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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/Fundação 
Universitária de Cardiologia (IC/FUC) vem desenvolvendo há 16 
anos, através da Unidade de Pesquisa, o Salão de Iniciação 
Científica, com caráter anual, aberto a todas as áreas do 
conhecimento.  

Este evento tem por objetivo o avanço e a multiplicação do 
conhecimento a partir da integração de alunos e profissionais de 
todos os níveis e áreas.  

O Salão de Iniciação Científica consolida o Programa de 
Bolsas de Iniciação Científica com a apresentação dos resultados 
alcançados pelos alunos de graduação provenientes de diversas 
Instituições de ensino, fortalecendo a integração ensino – pesquisa.  

 
 
 
 
 

 



������������������������������������������������������������

�
10

 
 
 
 
 

 



������������������������������������������������������������

�
11

 
Sumário 

 
 
Cardiologia Clínica_________________________________ 13 

Cardiologia Fetal__________________________________ 31 

Cardiologia Pediátrica______________________________ 37 

Ciências Biológicas_________________________________ 53 

Cirurgia Cardiovascular____________________________ 65 

Enfermagem______________________________________ 71 

Fisioterapia_______________________________________ 83 

Hemodinâmica____________________________________ 89 

Medicina Experimental_____________________________ 95 

Medicina Geral____________________________________ 107 

Nutrição__________________________________________ 127 

Outras Áreas______________________________________ 131 

Psicologia_________________________________________ 141 

  

 
 



������������������������������������������������������������

�
12

 
 

 



������������������������������������������������������������

�
13

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cardiologia Clínica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



������������������������������������������������������������

�
14

    



������������������������������������������������������������

�
15

 
Estatinas na Prevenção Primária das Doenças Cardiovasculares em 
Hipertensos: Revisão Sistemática – resultados preliminares 
 
Autores: Antonio Helder Loiola Amorim /Orientador: Dr. Guido Rositto 
 
Instituição: Universidade Luterana do Brasil 
 
Introdução: A doença cardiovascular é a principal causa de morte e incapacidade 
no mundo ocidental e contribui substancialmente para os gastos na saúde. 
Hipertensão e dislipidemia são dois dos principais fatores de risco para doença 
cardiovascular. As estatinas já estão consolidadas como importantes modificadoras 
do perfil lipídico e mais recentemente alguns ensaios clínicos prospectivos 
mostraram que a terapia com estatinas reduz o risco cardiovascular em hipertensos. 
Objetivo: Avaliar dados sobre os efeitos das estatinas em pacientes hipertensos, 
dislipidêmicos e sem histórico de eventos cardiovascular maiores e se há nos estudos 
dados suficientes para o desenvolvimento de uma meta-análise. 
Métodos: Foram selecionados estudos descritos como ensaios clínicos 
randomizados (ECR), com pacientes hipertensos, que compararam o tratamento com 
estatinas ao tratamento usual ou placebo, por pelo menos 12 meses. Os estudos 
foram buscados no Cochrane Central Register of Controlled Trials (Edição 1 à maio 
2011), MEDLINE (2001 à maio de 2011) e EMBASE (2003 a maio de 2011). Um 
padrão de filtro para ECR foi usado para MEDLINE e EMBASE. 
Resultados: Foram selecionados quatro estudos, que recrutaram 34.145 pacientes 
hipertensos. A taxa de  mortalidade total e dos desfechos cardiovasculares fatais e 
não fatais foram reduzidas com as estatinas.  
Conclusão: Há indicação do desenvolvimento de uma meta-análise para integrar os 
dados desta revisão sistemática. 
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Autores: Marcelo H. Miglioranza, Roberto T. Sant'Anna, Marciane Rover, Augusto 
Mantovani, Carolina L. Duré, Luna Gargani, Rosa Sicari, Renato K. Kalil, Tiago 
L.L. Leiria. 
 
Instituições: Setor de Ecocardiografia, Instituto de Cardiologia do RS, Brasil. 

