando o gerenciamento de melhorias da assistência e dos processos a ela 
relacionados. Para quantificar as variações dos critérios ao longo do tempo, deve-se 
traduzir seus conceitos em medidas objetivas, como os indicadores de saúde. A taxa 
de mortalidade perioperatória (TMPO) é um dos indicadores de saúde analisados e 
representa o percentual mensal de óbitos nas primeiras 48h após a indução 
anestésica e na mesma internação hospitalar, entre os pacientes submetidos a 
cirurgias. Objetivo: Analisar as taxas de mortalidade perioperatória, suas flutuações 
e as diferenças quanto ao período analisado, área de internação, tipo de pagador e 
caráter da cirurgia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Materiais e métodos: 
Os dados foram coletados no sistema de informações gerenciais (IG) da instituição. 
Analisaram-se os dados referentes a janeiro de 2002 a maio de 2012. Incluíram-se 
todos os pacientes submetidos à cirurgia no Bloco Cirúrgico com indução 
anestésica. As análises foram feitas no Microsoft Excel 2010. Resultados e 
conclusões: A taxa de óbitos em pacientes submetidos a cirurgias de urgência e 
emergência foi maior do que os submetidos a cirurgias eletivas. A mortalidade em 
todas as especialidades diminuiu do ano de 2011 para 2012. Não foram observadas 
variações sazonais da TMPO. Também se concluiu a TMPO pelo SUS é maior em 
relação a convênios. 
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IMPACTO DO ENSINO DE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR 

PARA ACADÊMICOS RECÉM-INGRESSOS NO CURSO DE 
MEDICINA 

 
Yuri Thomé Machado Strey1, Henrique Alencastro Puls1, Gustavo Romeiro de 

Souza1, Ismael Kirst Dornelles1, Luís Gusttavo Fernandes Marcon Píres1, Henrique 
Borges Ribeiro de Oliveira1, Camila Ohomoto de Morais1, Dante Lucas Santos 
Souza1, Gabriela Souza de Oliveira Freitas1, Henrique Franz Barassuol1, Victor 

Kleinfelder Molinari1, Gustavo Andreazza Laporte1, 2, Átila Varela Velho1. 
 
1Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
2Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Porto Alegre - SAMU 
 
Introdução: Anualmente, 3 milhões de pessoas são vítimas fatais de Parada 
Cardiorrespiratória (PCR). A maior parte desses eventos acontece no ambiente pré-
hospitalar. O conhecimento da técnica de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) por 
parte da população leiga já se provou eficaz para diminuir a taxa de mortalidade por 
PCR. Contudo, sabe-se que a maioria da população desconhece a técnica correta de 
RCP, inclusive estudantes de Medicina. Os dados desse estudo provém de um curso 
teórico-prático para acadêmicos recém-ingressos no curso de Medicina da UFCSPA 
realizado pela Liga do Trauma da UFCSPA, com apoio do Projeto Coração no 
Ritmo Certo da Secretaria Munipal de Saúde, no ano de 2014. Objetivos: 
Quantificar a efetividade de um curso teórico-prático de curta-duração no ensino da 
técnica de RCP para a população leiga. Aperfeiçoar os atuais métodos de ensino e 
desenvolver novas didáticas a partir dos resultados. Métodos: Estudo quase-
experimental, com n = 53. Análise de dados oriundos de pré-teste e de pós-teste 
aplicados a calouros do curso de medicina da UFCSPA. Pré-teste e pós-teste 
consistiam de uma mesma seleção de dez questões de múltipla escolha simples, 
abordando tópicos relevantes sobre PCR e RCP como: causas, identificação, 
sequência de eventos, entre outros. O programa de ensino consistiu em uma aula 
teórica com duração de 30 minutos seguida uma de aula prática com duração de 10 
minutos em manequins de treinamento de RCP. Os pré-testes foram aplicados 
imediatamente antes do início da aula teórica. Os pós-testes foram aplicados logo 
após o término da aula prática. A análise estatística foi feita utilizando paired t-test 
no programa R Studio for Windows version, 2.15.0. Resultados: As notas no 
questionário sobre RCP tiveram um aumento médio de 3.62 pontos (IC 95% 3.03 – 
4.21; p < 0.0001) em um intervalo entre 0 e 10. Esse resultado é estatisticamente 
significante a um nível de significância de 0.05. Conclusão: O curso teórico-prático 
da Liga do Trauma melhorou significativamente o conhecimento dos acadêmicos 
sobre os pontos mais relevantes de RCP. Isso reforça a necessidade e efetividade do 
ensino da identificação da PCR e da técnica de RCP para leigos. 
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EFEITO DO POLIMORFISMO RS1761667 NO GENE CD36 SOBRE 

DIFERENTES INTERVENÇÕES DIETÉTICAS ENTRE 
PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA: UM 

ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO COM ENFOQUE 
NUTRIGENÉTICO 

 
Aline Oliveira¹, Viviane Paiva de Campos², Vera Lúcia Portal2, Aline Marcadenti². 

 
1Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 
2Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC) 
 
Introdução: O geneCD36 desempenha um importante papel na ligação e absorção 
de formas oxidadas de LDL, na formação de células espumosas e no 
desenvolvimento da lesão aterosclerótica. O polimorfismo de nucleotídeo único 
(SNP) rs1761667 A/G, cuja frequência do alelo raro (A) pode chegar a 42% na 
população caucasiana, está associado ao aumento do consumo de gordura entre 
pacientes obesos. Objetivos: Avaliar o efeito de duas abordagens dietéticas sobre o 
perfil inflamatório de pacientes com doença arterial coronariana (DAC) e possíveis 
interações com SNP no gene CD36. Métodos: Pacientes adultos (≥40 anos) com 
DAC serão acompanhados por um período de três meses. As consultas de 
seguimento serão realizadas aos 30 dias, 60 dias e 90 dias. Os indivíduos serão 
randomizados em dois grupos: Grupo 1 (prescrição dietética tradicional + azeite de 
oliva - 30ml/dia) e Grupo 2 (prescrição dietética tradicional). Serão coletadas 
variáveis demográficas e clínicas, bem como antropométricas (peso, altura, 
circunferências da cintura, do quadril e do pescoço). A detecção dos polimorfismos 
e caracterização do genótipo será realizada por Taq Man Genotyping SNP Assay® 
usando protocolo disponível e conforme instruções do fabricante, em amostras de 
sangue congelado a -80º C. Os marcadores inflamatórios (PCR-us, fibrinogênio, 
TNF-alfa, interleucina-6 e interleucina-10) serão dosados em plasma, por ELISA, 
utilizando kits comerciais e placas sensibilizadas com os anticorpos específicos para 
dosagens quantitativa em espectrofotômetro de acordo com as especificações do 
fabricante. Na análise estatística, será utilizada a Equação de Estimativa 
Generalizada com ajuste de Bonferroni para medidas repetidas (parâmetros 
bioquímicos terão ajuste para medidas de adiposidade). Considerar-se-á um nível de 
significância de 5%. Resultados esperados: O presente estudo iniciará em maio de 
2014. Espera-se que os resultados dessa pesquisa contribuam para o entendimento 
da influência genética sobre a fisiopatologia da doença cardiovascular assim como 
explorar a validade da presença de polimorfismos na estratificação de risco dos 
pacientes, fator de impacto importante no contexto da saúde pública. Especula-se 
também que o genótipo exerça influência sobre a modulação de nutrientes em 
parâmetros inflamatórios. 
 
APOIO:FAPERGS 
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ESTADO NUTRICIONAL, ASPECTOS DIETÉTICOS E PERFIL 

LIPÍDICO EM PORTADORES DE SÍNDROME DE DOWN 
COMPARADO COM SEUS IRMÃOS 

 
Ana Carolina Foscarini1, Caroline D’Azevedo Sica2, Lucia Campos Pellanda3 

 
1Graduanda em Medicina UFCSPA. 
2Nutricionista. Mestre em Ciências da Saúde. Pós Graduanda – Doutorado em 
Cardiologia IC-FUC. 
3Cardiologista. Doutora em Ciências da Saúde, Cardiologia IC-FUC. 
 
Introdução: A Síndrome de Down (SD) é uma anomalia genética no 21° par de 
cromossomos, em que há um cromossomo 21 extra, caracterizada por alterações 
físicas e mentais, como hipotonia muscular, cardiopatia congênita, baixa imunidade, 
distúrbios gastrointestinais, obesidade, atraso no desenvolvimento psicomotor e 
problemas neurológicos; o crescimento e o desenvolvimento são inferiores ao de 
crianças não portadoras, com tendência à prematuridade, ao peso e estatura baixos. 
Logo, seu desenvolvimento diferenciado exige avaliação específica, que demonstre a 
menor velocidade de crescimento. O acompanhamento desses adolescentes, bem 
como de alterações de medidas corporais decorrentes de dietas e de atividade física, 
proporciona dados de grande valia para os profissionais da área da Saúde. 
Objetivos: Comparar o perfil lipídico, PCR, níveis de leptina e grelina, estado 
nutricional, composição corporal, aspectos dietéticos e prática de atividade física 
domiciliar entre portadores de SD e seus irmãos não portadores. Analisar os fatores 
supracitados. Métodos: Estudo exposto-controle, com adolescentes dos 10 aos 18 
anos de idade, portadores de SD e de cardiopatia congênita, atendidos no 
Ambulatório de Cardiologia Pediátrica do Instituto de Cardiologia; procede-se 
avaliação idêntica em um irmão deste indivíduo, com idade pareada. Fator de 
exclusão presença de condições clínicas desfavoráveis à avaliação antropométrica. 
Solicita-se ao pai/responsável preencher um questionário contendo perguntas sobre 
histórico familiar, hábitos alimentares e atividade física. As variáveis estudadas 
incluem VET, IMC, circunferências, dobras cutâneas, pressão arterial, perfil 
lipídico, níveis de leptina e grelina, PCR, atividade física diária, Recordatório 24 
horas e avaliação bioquímica através de coleta sanguínea realizada no IC-FUC. As 
prevalências serão descritas sob a forma de proporções com respectivos intervalos 
de confiança de 95%; variáveis contínuas, através de médias e desvios-padrão ou 
medianas e intervalos interquartis. Será aplicado o teste de qui quadrado ou Exato de 
Fisher, teste t de Student ou Mann Whitney, teste GEE e banco de dados SPSS 
versão 17.0. Resultados esperados: O projeto aguarda material para realização da 
análise bioquímica – Kits para leptina e grelina e para PCR. O resultado esperado 
visa confirmar a hipótese de que adolescentes com SD têm triglicerídeos e colesterol 
total elevados, maior LDL, menor HDL e/ou níveis elevados de leptina em 
comparação com seus irmãos, confirmando o maior risco para desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares. 
APOIO: CNPq. 
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EFEITO DE POLIMORFISMOS NO GENE STAT3 SOBRE 
DIFERENTES INTERVENÇÕES DIETÉTICAS ENTRE 

PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA: UM 
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO COM ENFOQUE 

NUTRIGENÉTICO 
 

Bruna Boccasius Siqueira¹, Júlia Lorenzon dos Santos², Vera Lúcia Portal2, Aline 
Marcadenti². 

1Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 
2Instituto de Cardiolodia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: O gene STAT3 associa-se em modelos animais com aumento de 
obesidade, diabetes mellitus e modificações na temperatura corporal, quando 
alterado em nível de sistema nervoso central. A presença do alelo G considerado de 
risco no SNP rs8069645 G/A em STAT3, cuja freqüência é superior a 40% em 
caucasianos, demonstrou risco duas vezes maior para o desenvolvimento de 
adiposidade visceral nos portadores do alelo raro, com concomitante ingestão 
elevada de gorduras saturadas da dieta. Objetivos: Avaliar o efeito de duas 
abordagens dietéticas sobre o perfil lipídico em pacientes com doença arterial 
coronariana e possíveis interações com polimorfismos no gene STAT3. Métodos: 
Pacientes adultos (> 40 anos) que apresentem qualquer evidência de doença arterial 
coronária com diagnóstico recente. Os pacientes serão randomizados para um dos 
dois grupos do estudo: grupo 1 (prescrição dietética padrão + 30g/dia de nozes) e 
grupo 2 (prescrição dietética padrão). Estes serão acompanhados por um período de 
três meses avaliando-se como desfecho primário a mudança no perfil lipídico 
(colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos séricos) e glicídico (glicemia de jejum e 
hemoglobina glicada). As consultas serão realizadas aos 30 dias, 60 dias e 90 dias 
(consulta final). Serão coletadas variáveis demográficas, clínicas e antropométricas 
(peso, altura, circunferências da cintura, do quadril e do pescoço). A detecção dos 
polimorfismos e caracterização do genótipo será realizada por TaqMan Genotyping 

SNP Assay® usando protocolo disponível e conforme instruções do fabricante, em 
amostras de sangue congelado a -80º C. Para análise bioestatística será utilizada a 
Equação de Estimativa Generalizada (GEE; General Estimation Equation) com 
ajuste de Bonferroni para medidas repetidas (parâmetros bioquímicos terão ajuste 
para medidas de adiposidade). Toda a análise será realizada por intenção de tratar. 
Considerar-se-á um nível de significância de 5%. Resultados esperados: O estudo 
terá início em maio de 2014 A hipótese de que o genótipo exerça influência sobre a 
modulação de nutrientes e parâmetros cardiometabólicos será testada, e a mesma 
poderá ser verificada posteriormente em outras populações em risco. As 
prevalências tanto de fatores de risco quanto de doença cardiovascular são elevadas 
no Rio Grande do Sul, sendo que a determinação e o conhecimento da frequência 
alélica de determinados genes associados com aterosclerose, por exemplo, 
aumentaria o escopo de investigação para novas intervenções, farmacológicas ou 
não farmacológicas. 
APOIO: CNPQ/PIBIC. 
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EFEITOS DO TREINAMENTO AERÓBIO REALIZADO EM 

JEJUM COMBINADO A DIETA HIPERPROTÉICA- ESTUDO DE 
CASO 

 
Danielly Bassani1, Simone Cristina de Oliveira2, Eduarda Nachtigall1, Jerri Luis 

Ribeiro3, Marcello Ávila Mascarenhas3,4 

 
1Iniciação Científica-Laboratório de Mutagênese e Toxicologia do Centro 
Universitário Metodista-IPA  
2Programa de Pós Graduação - Mestrado em Biociências e Reabilitação do Centro 
Universitário Metodista-IPA  
3Programa de Pós Graduação - Mestrado em Biociências e Reabilitação do Centro 
Universitário Metodista-IPA 
4Orientador do Programa de Pós Graduação - Mestrado em Biociências e 
Reabilitação do Centro Universitário Metodista-IPA 

 
Indrotução: A eficiência do treinamento aeróbico de intensidade leve a moderada e 
o treinamento de força são eficazes para a modificação da composição corporal e 
aumento da massa muscular. Objetivo: Investigar os efeitos do treinamento 
aeróbico, caminhada de intensidade leve a moderada, realizado em jejum de oito 
horas, combinados a uma dieta hiperprotéica e treinamento de força, avaliando as 
indicadores antropométricos, bioimpedância, bioquímicos e percepção de imagem 
corporal, em três momentos do estudo, pré treinamento, após 30 dias e depois de 60 
dias de treinamento. Metodologia: Estudo de caso com carácter quali-quantitativo, 
voluntário do gênero feminino de 28 anos, ativo. Foram utilizados avaliação física 
para mensuração e controle dos VO2max, teste 1RM e antropometria, avaliação de 
bioimpedância, dieta hiperprotéica, análise das variáveis bioquímicas e fotos 
comparativas para a percepção de imagem, nos três períodos do estudo: pré, após 30 
dias e depois de 60 dias de treinamento. Resultados: Na análise de resultados do 
tratamento verificou se que o sujeito reduziu todas medidas antropométricas, 
diminuiu peso corpóreo, não perdeu massa magra, diminuiu percentual de massa 
gorda, melhorou IMC, aumentando o índice de água corporal. Nas variáveis 
bioquímicas, a glicose, hemoglobina clicada, colesterol total, HDL-c, LDL-c, CK, 
LDH, AST, ALT e progesterona sofreram aumento. Já  o glucagon, insulina e 
triglicerídeos diminuíram e a percepção de imagens melhorou ao final de 60 dias. 
Conclusão: Com os resultados analisados pode-se inferir que o treinamento aeróbio 
realizado em jejum de 8 horas combinado com a dieta hiperprotéica e treinamento de 
força, depois de 60 dias, apresentou resultados que melhoraram a condição física 
corporal e estética do sujeito, ocorrendo uma diminuição de todas as medidas 
localizadas do peso, massa gorda e IMC, com aumento da massa magra, do índice 
água corporal, diminuição do glucagon, insulina e triglicerídeos, aumento de 
progesterona, eritrócitos e HDL, e a melhora da percepção da imagem. 
 
APOIO: Rede Universitária Metodista do Sul, IPA, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande 
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do Sul (FAPERGES), Conselho Nacional de Desenvolvimento e Tecnológico 
(CNPq) 

  



XVIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC                                                                                                                 Nutrição 
_______________________________________________________________________________________ 

- 176 - 
 

 
EFEITOS ENTRE ORIENTAÇÃO ALIMENTAR E ATIVIDADE 

FÍSICA EM CRIANÇAS DE IDADE ESCOLAR COM EXCESSO DE 
PESO: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

 
Glauco Nagata1,2, Vanessa Minossi1, Lucia Pellanda1,2 

 
1Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
2Universidade Federal de Ciências da Saúde Porto Alegre - UFCSPA 
 
Introdução: As crianças estão cada vez mais obesas e sedentárias em razão do 
maior acesso a computadores e “telas” em geral, ficando horas na frente de 
aparelhos eletrônicos, reduzindo a disponibilidade para a prática de atividade física e 
influenciando negativamente, nos hábitos alimentares. Objetivo: comparar um 
programa de educação com atendimento ambulatorial para manejo da obesidade 
infantil em relação ao conhecimento de hábitos saudáveis e atividade física. 
Metodologia: Ensaio clínico randomizado com 93 crianças. A intervenção consiste 
de dez encontros semanais de educação nutricional e atividade física em grupo. Os 
encontros incluem momentos em grupos de crianças e cuidadores, e para cada um 
destes grupos separadamente, envolvendo orientações para alimentação saudável e 
atividade física para pais e crianças assim como aulas para os mesmos. Foram 
utilizados materiais simples, de baixo custo e que poderiam ser utilizados na casa 
dos pacientes. O grupo controle recebeu o atendimento ambulatorial com as 
orientações individuais da prática clínica usual. Os desfechos avaliados incluíram as 
diferenças de medidas em relação conhecimento sobre hábitos saudáveis e doenças 
cardiovasculares e atividade física (medido através do questionário dia típico de 
atividades físicas DAFA). Análise estatísitica utilizada Qui-quadrado de Pearson. 
Resultados: Os participantes tinham idade média 9,13 anos ± 1,43, sendo 52,7 % do 
sexo feminino e 83,9 % da cor branca. As crianças em ambos os grupos eram 
consideradas menos ativas de acordo com o instrumento DAFA e na avaliação final 
no grupo intervenção o percentual de crianças menos ativas foi significativamente 
menor do que no grupo controle, reduzindo de 97,9 % para 37,5 %. Em relação ao 
conhecimento sobre hábitos saudáveis, no início ambos os grupos tinham grande 
conhecimento sobre hábitos de saúde. Após a intervenção todas as crianças dos 
grupos aumentaram o conhecimento, principalmente as que participavam das 
intervenções. Considerações finais: O programa de educação em grupo inserindo 
os cuidadores e/ou a família nos encontros mostra-se efetivo no tratamento da 
obesidade infantil, principalmente no que tange ao aumento da atividade física. 
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APOIO: CAPES/PROSUP; FAPPIC. 
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ANÁLISE DA RELAÇÃO DE POLIFENÓIS TOTAIS COM NÍVEIS 
PLASMÁTICOS DE PROSTAGLANDINAS EM MULHERES EM 

IDADE FÉRTIL – UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 
 

Kenya Venusa Lampert1, Ana Maria Arregui Zilio2, Paulo Zielinsky2, Izabele Vian2 

 

1Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
2Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de Cardiologia 
– IC/FUC 
 