Objetivo: Definir a relação entre as linhas B, a avaliação clínica, os peptídeos 
natriuréticos (NT-proBNP) e a ecocardiografia como parte da avaliação 
ambulatorial pré-transplante em pacientes com insuficiência cardíaca (IC) moderada 
a grave. 

Ultrassonografia Pulmonar na Avaliação da Congestão Pulmonar e na 
Predição de Eventos Adversos em Pacientes com Insuficiência Cardíaca 
em um Ambulatório Pré-Transplante: Comparação com a Avaliação 
Clínica, os Peptídeos Natriuréticos e a Ecocardiografia 

 
Introdução: A avaliação de congestão pulmonar é um desafio diagnóstico. 
Recentemente, a ultrassonografia pulmonar (USP) foi proposta como um método 
confiável e fácil para avaliação da congestão pulmonar, por meio da detecção das 
linhas B. 

Métodos: Estudo transversal seguido de coorte com 58 pacientes encaminhados a 
ambulatório pré-transplante devido à IC sistólica. Foram realizadas avaliações 
clínica, ecocardiográfica, ecográfica pulmonar e análise do NT-proBNP. 
Resultados: Congestão pulmonar significativa foi determinada em 52,6% pelo 
escore de congestão clínica (ECC), 57,9% pela USP (número de linhas B�15), em 
45,6% pelo NT-proBNP>1000 e em 60,3% pela relação E/E'�15. O número de 
linhas B correlacionou-se significativamente com os valores de NT-proBNP 
(r=0,75; p<0,0001), relação E/E' (r=0,62; p<0,0001) e ECC (r=0,33; p=0,012). 
Assumindo E/E'�15 como uma referência para IC descompensada, a curva ROC 
determinou uma área de 0,8 (95% IC: 0,69-0,92; p<0,0001) para USP, oferecendo 
a melhor acurácia, com um ponto de corte de 15 linhas B (sensib. 77,1; especif. 
76,2%). Em um seguimento médio de 106 dias, a USP foi um preditor de eventos 
adversos RA 11,32 (IC95%: 1,5-86; p=0,019). 
Conclusão: Em um ambulatório de IC pré-transplante, as linhas B avaliadas pela 
USP estão significativamente correlacionadas com a relação E/E', valores de NT-
proBNP e do ECC com uma melhor acurácia que os peptídeos natriuréticos e a 
ECC. Dada a sua precisão, baixo custo e portabilidade, a USP pode ser 
considerada como uma ferramenta confiável para uma avaliação rápida e fácil da 
congestão pulmonar em pacientes com IC.  
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Prevenção de Eventos Cardiovasculares em Pacientes com Pré-
Hipertensão e Hipertensão Arterial – Estudo Prever 
 
Lejderman B, Ramos E, Vanz AP, Vieira SV, Mota SS, Correa TL, Castro, I  

 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/ Fundação Universitária de 
Cardiologia 
 
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) pode desenvolver 
complicações como doenças cardiovasculares, renais e cerebrovasculares. Há fortes 
evidências de que o tratamento medicamentoso reduz a incidência de HAS em 
pacientes pré-hipertensos e controla a pressão arterial nos hipertensos, reduzindo, 
assim, os eventos cardiovasculares.  
Objetivo: em pacientes pré-hipertensos verificar se diminui a incidência de HAS e 
de eventos cardiovasculares com medidas não farmacológicas e com a associação 
de clortalidona e amilorida, assim como os efeitos adversos de tais fármacos. Em 
pacientes hipertensos comparar a associação de clortalidona com amilorida versus 
losartano no controle da pressão arterial e prevenção de diabetes mellitus, 
microalbuminúria, hipopotassemia, hipertrofia ventricular esquerda no ECG e 
hiperuricemia, assim como verificar os efeitos adversos de tais fármacos. Verificar a 
diminuição das complicações de HAS em pacientes pré e hipertensos. 
Métodos: estudo multicêntrico, constituido por dois subprojetos realizados 
simultaneamente por 23 centros brasileiros. Será um ensaio clínico randomizado, 
duplo-cego e controlado por placebo ou por tratamento ativo. No estudo 1 
participarão pacientes pré-hipertensos entre 30-70 anos e no estudo 2 pacientes a 
partir de 40 anos com hipertensão estágio I. Em ambos, os pacientes devem 
apresentar além de diabete outro fator de risco para doença cardiovascular. Os 
pacientes serão acompanhados por 18 meses com visitas a cada 3 meses. No estudo 
1 os pacientes serão orientados quanto à mudança do estilo de vida e após isto um 
grupo receberá placebo enquanto outro receberá  clortalidona 12,5 mg associada a 
amilorida 2,5 mg. No estudo 2  um grupo receberá clortalidona 25mg/dia com 
amilorida 5 mg/dia e o outro losartano 100 mg/dia. 
Resultados: não há resultados. O projeto está na fase de captação de pacientes para 
a triagem e sua inclusão na pesquisa. No prever 1, 16 pacientes foram rastreados e 2 
randomizados e no prever 2, 34 rastreados e 8 randomizados. 

 

Apoio: Fapergs 
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Autores: Bruna Helena Suzigan; Juarez Neuhaus Barbisan; Patrícia Schumacher 
Sant' Anna, Vitor Bernardes Pedrozo, Cristina do Amaral Gazeta. Isabella Dossin. 
 
Setor de Tilt Test do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 
 
Introdução:O teste de inclinação (TI) é o exame de maior acurácia no diagnóstico 
da Síncope Vasovagal (SVV). Existem vários protocolos de exame sendo 
empregados. Diferem pelo ângulo de inclinação do paciente, tempo e fármaco para a 
sensibilização durante o exame. 
Objetivo:  Comparar a proporção de pacientes que apresentam SVV em relação ao 
Isoproterenol Intravenoso (IV) e a Nitroglicerina Sublingual (NS) durante o TI. 
Métodos:  Pacientes consecutivos com um ou mais episódios de síncope, de ambos 
os sexos, encaminhados para realização do TI. Randomizados de forma duplo-cega 
para realização do TI em dois protocolos modificados do “The Italian Protocol”, 
com 20 minutos de repouso, 20 minutos de inclinação a 70° sem fármaco e 20 
minutos com provocação de Isoproterenol ou Nitroglicerina. O tamanho da amostra 
do grupo caso é de 212 pacientes, sendo 106 para cada protocolo de acordo com 
critérios estatísticos. A randomização é em blocos randomizados de 50, 50, 50 e 62 
pacientes. 
Resultados:  Nesta etapa, analisou-se o primeiro bloco de 100 pessoas. Sessenta e 
um pacientes (61%) eram do sexo feminino. A média de idade foi de 49,8 
(DP±18,8) anos. Vinte e um pacientes (58%), dentre os 36 com TI positivo, usaram 
nitroglicerina. Dos 64 pacientes com TI negativo, 29 (45%) utilizaram 
Isoproterenol. Dentre os 82 (82%) pacientes que faziam uso de medicação crônica, 
52 (63,4%) tiveram TI negativo.  
Conclusão:  Há uma tendência da Nitroglicerina ser mais sensível e do 
Isoproterenol ser mais específico para o diagnóstico de SVV. 
 
 
Apoio: CNPq 

 
 

Eficácia da Nitroglicerina Sublingual e do Isoproterenol Intravenoso na 
Sensibilização de Pacientes Durante o Teste de Inclinação: ensaio clínico 
randomizado, duplo cego em paralelo 
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Cristina A. Gazeta, Eduardo Pitthan, Bruna H. Suzigan, Vitor B. Pedrozo,  
Isabella A.Dossin, Patrícia S. Santanna, Juarez N. Barbisan. 