Introdução: O efeito de substâncias antiinflamatórias sobre a constrição do ducto 
arterioso fetal foi bem documentado, porém a propriedade antiinflamatória dos 
polifenóis e seu efeito no metabolismo das prostaglandinas não está bem 
estabelecida. (LUCHESE et al., 2003). Evidências indicam que alimentos ricos em 
polifenóis consumidos a partir do terceiro trimestre de gestação podem interferir na 
atividade anatômica e funcional do coração fetal, supostamente pela ação 
semelhante às drogas antiinflamatórias não esteróides, que causam efeito inibitório 
na síntese das prostaglandinas. Objetivo: Avaliar a relação entre a suplementação de 
polifenóis nos níveis plasmáticos de prostaglandinas totais em mulheres em idade 
fértil. Metodologia: Ensaio clínico randomizado duplo cego. Serão selecionadas, 
mulheres hígidas, em idade fértil (entre 15 e 44 anos, OMS/09) alfabetizadas, acima 
de 18 anos que assinarem o TCLE. Serão excluídas gestantes, mulheres em uso de 
antiinflamatórios, que apresentarem doença crônica não transmissível ou utilizarem 
drogas que possam interferir na absorção dos polifenóis. As mulheres selecionadas, 
serão randomizadas para receberem cápsulas de polifenóis ou de placebo, a serem 
consumidas diariamente. Na primeira entrevista será aplicado um Questionário de 
Frequência de Consumo Alimentar (QFA) para alimentos ricos em polifenóis, serão 
aferidos peso e altura e será feita coleta de sangue para análise de prostaglandinas 
totais. Após 15 dias, elas retornarão, será aplicado novamente o QFA e feita nova 
coleta de sangue. Análise estatística: Os resultados serão expressos através das 
freqüências absolutas e relativas e média ± desvio padrão (DP) ou mediana e 
intervalo interquartil. Para as análises, será utilizada correlação de Pearson. Para 
comparação entre as médias, será utilizado teste T de Student. O nível de 
significância será de 5%. Para a análise dos dados será utilizado S.P.S.S. versão 
18.0. Considerando um poder de 90%, com margem de erro absoluta de 10%, no 
presente estudo, serão necessárias 25 mulheres em cada grupo (Taubert et al., 2007). 
Resultados esperados: Espera-se que as mulheres que receberem cápsulas de 
polifenóis tenham as concentações plasmáticas de postaglandinas menores que 
aquelas que consumirem as cápsulas placebo. 
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CONHECIMENTO DE CONSUMIDORES IDOSOS SOBRE 

ROTULAGEM DE ALIMENTOS 
 

Manoela Boff Fauri, Claudiane Nascimento, Suziane Maria Marques Raupp, Rita 
Timmers Townsend, Vanessa Minossi 

 
Introdução: A compreensão da rotulagem nutricional pode ser um meio eficaz para 
auxiliar os consumidores a efetuarem escolhas alimentares saudáveis. Porém, a 
leitura dos rótulos precisa ser melhor avaliada para que se torne mais compreensível 
principalmente para os idosos. Objetivo: Avaliar o conhecimento dos consumidores 
idosos a respeito dos rótulos de alimentos industrializados. Métodos: Estudo 
transversal com idosos frequentadores do programa de atividades do Parque 
Ararigbóia, de Porto Alegre/RS. Realizou-se a pesquisa por meio de um 
questionário estruturado. Foi realizada análise descritiva dos dados. Resultados: 
Foram entrevistados 96 idosos dos quais 86% não liam as informações contidas nos 
rótulos dos produtos, principalmente a data de validade 88% (n=84), e ainda 
consideram as informações de difícil leitura (82%) e não tinham o hábito de seguir 
as orientações presentes nos rótulos (64%). Conclusão: Verifica-se a necessidade de 
promover ações educativas que permitam o entendimento das informações para que 
possa contribuir na escolha de uma alimentação adequada através da rotulagem de 
alimentos. 
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PERFIL NUTRICIONAL E ANTROPOMÉTRICO DE PACIENTES 

COM SÍNDROME CORONARIANA AGUDA (SCA) 
 

Marcela Cecatto, Sandra Barbiero, Vera Portal, Aline Marcadenti de Oliveira 
 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
 
Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa de 
mortalidade e de incapacidade no Brasil e no mundo e a identificação dos fatores de 
risco para DCV é crucial para desenvolvimento de estratégias em nível de prevenção 
secundária. O consumo inadequado de alimentos e a obesidade são classificados 
como fatores de risco modificáveis e especificamente sobre a dieta, estudos 
evidenciam e salientam o importante papel da alimentação na prevenção secundária 
das DCV. Objetivo: Determinar o perfil dietético e antropométrico dos pacientes 
com Síndrome Coronariana Aguda (angina instável e infarto agudo do miocárdio) 
encaminhados para o setor de internação clínica do Instituto de Cardiologia, Porto 
Alegre, RS. Métodos: Estudo observacional transversal complementado pelo 
registro do seguimento longitudinal após intervenção entre os pacientes em até 24 
meses. Será aplicado um questionário complementar com dados demográficos e 
socioeconômicos; exames laboratoriais e valores pressóricos serão coletados 
diretamente do prontuário médico. Será utilizado o questionário IPAQ versão curta 
para conhecimento do nível de atividade física; avaliação antropométrica consistirá 
em verificação de peso, altura e circunferências da cintura, quadril e pescoço; o 
inquérito dietético será avaliado através de questionário de frequência alimentar 
(QFA); o cálculo dos nutrientes de interesse será realizado a partir de tabelas de 
composição química de alimentos e bancos de dados de receitas caseiras através do 
programa NutWin®. Todos os indivíduos serão devidamente orientados em relação 
a dietoterapia para os fatores de risco pertinentes a nutrição de acordo com as 
diretrizes. Os dados serão analisados utilizando-se o programa Statistical Package 

for Social Science (SPSS versão 17,0, Il, E.U.A.) para Windows através de médias e 
desvio padrão ou medianas e amplitude interquartil, e números absolutos e 
percentuais. Serão apresentados os respectivos intervalos de confiança de 95% (IC) 
para as proporções. Resultados esperados: Esse projeto possibilitará avaliar, 
futuramente, prováveis associações entre fatores dietéticos, perfil antropométrico e 
bioquímico entre os indivíduos com SCA, subsidiando assim o planejamento de 
estratégias e ações do Serviço de Nutrição e demais profissionais no cuidado e na 
prevenção secundária desse paciente. 
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AVALIAR A INFLUÊNCIA DA FARINHA DE ARROZ NO ESTADO 

NUTRICIONAL E NO PERFIL LIPÍDICO DE PACIENTES 
DISLIPIDÊMICOS, DIABÉTICOS E HIPERTENSOS 

 
Pâmela Carina Delazeri, Caroline Gamalho da Silveira, Thaís Rodrigues Moreira, 

Michelle Mergener 
 

Centro Universitário UNIVATES 
 
Introdução: A farinha de arroz FA tem como benefício, nutrir o organismo, pois é 
isenta de glúten, altamente nutritiva, hipoalergênica e saudável para o consumo 
alimentar humano¹, possui baixos índices glicêmicos, proporcionando que os 
carboidratos sejam absorvidos lentamente. Isso atenua os picos glicêmicos após as 
refeições e promove maior saciedade.² É um excelente alimento funcional. Isto quer 
dizer que além de nutrir o organismo, ele ainda ajuda na prevenção de algumas 
doenças crônicas degenerativas, como o colesterol alto, alguns tipos de câncer e o 
diabetes². Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da FA no estado 
nutricional e no perfil lipídico de pacientes diabéticos, hipertensos e dislipidêmicos. 
Metodologia: Estudo de coorte prospectivo, com amostra por conveniência, 
composta por 41 indivíduos, de ambos os gêneros, com idade entre 30 e 90 anos, 
participantes do grupo de Hipertensão e Diabetes de uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS). Foram excluídos do estudo os pacientes analfabetos, que possuíam 
alterações ou patologias gastrointestinais, deficiências mentais e síndromes 
genéticas, ou que se negaram a participar Foi recomendado aos indivíduos que 
consumissem quatro colheres de sopa de FA por dia juntamente com suas refeições, 
sendo a farinha doada por uma empresa parceira do estudo e esta foi distribuída aos 
indivíduos na UBS. O período de consumo da FA foi de dois meses. Para avaliação 
antropométrica antes e após a utilização da FA, foram aferidos peso e estatura para o 
cálculo do índice de massa corporal (IMC) (Lipschitz,1994 e OMS,2000)³4 
circunferência da cintura e do quadril para o cálculo da razão cintura-quadril 
(RCQ),(OMS,2000) além da circunferência do pescoço (CP)(Soares, 2005)5, 
circunferência abdominal (CA)(OMS,2000) e circunferência do braço (CB) 
(Cupari,2005 p.93)6, frações lipídicas (LDL, HDL, Triglicerídeos) e pressão arterial. 
Resultados: 70,5% (n=31) do gênero feminino e com média de idade de 65,85 ± 
10,94 anos. Observou-se que as variáveis de peso, classificação do IMC, CP, CB, 
CC, CQ e RCQ obtiveram diferenças estatisticamente significativas. Na comparação 
das variáveis bioquímicas e PA, os resultados significativos estatisticamente foram: 
CT, LDL, classificação de HDL e classificação de triglicérides. As demais variáveis 
não difereriam na comparação pré e pós-intervenção com FA. A comparação entre o 
consumo alimentar e gênero através do QFA, dentre os nutrientes avaliados, destaca-
se a estimação e o consumo de calorias foi significativo entre os gêneros. 
Conclusão: A partir deste estudo, pode-se concluir que o consumo de FA na 
alimentação diária no grupo observado, ocasionou na redução significativa nas 
variáveis antropométricas de peso corporal, CP, CB, RCQ e IMC. Resultados 
também observados nos parâmetros bioquímicos, onde houve reduções 
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significativas no CT, LDL, classificação de HDL e classificação de triglicerídeos 
após a intervenção nutricional. Na análise do consumo alimentar verificou-se que os 
homens consumiam maior quantidade de calorias, proteínas, lipídeos poli-
insaturados e colesterol dietético, quando comparados às mulheres. Desta forma, 
este estudo sugere que o consumo de FA poderá contribuir para o tratamento de 
dislipidemias e trigliceridemias. 
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O IMPACTO DA AVEIA NO PERFIL LIPIDÍCO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES COM DISLIPIDEMIA: ENSAIO CLÍNICO 
RANDOMIZADO CRUZADO 

 

Rômullo de Oliveira Pires1, Natalia Petter Prado1, Carina Leiria2, Roberta Spier2, 
Ĺcia Campos Pellanda2 

1Universidade Federal de Ciências da Sáde de Porto Alegre – UFCSPA. 
2Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 

Introdução: Aterosclerose é a maior causa de morte e invalidez em adultos. A 
dislipidemia é um dos principais fatores de risco e nas ́ltimas duas décadas o 
aumento da sua prevalência de vem estendendo-se para a faixa pediátrica. A aveia, 
uma importante fonte de fibra soĺvel, já foi reconhecida como potencial 
componente da dieta para reduzir níveis de colesterol no sangue em adultos. 
Objetivos: O objetivo deste estudo foi comparar através de ensaio clínico 
randomizado cruzado, o impacto da ingestão de farelo de aveia nos níveis de 
colesterol total (CT) e lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c) de crianças e 
adolescentes com dislipidemia. Ḿtodos: Indivíduos do sexo feminino e masculino 
com idade entre 6 e 16 anos foram divididos aleatoriamente para um grupo controle 
e outro intervenção. O grupo intervenção ingeriu 3 colheres de sopa de farelo de 
aveia, misturado as refeiç̃es do café da manhã, almoço e janta. O grupo controle 
recebeu orientaç̃es habituais. Durante 8 semanas os grupos foram acompanhados 
com consultas na 2ª, 4ª e 8ª semanas do protocolo. Foi realizada coleta de sangue 
para a obtenção do perfil lipídico dos indivíduos no inicio e no final do estudo, 
assim como dados antropométricos e hábitos alimentares. Após término do 
protocolo todos os indivíduos tiveram um período de washout de 2 meses e então 
iniciaram protocolo conforme o do grupo inverso ao que iniciaram. A duração total 
do acompanhamento dos indivíduos foi de 24 semanas. Resultados: A amostra 
analisada caracteriza-se por 39 indivíduos com idade média de 11,12 ± 2,72. Houve 
redução significativa de 5% nos níveis CT e 6% no LDL-c (p = 0,031 0,017) do 
grupo intervenção em relação aos dados de base. No grupo controle não houve 
redução significativa nos níveis de CT e LDL-c em relação aos dados iniciais. Na 
comparação dos valores finais de CT e LDL-c entre os grupos não houve diferença 
significativa. Conclusão: A utilização de um alimento de fácil acesso e simples 
utilização pela população pode ser uma medida adicional a ser adotada para ajudar 
no controle e prevenção das dislipidemias. 

 
APOIO: CNPq 
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AUMENTO DA TAXA DE DETECÇÃO DE AIDS NA POPULAÇÃO 

JOVEM DO RIO GRANDE DO SUL: O PAPEL DE ONG NA 
CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO 

DE SAÚDE 
 
Ana Lúcia Martins de Oliveira1, Jessica Klipp², Claudia Penalvo³, Luciane Cardoso4, 

Franciane Moresco4 

 
1Acadêmica Psicologia FADERGS 
2Acadêmica de Jornalismo UFRGS 
3Pedagoga e Mestranda em educação FURG 
4Acadêmica em Psicologia FADERGS 
 
Introdução: Na última década, o índice de detecção da AIDS no Brasil sofreu uma 
elevação de aproximadamente 2% com diferenças significativas entre as cinco 
regiões do país, sendo que as maiores taxas identificáveis de casos de AIDS 
encontram-se no Rio Grande do Sul (41,4%) e, em segundo lugar, Santa Catarina 
(33,5). Neste contexto, desde 2006, Porto Alegre tem se mantido em primeiro lugar 
no ranking de capitais. A taxa de prevalência da infecção pelo HIV apresenta 
tendência de aumento entre a população jovem de 15 a 24 anos e, de acordo com 
pesquisas realizadas pelos Plano Nacional de Saúde-PNS 2012-2015, a prevalência 
de infecção pelo HIV dentre os jovens passou de 0,09% em 2002 para 0,12% em 
2007 e entre a população de HSH (homens que fazem sexo com homens) cujo 
indicador subiu de 0,56% em 2002 para 1,2% em 2007. A complexidade de acesso 
às ações para populações cuja situação está intrinsecamente ligada ao nível 
socioeconômico e às relações sociais, de gênero, etnia, de orientação sexual e de 
geração, contribui para a superação das iniqüidades a que são submetidas. O 
enfrentamento das lacunas por falta de ações na área da saúde voltadas ao 
atendimento destas populações demanda ampla e sistemática articulação intersetorial 
visando integralidade da implantação de políticas públicas e a participação da 
sociedade civil de maneira a contribuir efetivamente para a sua inclusão. A atuação 
de Organizações Não-Governamentais (ONG) podem ser vistas como uma estratégia 
válida para a prevenção e promoção de saúde. Dentre estes trabalhos, o grupo 
SOMOS – Comunicação, Saúde e Sexualidade, por meio do Projeto Conexões visa 
promover a redução de infecção de HIV na população jovem em Porto Alegre via 
intervenções comunitárias e pela internet, com a utilização de uma linguagem direta 
e por ferramentas utilizadas por essa população a fim de repercutir informações 
entre seus pares. Em fase inicial, o projeto objetiva levantar dados através de 
mapeamento social, cultural e identitário com o objetivo de formular ações diretas e 
relacionadas a esta população. Objetivos: Promover a prevenção de IST/HIV/AIDS 
junto a jovens do Bairro Restinga em Porto Alegre/RS a partir de estratégias de 
comunicação embasadas nos Direitos Sexuais, Direitos Humanos e Direitos 
Reprodutivos. Métodos: Unificação de conhecimentos teóricos com as práticas do 
Projeto Conexões na formação de estratégias de promoção de saúde na população 
jovem como fortalecimento das potências sociais. Resultados: A integração da 
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equipe multidisciplinar composta por acadêmicos em Psicologia, Jornalismo, Artes 
Visuais em ações estratégicas no bairro, com a população jovem local, coletando e 
fornecendo informações sobre sexualidade e promoção de saúde e prevenção em 
pontos estratégicos como escolas e espaços públicos. Conclusão: O trabalho de 
ONG como a SOMOS, na criação de estratégias para a prevenção e promoção de 
saúde é uma oportunidade de incluir equipes multidisciplinares da sociedade civil 
em comunidades em que as políticas públicas encontrem barreiras diversas de 
atuação.  Estas ações proporcionam oportunidade para aprofundar os conhecimentos 
dos profissionais da equipe e, principalmente, difundir informações e oportunizar à 
população acesso aos direitos fundamentais respeitando a subjetividade dos sujeitos 
e dos segmentos envolvidos com a questão da prevenção ao HIV/AIDS e promoção 
da saúde de jovens de Porto Alegre.  
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ASSOCIAÇÃO ENTRE A PRESENÇA DA ESPIRITUALIDADE E 

OS EVENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES EM PACIENTES 
SUBMETIDOS À CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO 

MIOCÁRDIO 
 

Gabriela Souza da Silva, Rosa Cecilia Pietrobon, Lucia Campos Pellanda 
 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
 
Introdução: Estudos epidemiológicos têm mostrado relação entre religiosidade, 
espiritualidade e doenças cardiovasculares, incluindo maior sobrevida, menos 
complicações pós-cirúrgicas, menores níveis pressóricos, e menos prevalência de 
depressão em pacientes mais espiritualizados e religiosos. No entanto, o Brasil ainda 
carece de estudos que relacionem o grau de Espiritualidade com o desfecho pós-
Cirurgia de Revascularização Miocárdica (CRM). Objetivo: Avaliar a associação 
existente entre a presença de espiritualidade em relação a desfechos como óbito ou 
eventos cardiovasculares que necessitem de internação e nova intervenção, como 
novo infarto ou insuficiência cardíaca, em pacientes no IC-FUC que foram 
submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio. Métodos: Foram 
recolhidos dados demográficos e clínicos e, após, foram aplicados os questionários 
Whoqol SRPB, Whoqol-100 e   Whoqol Abreviado e Índice de religiosidade da 
Duke University em 88 pacientes, dos quais 50 completaram o tempo de 6 meses de 
pós-operatório, pré-estabelecido pelo projeto, e foram avaliados em relação aos 
desfechos por meio de pesquisa em prontuários eletrônicos ou por ligações para o 
paciente. Resultados: Avaliou-se um total de 88 pacientes, cuja média de idade era 
de 63,9±8,3 anos, sendo 70,45% (N=62) homens. Da amostra, 67% (N=59) eram 
católicos e 100% (N=88) afirmaram crer em algum Ser Espiritual. Completaram 6 
meses pós-CRM 56,8%(N=50) dos pacientes, dos quais 56%(N=28) tiveram seus 
desfechos analisados. Dentre os desfechos, verificou-se 1 óbito e 1 caso de 
insuficiência cardíaca. Conclusão: A crença em algum Ser Espiritual parece estar 
associada à maior sobrevida e à ausência de eventos cardiovasculares maiores. 
Entretanto, com os dados atuais não se permite concluir tal hipótese, haja vista a 
necessidade de prosseguir no seguimento do estudo. 
 
APOIO: FAPICC 
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DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA E HAS: REVISÃO 

SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE 
 

 
Larissa Marques Santana¹, Edina Souza2, Isabella Paiva3, Thais Barreto4, Clarissa 
Garcia Rodrigues5, Rosana Lunelli6, Denise Dillenburg7, Patricia Ruschel8, Silvia 

Goldmeier9 

 

Ambulatório do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação 
Universitária de Cardiologia – IC/FUC 
 

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica tem sido abordada em vários trabalhos 
como fator determinante de disfunção sexual feminina (DSF). Entende-se por DSF o 
comprometimento através de bloqueio ou inibição em qualquer das fases do ciclo de 
resposta sexual, desejo, excitação, orgasmo, ato sexual sendo uma das principais 
queixas nos consultórios ginecológicos dentre a faixa etária de 30-50 anos. Essa 
relação nos homens já é comprovada, mas nas mulheres ainda não é bem 
esclarecida. Nenhuma meta-analise foi publicada até então sobre o assunto. 
Objetivos: Esta revisão objetivou avaliar a disfunção sexual feminina em 
hipertensas através da revisão sistemática. Métodos: Foi realizado uma busca da 
literatura em bases de dados MEDLINE/PubMed, LILACS, Embase, IBECS, 
Scopus e WebSciencie. Foram encontrados 1240 artigos que avaliaram DSF e HAS. 
Para análise dos resultados os artigos foram organizados em categorias de acordo 
com os critérios de inclusão (mulheres, DS, HAS, dados de HAS separados de dados 
de outras comorbidades) e de exclusão (sem distinção de gênero nos resultados, 
hipertensão secundária, DS causada por drogas, artigos de revisão). A maioria dos 
estudos (41%) demonstrou até o momento a prevalência do delineamento de artigo 
de revisão. Duas revisoras analisaram os artigos encontrados por meio dos títulos e 
resumo. Os artigos estão na fase de análise criteriosa segundo a definição dos 
critérios de inclusão e exclusão selecionando os que efetivamente entrarão no 
estudo. Após será realizada a análise de referências dos artigos inclusos para 
posterior análise de qualidade destes estudos e finalmente a extração de dados para 
os cálculos da meta-analise. Resultados: Foram encontrados 1240 artigos e desses, 
99 foram pré-selecionados. Conclusão: Essa será a primeira revisão sistemática e 
meta-analise realizada sobre DSF e HAS, possibilitando elucidar algumas questões 
sobre o tema.  
 