 

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma das principais causas de 
morbimortalidade entre idosos. A falta de precisão no diagnóstico é a principal 
barreira na instituição da terapêutica adequada nesses pacientes. Pouco estudado em 
nosso meio, o peptídeo natriurético tipo B (BNP) serve de fator diagnóstico e 
prognóstico de IC. Este trabalho busca avaliar seu valor e sua precisão como 
biomarcador em pacientes idosos com suspeita de IC.  
Objetivo: Avaliar o valor do BNP como diagnóstico em pacientes idosos com 
suspeita de IC.   
Métodos: Estudo de Coorte retrospectivo. De março de 2003 a novembro de 2008, 
avaliou-se pacientes que chegaram à emergência do Hospital Mãe de Deus com 
suspeita de IC, idade de �60 e ausência de diagnóstico de IC prévio.  O BNP foi 
dosado pelo POCT Biosite. Escore de Framingham, Escore de Boston e 
ecocardiograma uni e bidimensional com Doppler foram o padrão-ouro.  Realizou-
se radiografia de tórax e os dados clínicos dos pacientes obtidos pelos prontuários. 
Para ajuste da acurácia em subgrupos com característica clínicas específicas, foi 
realizada análise multivariável com regressão logística.  
Resultados: Dos 318 pacientes atendidos, 224 obedeceram aos critérios de inclusão. 
A idade média foi de 77,3, ± 8,6 anos, 63,8% dos pacientes eram do sexo 
feminino.O BNP  no valor de 180 pg/ml apresentou AUC 0,93 (IC 0,88-0,97), 
sensibilidade (S) 74% ( IC 66,7- 80,4)  e  especificidade (E) de 88,9%  (IC 76,7- 
95,4) e acurácia 77,7%. O subgrupo IMC > 30 Kg/m2, obteve S de 54,1% (IC 37,1- 
70,2), E de 100% (IC 74,7-100) e mediana de BNP de 217 pg/ml; no subgrupo DCE 
< 30 ml/min a S foi de 96% (IC 80,9-99,8), E de 75% (IC 21,9-98,7) e mediana de 
BNP de 944 pg/ml; no subgrupo > 80 anos mostrou S 83,1% (IC 71,9- 90,6), E 
90,5% (IC 68,2- 98,3) e mediana de BNP de 453 pg/ml. O valor mediano do BNP 
foi de 595 pg/ml para o grupo ICS, 369 pg/ml para o IC Diastólica e o grupo Não IC 
foi de 38 pg/ml.  
Conclusão: BNP apresentou acurácia significativa para o diagnóstico de IC em 
pacientes � 60 anos na sala de emergência. 

 

Valor Diagnóstico do Peptídeo Natriurético Tipo B em Pacientes Idosos 
com Suspeita de Insuficiência Cardíaca em Sala de Emergência 

 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/ Fundação Universitária de Cardiologia 
e Hospital Mãe de Deus 
  



������������������������������������������������������������

�
20

 
 
 
 
 

Vida Sexual Comprometida por Infarto ou por Má Qualidade de Vida? 
 
Autores: Dante L. S. Souza, Eric S. Barbosa, Rodrigo Ferracini, Lucas L. Simoneti, 
Daniel L. Arenas, Rômullo O. Pires, Lucia Campos Pellanda.  
 

Instituição: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 
 
Introdução: De acordo com a literatura, existe uma  elevada incidência de 
disfunções e distúrbios sexuais após um Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), cerca 
de 24% a 89% dos casos. Além disso, 70% dos indivíduos acometidos com IAM 
apresentam redução na frequência sexual. No entanto, esta queda pode ser atenuada 
pela prática de hábitos saudáveis - exercícios físicos regulares e uma boa dieta 
alimentar - e pela redução de hábitos nocivos à saúde - fumo, bebida e estresse. 
Objetivo: Identificar se há redução na frequência sexual de pacientes infartados 
depois do incidente, estabelecendo qual a influência do seu estilo de vida, após o 
infarto, neste declínio. 
Métodos: A pesquisa será embasada na análise de dados provenientes de um 
questionário respondido por pacientes que sofreram IAM atendidos no Hospital São 
Francisco – do Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - 
com idade entre 30 e 65 anos, com vida sexual ativa antes do infarto. As perguntas 
abordam seus hábitos antes e depois do evento coronariano, para possibilitar uma 
análise comparativa e, portanto, estabelecer a influência do seu estilo de vida pós-
infarto, na sua atividade sexual. O estudo realizado é do tipo transversal. 
Resultados Esperados: Espera-se que o exercício de hábitos saudáveis e a 
supressão de práticas prejudiciais à saúde possam amenizar impactos negativos na 
vida sexual do indivíduo infartado. 
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Hipertensos resistentes, têm sido caracterizados por manterem níveis de pressão 
arterial superiores a 140/90 mmHg mesmo quando medicados com 3 fármacos 
antihipertensivos de classes farmacológicas diferentes (sendo um deles um 
diurético) em sua dose máxima. 

Métodos: Estudo multicêntrico e prospectivo, 1ª fase aberta, com tratamento 
padronizado e 2ª fase com randomização de tratamento. Pacientes incluídos devem 
ter idade entre 18 e 75 anos, apresentar PAS > 160 mmHg e < 220mmHg, e/ou PAD 
>100 mmHg e estarem regularmente matriculados no centro participante.  Na 1ª 
fase, haverá formação de uma coorte secundária de pacientes hipertensos para 
estabelecer padronização de associação entre anti-hipertensivos para o tratamento e 
controle da hipertensão arterial, identificando pacientes resistentes. Na 2ª fase, os 
hipertensos resistentes serão randomizados para uso do quarto fármaco. 

Conclusão: Visto que o projeto encontra-se na fase de inclusão de participantes, 
deve-se ressaltar a importância dos profissionais que atendem pacientes com 
suspeita de HAS de notificarem ao grupo do estudo. 

 
 

Estudo Multicêntrico de Pacientes com Hipertensão Arterial para 
Identificação de Pacientes Resistentes e Padronização de Esquemas 
Terapêuticos – Estudo ReHOT  (Resistant Hypertension Optimal 
Treatment) 
 
Ramos, E.G.S.S; Lejderman, B; Vanz, A.P; Vieira, C.S; Mota, S. T; Correa, L. T; 
Castro, I  

 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia 
 
Introdução: Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica 
multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial.  

Objetivo: Estabelecer uma padronização de associação entre anti-hipertensivos para 
o tratamento e controle da hipertensão arterial e identificação de pacientes 
resistentes. Caracterizar o fenótipo do paciente com hipertensão resistente (HR) 
quanto ao predomínio de fenótipo de ativação de componentes do Sistema Renina 
Angiotensina (SRA) ou simpático.  

Resultados: O estudo ainda encontra-se na fase de inclusão. Até o momento, há 46 
inclusões, sendo que 2 foram randomizados (resistentes), 20 finalizações e 7 
exclusões. 
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Associação Entre o Escore de Sheldon e o Teste de Inclinação no 
Diagnóstico de Síncope Vasovagal 
 
Isabella de Azevedo Dossin; Bruna Helena Suzigan; Cristina A. Gazeta; Ayres 
Battisti de Albuquerque; Lucas Vieira de Souza; Patricia S. Santanna; Rommel 
Fabrício Pereira da Silva); Vitor B. Pedrozo; Juarez Neuhaus Barbisan; 
 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/ Fundação Universitária de 
Cardiologia. 
 
 
Introdução: Síncope é entidade frequente e de diversas etiologias, onde a mais 
prevalente é a vasovagal (SVV). O teste de inclinação (TI) é o exame de maior 
acurácia no diagnóstico da SVV, porém, de difícil realização. O Escore de Sheldon 
(ES) é um questionário composto por variáveis clínicas que, através de um escore 
de pontos, identifica pacientes com SVV. O ES é de fácil aplicação e tem alta 
sensibilidade e especificidade. 
Objetivo: Avaliar a associação entre o ES e o TI no diagnóstico de SVV. 
Métodos: estudo transversal com pacientes consecutivos com um ou mais episódios 
de síncope, encaminhados para o TI. Responderam a um questionário padrão, ao ES 
e realizaram o TI. Considerou-se o TI como o padrão-áureo para o diagnóstico de 
SVV. Associou-se o resultado do TI com as diferentes pontuações do ES (positivo 
para �-2). 
Resultados: analisou-se 147 pacientes. Noventa e um (61,8%) eram do sexo 
feminino e a média de idade foi de 42,3 anos. Dentre os 74 TI positivos, obteve-se 
55 (74,4%) resultados positivos para o ES. Dos TI negativos, 31,5% tiveram ES 
negativo. A probabilidade do ES em identificar TI positivo não foi significativa para 
�-2 (p=0,434). Quando o ES era positivo para �0, 62,2% dos pacientes com TI 
positivo tiveram também o ES  positivo; dos  pacientes com TI negativo, 64,4% 
tiveram ES negativo, tornando-se significativo (p=0,002, sensibilidade de 62,2%, 
especificidade de 64,4%) 
Conclusão: O ES é de fácil aplicação, de razoável sensibilidade e deve ser usado 
com o TI para identificação de pacientes com suspeita de SVV. 
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Autores  Juliana J Ferri, Juliano P Bastos, Rodrigo A Ribeiro, Airton Fischmann, 
Cláudio Medina, Claudio Zaslavsky, Iseu Gus. 