APOIO FAPERGS 
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PET - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE INDIGENA – PROJETO 
DOENÇAS PREVALENTES: “O PROCESSO DE INSERÇÃO DA 
EQUIPE UNIVERSITÁRIA INTERDISCIPLINAR NA REDE DE 

SAÚDE.” 
  

Mariane Brusque Radke, Luis Viegas Junior, Profª Me. Maria Rita Cuervo 
 
Ministério da Saúde/ Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Secretaria Municipal 
de Saúde 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS 
  
Introdução: Porto Alegre possui três etnias indígenas - Mbyá Guarani, Kaingang e 
Charrua - distribuídas em seis Núcleos Domésticos, quatro Aldeias e um 
Acampamento, localizados em áreas urbanas e periurbanas do município. As 
principais causas de morte são câncer-29,4%; doenças cardiovasculares-16,6% e 
HIV-11,5%. Segundo o 1º Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos 
Indígenas, as alterações nos padrões alimentares e de atividade física têm alterado a 
saúde indígena surgindo obesidade, hipertensão arterial e diabetes. A população 
indígena é atendida por USF ou UBS, conforme a moradia, seguindo a referência e 
contrarreferência do SUS municipal. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) está constituindo uma Equipe de Saúde da Família formada por profissionais 
indígenas, possibilitando o fortalecimento do vínculo e o respeito à cultura indígena 
e suas necessidades.  A identificação das necessidades dessa população é 
fundamental para implementação da política no âmbito dos territórios e sua 
articulação com a rede de atenção nos diversos níveis. O PET-REDES vêm 
contribuir para essa ação integrativa e construção de uma nova perspectiva em 
pensar saúde. Objetivos: Possibilitar a aproximação de profissionais e estudantes 
com a cultura indígena, promovendo sua compreensão para a atuação junto às 
comunidades. * Identificar os fatores socioculturais e geográficos que dificultam o 
acesso desta população aos programas de saúde. * Contribuir para a promoção da 
qualidade de vida da população indígena, por meio da qualificação da atenção ao 
usuário na unidade de referência, buscando a atuação intersetorial, a articulação 
entre os diversos níveis de atenção à saúde, a qualificação do acesso, do 
acolhimento, da coleta de dados e da avaliação.* Fortalecer o vínculo das 
comunidades por meio de ações multiculturais. * Contribuir para a efetivação das 
ações da equipe de saúde Indígena. Métodos: O método utilizado para atuação da 
equipe PET, passa pelos princípios do Matriciamento, onde através do levantamento 
de necessidades da população irá procurar a flexibilização e facilitação do fluxo 
desses usuários na rede. Resultados iniciais: Através das reuniões de tutoria 
acadêmica, preceptoria ligada a rede de atenção, alunos e equipe de saúde indígena, 
o fluxo de informações que foi possibilitado permitiu a rede visualizar os pontos 
críticos que a rede enfrenta em relação ao seu funcionamento. O diagnóstico de uma 
rede fragmentada e de distribuição não uniforme também nos trouxe informações 
iniciais sobre o panorama da atenção as comunidades indígenas dentro de seu 
território. As divergências em estrutura física das aldeias, principalmente em relação 
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ao saneamento básico são alvos de discussão e articulação entre equipe PET e rede, 
aspectos que encontravam-se invisibilizados pela cortina cultural e do foco 
tradicionalmente atribuído à atenção terciária por parte da comunidade. 
 
APOIO: Ministério da Saúde 
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DESEJOS E PLANOS DE FUTURO DE PACIENTES TERMINAIS: 

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
 

Viviane Salazar, Tagma M. S. Donelli 
 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS 
 
Introdução: O futuro possui grande importância na vida do ser humano por ser um 
elemento gerador de desejos, planos, expectativas, medos e preocupações. O 
presente e o futuro, numa perspectiva psicológica, possuem relação recíproca: o 
estado em que o indivíduo se encontra no presente pode alterar a sua visão do 
futuro; numa via inversa, os desejos e planos de futuro podem influenciar a sua 
situação emocional presente. Para pacientes em estado terminal, a perspectiva de 
uma doença sem cura traz uma representação de proximidade da morte e de um 
futuro incerto, podendo afetar o seu próprio significado da vida. Objetivo: 
Investigar a produção científica nacional e internacional sobre desejos e planos de 
futuro de pacientes terminais. Métodos: Foi realizada uma revisão sistemática, 
utilizando as bases de dados eletrônicas EBSCO Host (bases selecionadas: 
MEDLINE With Full Text, MEDLINE Complete e SocINDEX With Full Text), 
MEDLINE/Pubmed, BVS, PsycINFO, Web of Science e Scielo (modo integrado e 
Google Acadêmico). Na primeira etapa da pesquisa, foram utilizados os descritores 
“planos de futuro”, “paciente terminal” e “vida”. Na etapa seguinte, foram utilizados 
os descritores “paciente terminal” e “vida” com o termo “desejos de futuro”. Em 
ambas as etapas usaram-se os descritores correspondentes em inglês. Os critérios de 
inclusão definidos foram: artigos empíricos, na íntegra, de 2000 a 2014 em inglês e 
português e população humana acima de 13 anos. Tiveram-se como critérios de 
exclusão: duplicatas, casos não terminais, doenças mentais ou que provocaram 
algum tipo de demência e pesquisas cujo foco não fosse a percepção do paciente. Os 
trabalhos encontrados serão analisados pelo título e, sendo pertinentes com a 
pesquisa, serão selecionados para leitura dos resumos. Aqueles que atenderem aos 
critérios de inclusão e exclusão serão lidos na íntegra para eleger os que serão 
escolhidos de fato para estudo. Foram escolhidas seis categorias de dados para a 
análise: idade da amostra, gênero, diagnóstico, metodologia do estudo, tempo de 
vida restante aproximado e desejos/planos de futuro. O software NVivo 10 foi 
escolhido para auxiliar na análise e categorização dos dados. Resultados 
preliminares: Foram encontrados 3608 resultados e até o momento, sete foram 
considerados elegíveis para a revisão. Como resultados parciais, percebeu-se que os 
desejos e planos de futuro de pacientes terminais variam principalmente conforme a 
idade. Os mais novos costumam a fazer mais planos, os quais são mais elaborados. 
Já os mais velhos tendem a ter planos de curto prazo, que envolvem aumentar o 
relacionamento com família e amigos, além de manter ou buscar atividades de seu 
gosto. Os desejos de futuro desses pacientes englobam a cura de sua doença, poder 
viver o máximo possível, bem como também esperanças sobre melhorias no mundo. 
Conclusão: Espera-se, ao final do estudo, ampliar a visão que se tem do paciente 
terminal, tendo atenção também ao tempo de vida que lhe resta. 
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APOIO: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (PROBIC/FAPERGS) 
 

  



 

- 195 - 
 



 

- 196 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ÁREAS 

 
 
 



 

- 197 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC                                                                                                      Outras Áreas 
_______________________________________________________________________________________ 

- 198 - 
 

 
O USO DE JORNAIS POPULARES NO ENSINO DE PORTUGUÊS 

BRASILEIRO COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

Érica Spagnol¹, Maria José Bocorny Finatto² 
 
1Letras - Iniciação Científica CNPq UFRGS 
2Orientadora: UFRGS 
 
A busca por professores de português para estrangeiros vem crescendo e, com isso, 
vem a discussão sobre novos métodos e práticas efetivas de ensino. Os aprendizes de 
português brasileiro geralmente preferem tipos de texto que possuam uma 
linguagem mais facilitada, para que possam praticar o idioma sem deixar de 
aprender mais sobre vocabulário básico, expressões idiomáticas, gírias e construções 
recorrentes na língua. Os jornais populares brasileiros têm muito a oferecer nesse 
sentido, devido a sua linguagem simples e por usarem vocabulário básico do 
português. Isso foi constatado em nossa pesquisa, inserida no Projeto PorPopular, 
que analisa os padrões recorrentes no português popular escrito por meio da análise 
de alguns jornais brasileiros. Nesse trabalho, queremos tratar em especial de dois 
jornais: Diário Gaúcho e o Massa!. O primeiro é do estado do Rio Grande do Sul, 
lançado em 2000 pelo grupo RBS, que é classificado por Márcia Amaral como um 
tipo intermediário de jornal, ou seja, está situado no meio, considerando uma linha 
de jornal que vai do extremo elitizado (tais como os jornais Folha de São Paulo e 
Zero Hora) e o extremo sensacionalista (tais como os jornais Diarinho e Meia-

Hora). O jornal Diário Gaúcho vende em média 150 mil cópias por dia e, supõe-se, 
que um jornal seja compartilhado entre até cinco pessoas. Esse tipo intermediário é 
um novo gênero jornalístico e, como citou Márcia Amaral: “Parte dos consumidores 
do Diário Gaúcho não eram leitores de jornal e, após seu lançamento, em 2000, a 
região metropolitana de Porto Alegre passou a ser a primeira em índice de leitura de 
jornais no Brasil”. Uma importante característica desse jornal é que ele oferece um 
espaço específico para o público expressar a sua opinião sobre os mais variados 
temas do cotidiano. O segundo jornal é o primeiro do tipo popular no estado da 
Bahia, situado no nordeste do Brasil, e foi lançado em 2011 pelo grupo A TARDE. 
O jornal Massa! foi criado pensando em oferecer notícias e informação de 
entretenimento e serviço às classes C e D. Aposta na linguagem coloquial, mas nem 
por isso menos informativa. As matérias são curtas e objetivas e, geralmente, tratam 
de assuntos como esportes, famosos, casos de polícia e interesses do leitor. 
Apresenta um design colorido, com muitas ilustrações e fotos. O Massa! mostra 
mais da rotina nos bairros populares de Salvador, refletindo a sua diversidade 
cultural, está atento às ações de incentivo ao exercício da cidadania. É considerado 
de tipo intermediário, porém mais popular que o Diário Gaúcho. A idéia aqui é 
mostrar o quanto aprendizes de português brasileiro podem explorar desta língua por 
meio de jornais populares. O caminho para pesquisar sobre a validade dessa 
proposição é fazer uso de ferramentas computacionais a fim de analisar textos para 
gerar dados como: índice de complexidade textual e listas de frequência de 
vocabulário. Outra maneira é coletar algumas expressões idiomáticas e gírias usadas 
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nos jornais que, por estarem inseridas num contexto, geram sentido para o aprendiz 
de português. Além disso, apresentaremos imagens, páginas, notícias e seções dos 
jornais para mostrar o tipo de abordagem usado por cada um deles. As notícias de 
ambos os jornais estão reunidas em corpora de tamanho representativo para que seja 
feita a análise. Apesar de ser um trabalho inicial, verificamos que a identidade 
própria que os jornais populares brasileiros têm é de grande valor para o ensino de 
português como língua estrangeira, não só pela riqueza lexical, mas também por 
refletir a cultura e a situação sócio-econômica da região em que os jornais estão 
inseridos e o tipo de público a que são destinados, como aborda Luiz Antônio 
Marcuschi sobre gêneros textuais como práticas sócio-históricas.  
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O JÚRI E O USO DA EMOÇÃO: UMA ANÁLISE ÉTICA, 

BASEADA NA TEORIA DE PERELMAN 
 

Maria Carolina Santini Pereira da Cunha¹ 
 
¹Graduanda em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS). Pesquisadora voluntária. 
 
Introdução: A presente pesquisa busca uma reflexão acerca do Tribunal do Júri. Os 
jurados são abordados por parte da defesa – advogado, e da acusação – promotoria; 
conduzidos pela retórica que determinará o futuro de uma vida. Trata-se de observar 
o papel da emoção (ou seu uso); como precaver e alertar o júri, os juízes ou quem 
quer que seja que servirá de auditório – que será o objeto de análise do discurso, 
para obter o resultado da decisão. No discurso dirigido ao auditório particular, de 
acordo com a Teoria da Argumentação de Chaïm Perelman, utiliza-se argumentos 
persuasivos – destinados a um público do qual se conhece as características 
pessoais. Intensifica-se, assim, o debate sobre os limites éticos da retórica: até que 
ponto é tolerável a argumentação em prol de uma decisão? Objetivos: O foco será a 
análise do discurso e sua persuasão do ponto de vista da ética aplicada à 
discussão retórica. Usar comparativamente os argumentos utilizados pelos 
advogados e promotores na tentativa de convencer os juízes para deferir ou indeferir 
casos; jurados e demais detentores do poder decisório para julgar, condenar ou 
absolver os réus. Em contraposição, averiguar a influência da emoção em relação às 
decisões. Métodos: Abordar-se-á a contraposição de ideias – método dialético. A 
metodologia visa realizar um estudo bibliográfico, por meio de revisão da literatura 
existente; será feita coleta de filmografia. Resultados: Espera-se desse trabalho a 
produção de material de pesquisa. A argumentação é uma ciência perigosa, se usada 
com falácias sutilmente perceptíveis, visto que dois casos submetidos a um 
tribunal não são iguais. No atual sistema de Decisionismo, entende-se de 
fundamental importância que se busque um significado ético e, se for preciso, 
limites na retórica – escrúpulos para um discurso não apenas com a finalidade de 
convencer, mas com o fim original da justiça, sem ser, conforme Aristóteles, 
“refutaç̃es sofísticas”. Conclusão: Verifica-se que advogados famosos usaram, em 
julgamentos, de maneira astuciosa, as falácias ad misericordiam (apelo à 
emoção). Nesse sentido, Perelman alerta para se ter uma visão ampla. Sendo assim, 
os jurados devem estar atentos para não se deixarem manipular. 
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PREVENÇÃO DE QUEIMADURAS EM INFANTES NO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE (SUS): UMA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 
DO CONHECIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA EM UMA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE PORTO ALEGRE/RS 

 

Adriana Finger, Bruna Ludvig, Natália Domingues, Renata Emerim, Graciele 
Lynch, Lucia Pellanda 

 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: As queimaduras domésticas representam a quarta causa de morte e 
hospitalização por acidente de crianças e adolescentes de até 14 anos, segundo dados 
da Sociedade Brasileira de Pediatria. Esses acidentes ocorrem geralmente na 
cozinha, na presença de um adulto, deixando sequelas muitas vezes irreversíveis na 
vida de um indivíduo. Atuar na prevenção de novos episódios é fundamental e uma 
das formas mais práticas de se prevenir é fornecendo aos pais informações básicas, 
mas de grande importância que abordam o tema. Objetivo: Comparar o nível de 
conhecimento prévio e posterior a intervenção sobre prevenção de queimaduras 
domésticas em crianças. Método: Pesquisa quantitativa, sendo um estudo de 
comunidade, que será realizado com pais, onde se utilizará dois questionários 
aplicáveis de 30 perguntas de múltipla escolha, com apenas uma resposta correta. As 
mesmas perguntas serão respondidas anteriormente ao vídeo da intervenção e 
posterior ao mesmo. Nesse processo o número de acertos será um indicativo da 
eficácia da intervenção. A avaliação dos resultados irá ser realizada pelos próprios 
pesquisadores. Resultados: O grupo que participará da intervenção de enfermagem 
possivelmente obterá um nível maior de conhecimento, comparado com seu 
conhecimento primário. Estima-se uma melhora de pelo menos 30% nas questões 
objetivas após a intervenção com o vídeo expositivo. Conclusões: Espera-se que o 
grupo participante do projeto obtenha um nível maior de conhecimento após a 
intervenção, que objetiva diminuir o número de casos de queimaduras em crianças.  
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AS PORTAS DE ENTRADA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

(SUS): UMA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO CONHECIMENTO 
DOS USUÁRIOS DO SISTEMA NAS PRINCIPAIS EMERGÊNCIAS 

DE PORTO ALEGRE/RS 
 

Gabriela Marinho Gomes, Fernanda Castro Silva, Gabriela Reginato Battisti, 
Mariana Pairé da Rosa, Mikeli Florencio Montier, Kimberly do Sanco Reis, Graciele 

Lynch, Lucia Pellanda 
 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: A proposta desta pesquisa está centrada na temática do conhecimento 
das portas de entrada do Sistema único de Saúde (SUS) pelos seus usuários. O SUS 
foi criado pela Constituição Federal de 19881 e regulamentado pelas leis 8080/90 e 
8142/90 relativas à participação da população nos serviços. A lei 8080, tem como 
um de seus princípios e diretrizes a divulgação de informação quanto ao potencial 
dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. Tendo em vista esse tópico, se 
faz necessário investigar se realmente os pacientes tem acesso a essa informação e se 
a falta de informação prejudica ou influencia na superlotação das emergências. 
Objetivo: Avaliar o nível de conhecimento dos usuários do SUS em relação às 
portas de entrada da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Investigar e analisar se o nível 
de conhecimento dos usuários do SUS sobre a rede têm relação com as 
superlotações das emergências de Porto Alegre. Métodos: Será realizada uma 
pesquisa quantitativa com os usuários do SUS, presentes nas principais emergências 
de Porto Alegre – Hospital Pronto-Socorro (HPS) e Hospital Nossa Senhora da 
Conceição (HNSC), a justificativa da escolha desses locais foi por possuírem 
atendimento 100% SUS. A coleta dos dados será realizada em horários alternados 
durante uma semana, para que ocorra com diferentes públicos. O instrumento da 
pesquisa será um questionário com questões que descrevem situações da prática dos 
usuários onde deverão ser respondidos com a porta de entrada correta para à 
intercorrência relatada. 
Os critérios que inclusão da pesquisa são: 
-Possuir, no mínimo, 18 anos de idade; 
-Ser usuário do Sistema Único de Saúde (SUS); 
-Ter sido atendido em uma das portas de entrada da pesquisa no período de x a y (à 
definir). 
Resultados esperados: Compreender o nível de conhecimento dos usuários do SUS 
sobre o sistema e verificar se há relação com a superlotação das emergências. Com 
os resultados, formular intervenções (plano de ação) para reforçar o conhecimento – 
se a população tiver conhecimento; ou caso a população não tenha conhecimento, 
proporcionar informações de maneira universal para que todos tenham acesso ao 
conhecimento; e assim conseguir reduzir (à longo prazo) a superlotação das 
emergências. 
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO PARA MINIMIZAR OS EFEITOS 

ADVERSOS E O CONSEQUENTE ABANDONO DO 
TRATAMENTO ONCOTERÁPICO 

 
Jéssica Marques Fachini, Jessica Seibert, Carolina Geitens, Eduardo Martinho 

Gomes, Mabrielle Magdalena, Graciele Lynch, Lucia Pellanda 
 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introducão: Muitos pacientes, que são submetidos aos tratamentos oncológicos 
tendem a sentir mais intensamente os efeitos dos medicamentos. Os sintomas que o 
acompanham parecem ser mais prejudiciais que a própria doença. Objetivo: 
Identificar os métodos utilizados pelos enfermeiros para minimizar os sintomas 
adversos causados pelo tratamento oncoterápico. Método: Serão entrevistados todos 
os enfermeiros da ala oncoterápica que atendem pacientes do SUS do hospital Santa 
Rita e que concordarem em participar do estudo. Será aplicado um questionário de 
perguntas fechadas de múltipla escolha. Resultado: Espera-se identificar os 
métodos utilizados pelos enfermeiros para mostrar os benefícios e motivar os 
pacientes a concluírem o tratamento oncológico. Conclusão: Esse estudo será útil 
para evidenciar o papel do enfermeiro no estimulo aos pacientes oncológico. 
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UM ESTUDO DE INTERVENÇÃO SOBRE CENTRO DE PARTO 

NORMAL EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PORTO 
ALEGRE: A ADESÃO DE MULHERES GESTANTES A PARTO 

NORMAL 
 

Letícia Soares André Schwingel¹, Bárbara Fontoura Moreira Bitencourt¹, Bruna 
Oliveira de Oliveira¹, Felipe de Castro Borges¹, Hallana Castilhos do Nascimento¹, 

Thaiani Selau Nunes¹, Graciele Lynch2, Lucia Campos Pellanda2,3 
 
1 Estudantes de Enfermagem da Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre 
2 Professora de Metodologia Científica da UFCSPA 
3 Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: De acordo com a OMS, apenas 15% dos partos deveriam ser cesáreos. 
No Brasil o número de partos cesáreos em hospitais particulares é de 82% e na rede 
pública 37%. Sabe-se que cesáreas desnecessárias trazem malefícios tanto para a 
mãe quanto para o bebê. A incidência de morte materna é 3,5 vezes maior, os custos 
para a instituição são bem mais elevados em cesáreas e a incidência de insuficiência 
respiratória em prematuros é 120 vezes maior. Intervir de maneira que as mulheres 
tenham mais conhecimento sobre o parto natural é essencial para reconstruir o 
conceito desta forma de nascer e evitar assim, cesáreas desnecessárias, violência 
obstétrica e complicações para mãe e bebê. Objetivos: Verificar se a existência de 
um Centro de Parto Normal (CPN) em Porto Alegre/RS influencia as mulheres 
gestantes a optarem pelo parto normal. Método: Estudo de Intervenção, realizados 
com mulheres gestantes, acima de 18 anos, com um ou mais filhos, em 
acompanhamento pré-natal, que sejam vinculadas a uma UBS/ESF. No primeiro 
momento será aplicado um questionário (elaborado pelos autores desse projeto), ao 
grupo de gestantes, sobre Centro de Parto Normal e a adesão a parto normal. No 
segundo momento será realizada uma intervenção ao grupo de gestantes informando 
questões relacionadas ao Centro de Parto Normal e ao parto normal através de 
material didático, seguido de reaplicação do questionário. Resultados: Espera-se 
que as gestantes, após obterem conhecimentos sobre o parto normal e o Centro de 
Parto Normal, tenham maior adesão ao parto humanizado. Conclusão: Na hipótese 
de existência de um CPN na cidade de Porto Alegre mais mulheres gestantes optem 
por realizar parto normal. 
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ESTUDO DA IMPORTÂNCIA DO APOIO PSICOLÓGICO PARA A 

MANUTENÇÃO DA AUTO-ESTIMA DE PACIENTES 
MASTECTOMIZADAS NO HOSPITAL SANTA RITA DO 

COMPLEXO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO 
ALEGRE 

 
David de S. Mendes, Bruno Ferreira Nunes Quevedo, Fernando Liberato, Thaisa 

Hanemann, Bianca Fantin de Souza, Lucia Campos Pellanda 
 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: O câncer de mama, que apresenta segunda maior incidência no 
mundo e que acomete 52 mil brasileiras a cada ano, tem na mastectomia uma 
intervenção ciŕrgica freqüente. A cirurgia em questão é bastante invasiva e tem 
severas conseqüências psicológicas, desde depressão e estresse até crises de 
identidade. Nesse sentido, é de extrema importância considerar os tratamentos e os 
acompanhamentos psicológicos, não somente a paciente, mas também a família, 
visando a recuperação da auto-estima. Objetivo: Esta pesquisa tem como 
objetivo avaliar a importância do acompanhamento psicológico - não somente 
acompanhamento profissional per si mas também o próprio apoio familiar -, a 
pacientes submetidas à mastectomia na percepção da auto-imagem, visando a 
avaliação da auto-estima. Ḿtodos: Trata-se de um estudo transversal projetado 
para um publico alvo de 50 pacientes mulheres do Hospital Santa Rita do 
Complexo Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, com idade a partir 
de 35 anos e tendo feito mastectomia em um intervalo de dois a quatro 
meses. As pacientes serão selecionadas em dois grupos, “a” e “b”, de mesmo 
ńmero, sendo que o grupo “a” será de mulheres com apoio psicológico familiar 
ou profissional, e o grupo “b” será de mulheres sem esses apoios. Primeiramente, 
para a divisão dos grupos, será aplicado um questionário – aprovado pelo 
Comitê de ́tica-, no qual serão abordados fatores como família (estado civil, 
maternidade, relação com familiares e convivência residencial) e 
acompanhamento profissional (psicólogo individual, assistente social ou grupo 
de apoio). Posteriormente, será aplicado nos dois grupos um novo questionário – 
também aprovado no Comitê de ́tica - que abordará a auto-imagem (visão 
corporal após a cirurgia, aceitação da condição de mastectomizada e 
possibilidade de cirurgia reconstrutiva). Resultados esperados: Espera-se com 
este estudo identificar uma diferença substancial da auto-estima entre 
mulheres que têm apoio psicológico familiar ou profissional e as que não têm, 
a partir da avaliação da auto-imagem. 
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ACEITAÇÃO DA CANNABIS MEDICINAL NO TRATAMENTO DA 

DOR: ESTUDO SOBRE A POSIÇÃO DOS ONCOLOGISTAS EM 
RELAÇÃO À ANALGESIA BASEADA NA CANNABIS 

 
Diogo Bolsson de Moraes Rocha, Daniel dos Santos Trindade, Juliano Mondadori, 

Luiz Amilton Kochhann dos Santos, Ivan Gonçalves de Almeida Júnior, Lucia 
Campos Pellanda 

 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: O uso de analgésicos opiáceos para o tratamento de dor crônica é 
muito difundido e aceito por médicos no Brasil. Com o avanço de pesquisas, 
tratamentos baseados na Cannabis sativa vêm se mostrando como uma alternativa. 
Contudo, a Cannabis sativa, em âmbito global, enfrenta dificuldades para ser 
introduzida como tratamento pelos médicos, mesmo tendo seu poder analgésico 
efetivamente comprovado. Tal dificuldade possivelmente reside numa pressão social 
ou na falta de conhecimento da eficácia da substância. Objetivos: Descobrir a 
proporção de aceitação dos oncologistas do Complexo Santa Casa de Porto Alegre 
em relação aos tratamentos à base de Cannabis sativa; o perfil destes médicos; e os 
argumentos utilizados a favor ou contra o uso desses tratamentos, de forma a 
oferecer diferentes opções de tratamento para aqueles que sofrem de dor crônica. 
Métodos: Estudo transversal e quantitativo-qualitativo com realização de um 
questionário pré-estabelecido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre destinado aos oncologistas do 
Complexo Santa Casa de Porto Alegre, a fim de conhecer a aceitação dos mesmos 
em relação à Cannabis sativa e o perfil deles. Resultados: Espera-se determinar os 
motivos pelos quais os oncologistas aceitam ou não aceitam esses tratamentos, além 
de delimitar o perfil dos oncologistas que têm maior aceitação em relação à 
Cannabis medicinal. Conclusão: Apesar de suas contraindicações e de seus efeitos 
adversos, a Cannabis sativa é uma substância analgésica eficaz, que deve ser 
estudada como qualquer outra para aferir seu potencial para o uso amplo entre a 
população. Este trabalho objetiva determinar, além dos níveis de aceitação, os 
motivos por trás da opinião dos oncologistas em relação a esses tratamentos. Esses 
dados possibilitarão inferir se a comunidade médica utilizaria a Cannabis medicinal 
caso fosse legalizada no Brasil, e também ajudarão na criação de campanhas 
educacionais para os médicos sobre o assunto. 
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A INFLUÊNCIA DOS JOGOS ELETRÔNICOS NO DESEMPENHO 

ACADÊMICO DOS ESTUDANTES DA UFCSPA 
 
Letícia Lima de Araujo, Gabriela de Oliveira Teixeira, Bibiana de Souza Boger, 
Lucia Campos Pellanda 
 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: A facilidade de acesso a diferentes tipos de tecnologia tem difundido 
cada vez mais os jogos eletrônicos que, dependendo do grau de envolvimento, 
podem diminuir o rendimento acadêmico de estudantes em geral. Além disso, a 
portabilidade de smartphones e tablets permite que o estudante acesse esse tipo de 
jogos a qualquer momento, até em sala de aula, o que impede o aproveitamento total 
dessa. Como a maioria dos estudos sobre jogos eletrônicos fala sobre violência ou 
está muito longe da realidade acadêmica porto alegrense, é importante tomar uma 
faculdade como a UFCSPA de espaço amostral para uma pesquisa com enfoque no 
desempenho estudantil. Essa investigação tem valor acentuado em uma faculdade 
com enfoque em saúde pois, por lidarem diretamente com vidas humanas, os 
profissionais dessa área devem ter uma boa formação e muita competência; o que 
não será alcançado se, devido aos jogos eletrônicos, eles administrarem mal seu 
tempo em detrimento de seus estudos. Objetivos: Descobrir de que forma os jogos 
eletrônicos afetam o rendimento acadêmico dos estudantes da UFCSPA. Métodos: 
Trata-se de um estudo longitudinal de coorte realizado com entrevista trimestral 
baseada em questionário -aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre- tendo como público alvo os alunos da UFCSPA. 
Serão analisados o desempenho acadêmico da pessoa ao longo do ano, a quantidade 
de horas dedicadas aos estudos e aos jogos, a distribuição dos usuários de jogos 
eletrônicos entre os diferentes cursos, a relação entre carga horária do curso e 
quantidade de jogadores, o grau de assiduidade dos usuários, além de outras 
variáveis que nos permitam fazer uma avaliação mais fina sobre a influência desse 
tipo de jogo no desempenho acadêmico. Resultados esperados: Presume-se que os 
alunos que dedicam mais horas semanais aos jogos do que aos estudos tenham um 
desempenho inferior ao daqueles que não jogam ou que administram melhor seu 
tempo. 
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A INFLUÊNCIA DO ESPORTE NO TRATAMENTO DE DIABETES 

MELLITUS 
 
Luis Felipe Saracura, Tales Shinji Sawakuchi Minei, Carlos Eduardo Nedel, Samuel 
Land, Arthur Pereira de Lima, André Caldeira Fernandes, Lucia Campos Pellanda 

 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: Diabetes Mellitus é uma desordem metabólica que está associada à 
deficiente ação do hormônio insulina produzido pelo pâncreas. É caracterizada pela 
elevada e mantida hiperglicemia. Diversos estudos apontam que a prática esportiva 
auxilia o tratamento da doença e até mesmo sua prevenção. Além disso, outros 
fatores como a alimentação balanceada são necessários para amenizar os sintomas 
da diabetes. Objetivos: O objetivo dessa análise é comprovar a influência do 
exercício físico na diabetes, o nível de atuação no organismo do doente e as reais 
diferenças dessa prática – de um diabético que não faz exercício para outro diabético 
que faz exercício. Métodos: A metodologia utilizada para alcançar os objetivos 
esperados será baseada em três fatores: entrevista com os pacientes para analisar os 
hábitos alimentares; análise da glicemia com os doentes que fazem exercícios e dos 
que não fazem, visando a comparação de dados; e a utilização de grupos controle, 
sendo quatro grupos – pessoas diabéticas que fazem esportes, pessoas diabéticas que 
não fazem esportes, pessoas não diabéticas que fazem esportes e pessoas não 
diabéticas que não fazem esportes. Resultados esperados: Espera-se encontrar um 
resultado positivo quanto a utilização da prática esportiva no controle da taxa 
glicêmica tanto em pacientes diabéticos quanto não diabéticos, isso é, o esporte 
como um fator positivo para ambos os grupos. Logo, o objetivo do tratamento e a 
prevenção por meio de esportes seria algo realmente recomendável. 
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PERFIL DOS PAIS DE CRIANÇAS OBESAS EM IDADE ESCOLAR 

NA CIDADE DE PORTO ALEGRE 
 

Luíza Almeida Sandrin, Brenda Rigatti, Marília Molino Finatte, Rogério 
Silva de Souza, Tatiane Cerqueira Villela Santos, Lucia Campos Pellanda 

 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde, o combate à obesidade é 
uma área prioritária em Saúde Pública visto que o número de casos de obesidade 
continua a crescer. Entre crianças e adolescentes o quadro também é preocupante, 
pois, além da influência na vida adulta, os hábitos alimentares adquiridos nessa fase 
da vida têm consequências imediatas à saúde. Na cidade de Porto Alegre, 
levantamentos recentes da Secretaria Municipal de Educação nas escolas municipais 
indicam um aumento na incidência de obesidade infantil. Nesse contexto, o papel 
dos pais é fundamental, pois, como já demonstra a literatura produzida, as práticas 
diárias dos pais influenciam na qualidade da alimentação dos filhos. Objetivos: 
Traçar o perfil predominante dos pais de crianças obesas em idade escolar na cidade 
de Porto Alegre, para que a partir deste seja possível estabelecer formas de 
intervenção mais efetivas no controle da obesidade infantil. Métodos: Trata-se de 
um estudo quantitativo e transversal realizado com entrevista baseada em 
questionário - pré-estabelecido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – tendo como público-alvo os pais de 
crianças obesas nas escolas de Porto Alegre. Resultados esperados: Presume-se 
que haja um perfil predominante dos pais de crianças obesas e que este influencie 
nos hábitos alimentares dos filhos. A expectativa é que pais de crianças obesas 
tenham hábitos alimentares pouco saudáveis ou não controlem a alimentação de seus 
filhos. 
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OPERAÇÃO PALHA-ASSADA: INFLUÊNCIA PSICOLÓGICA NO 

BEM ESTAR DE CRIANÇAS DE 8 A 15 ANOS DA ALA 
PEDIÁTRICA ONCOLÓGICA DO HOSPITAL CONCEIÇÃO 

 
Rebeca Kollar Vieira da Silva, Bruna Rudolfo Faraco, Bruna Silva Cerqueira, 

Deborah Lumi Shuha, João Antônio Vila Nova Asmar, Matheus Amaral Makrakis, 
Fabiana Beltrami, Lucia Campos Pellanda 

 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: A internação durante a infância muitas vezes gera tensões e medos nos 
pacientes pelo modo de tratamento das doenças que possuem, e pelo deslocamento 
ao ambiente hospitalar, prejudicando o andamento dos procedimentos médicos 
relacionados. Assim, de maneira integrada ao tratamento tradicional, projetos como 
a Operação Palha-Assada, desenvolvida na UFCSPA, auxiliam na redução da 
ansiedade e estresse vivenciados pelos pacientes pediátricos do Hospital Conceição 
por meio de métodos ĺdicos embasados na “cura através do riso”. A integração com 
esses Doutores Palhaços permite o alívio da carga emocional negativa para os 
envolvidos no problema em geral – pais, crianças e funcionários - tornando o 
ambiente hospitalar menos hostil e contribuindo para um melhor desenrolar do 
tratamento. Objetivos: Comprovar a influência positiva que intervenções artísticas 
como as realizadas pela Operação Palha-Assada exercem no ambiente hospitalar 
durante o tratamento na Ala Pediátrica e propor maneiras de expansão do projeto, 
tanto na formação dos clowns, quanto na preparação dos profissionais da saúde para 
tais ações. Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo baseado em questionários 
pré-desenvolvidos e aprovados pelo Comitê de Ética, direcionado às crianças, sendo 
aplicado em dois grupos: um controle e um teste, o qual receberá visita dos Doutores 
Palhaços. Resultados esperados: Admite-se que o tratamento adequado das 
doenças, quando combinado com visitas dos Doutores Palhaços, apresente maior 
eficácia e menores complicações devido ao suporte psicológico que tal associação 
fortalece, reduzindo a apreensão e ansiedade destes pacientes. Conclusão: Tendo 
como base todo o contexto já apresentado, é possível concluir que toda a pesquisa 
corresponde a um trabalho de suma relevância, visto que pretende analisar os efeitos 
da metodologia lúdica como auxílio para o tratamento oncológico infantil visando, 
futuramente, uma possível expansão de tais práticas. Ao se adquirir um 
conhecimento mais preciso acerca do efeito destas ações na melhoria do bem-estar e 
da condição de saúde da criança, é possível embasar teoricamente a expansão do 
projeto e de trabalhos semelhantes em diversos hospitais, traçando estratégias para a 
popularização do uso de tais métodos lúdicos. 
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ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS GERADOS NA TAXA GLICÊMICA, 
A PARTIR DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS ASSOCIADA A UMA 
DIETA ESPECÍFICA, DE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO II DA 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE 
 
Sarah Precht e Souza, Marcela Menuci Gimarães, Isabella Machado Baldino, Jéssica 

Pujol de Vargas, Lucia Campos Pellanda 
 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: O diabetes tipo 2 é uma doença crônica, responsável por cerca de 90% 
dos casos totais de diabetes, sendo uma das dez principais causas de morte no 
mundo. Dessa forma, é de ímpar importância estudar meios eficazes que, junto ao 
tratamento medicamentoso, possam melhorar o controle da doença; sendo, um 
desses, aliar uma dieta adequada à prática regular de exercícios físicos. Objetivo: 
Analisar os possíveis benefícios gerados pela associação entre um programa de 
exercício físico regular e uma dieta com bases nutricionais específicas no controle 
glicêmico de diabéticos tipo 2 (DM2). Os resultados, assim, poderão auxiliar no 
direcionamento do tratamento adequado de pacientes diabéticos tipo 2. Métodos: 
Trata-se de um estudo longitudinal, no qual acompanharemos a relação entre prática 
regular de exercícios físicos, três vezes por semana, e uma dieta pré-determinada, 
ambos realizados durante um período de 12 meses, em pacientes diabéticos tipo 2 na 
faixa etária entre 40 e 50 anos. Serão analisados e comparados quatro grupos de 
pacientes com diabetes tipo 2: sendo o primeiro grupo os que realizarão apenas a 
dieta; o segundo, apenas o exercício físico; o terceiro, a dieta obrigatoriamente 
associada ao exercício físico; e o quarto, aqueles que não aderem nem a prática 
desses exercícios físicos nem a dieta. Tais grupos serão inicialmente submetidos a 
exames que determinem o índice glicêmico de cada paciente, sendo aplicados 
mensalmente no decorrer do programa. Resultados esperados: Presume-se que o 
grupo de pacientes que associou uma dieta pré-determinada à prática regular de 
exercícios físicos apresente uma diminuição do nível glicêmico mais relevante do 
que os pacientes dos outros grupos analisados. Dessa forma, espera-se que, com a 
confirmação de benefícios consideráveis à taxa glicêmica, aumente a indicação de 
tratamentos que unam dieta à prática de exercícios físicos concomitantemente. 
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SAÚDE DE INDIVÍDUOS QUE CUIDAM DE PARENTES 

INTERNADOS NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO 
ALEGRE: ESTUDO SOBRE A IMUNODEPRESSÃO DE PARENTES 

CUIDADORES 
 
Victor Hugo Queiroz Rebello, Andrius Endrigo Andrin, Athina Braga Soares Silva, 

Carlos Eduardo Veloso do Amaral, Gibran Elias Josende, Rodrigo Dalcanalle 
Garcia, Henrique Penha Gomes, Lucia Campos Pellanda 

 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação universitária de 
Cardiologia – IC/FUC 
 
Introdução: É notório que, ao acompanhar e assistir um parente internado, um 
indivíduo submete-se a um estado psicológico adverso, decorrente tanto da alteração 
brusca em sua rotina quanto à preocupação com o paciente assistido, a qual, por se 
tratar de um parente, pode vir a ser excessiva. Percebendo-se isso e percebendo que, 
não raras vezes, o estado psicológico do indivíduo pode acarretar imunodepressão e 
consequentemente, alguma doença, torna-se evidente a necessidade de analisar o 
impacto do ato de assistir um parente na saúde daquele que o assiste. Objetivos: 
Analisar a influência da assistência de parentes a pacientes da Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre, para que, caso perceba-se um agravo no estado de 
saúde de tais cuidadores, fornecer a esses indivíduos orientações sobre como evitá-
lo, diminuindo o ônus sobre o sistema de saúde. Métodos: Trata-se de um estudo 
longitudinal de caso-controle realizado com entrevista baseada em questionário - 
pré-estabelecido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre – tendo como público-alvo os parentes que 
cuidam de pacientes na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Os casos-
controles serão parentes de pacientes internados que não prestaram assistência. 
Resultados esperados: Presume-se que os parentes que assistem pacientes 
internados sofram, ao longo da assistência, agravo em algum indicador de saúde. 
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