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

Conclusão: Apesar de termos apenas cerca de 1/2 da amostra pretendida, os 
resultados preliminares apontam para prevalências de obesidade e de dislipidemia 
alarmantes. A porcentagem dos indivíduos que não realizam nenhuma atividade 
física também apresenta altos índices.         

 
 
 

Perfil de Fatores de Risco para Doença Arterial Coronariana no Rio 
Grande do Sul 
 

 
Introdução: A doença arterial coronariana (DAC) é a maior responsável por mortes 
no mundo desenvolvido, sendo fundamental o conhecimento da prevalência dos 
seus fatores de risco (FR), para ajudar na sua prevenção. 
Objetivo: Avaliar o perfil de FR para DAC em uma amostra representativa do 
estado do Rio Grande do Sul (RS).   
Métodos: Foram amostrados indivíduos adultos com 20 anos ou mais, nas 19 
cidades sede das coordenadorias regionais de saúde do RS. O processo de 
amostragem foi de estágios múltiplos, em que o primeiro passo utilizou como 
conglomerados os setores censitários do IBGE. Estes foram organizados por ordem 
crescente de renda em cada cidade e, então, foi feita amostra sistemática, de forma a 
representar todas as classes econômicas. Dentro de cada setor censitário, foram 
sorteados 12 domicílios. O tamanho da amostra foi calculado objetivando que as 
prevalências tivessem margem de erro de ± 3,5%, chegando-se a uma amostra 
planejada de 1.176 indivíduos. Na entrevista, os selecionados assinaram termo de 
consentimento livre e esclarecido e foram questionados a respeito da ocorrência de 
hipertensão arterial sistémica (HAS), dislipidemia, tabagismo, sedentarismo e 
diabetes. Além disso, os indivíduos foram pesados, tiveram pressão arterial aferida 
e o sangue coletado para dosagem de glicose e de perfil lipídico.   
Resultados:  Até agora foram incluídos 601 indivíduos (54% de mulheres, idade 
média 47±15 anos, escolaridade média de 9±4 anos de estudo). A prevalência de 
sedentarismo foi de 44,5%; de tabagismo atual, 23 %; de dislipidemia (colesterol 
total  > 200mg/dl), 42,5%; de diabetes (glicemia de jejum > 126mg/dl), 9%; de 
HAS, 42,2%; e de obesidade, 27,5%. 
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Apoio: FAPERGS  
 
 
 
 
 
 

 

Análise de dados da população idosa encaminhada ao setor de 
Eletrofisiologia do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. 
 
Autores: Natalie Duran Rocha e Caroline Saltz Gensas. 
 
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. 
Objetivo: Definir características de pacientes idosos encaminhados para EEF em 
hospital de referência. 
Métodos: Estudo transversal feito com 122 pacientes idosos (acima de 65 anos) 
entre os 575 pacientes encaminhados ao Setor de Eletrofisiologia do Instituto de 
Cardiologia de Porto Alegre, entre abril de 2010 e julho de 2011. Serão analisados: 
idade média, sexo, procedimentos e tratamentos. Os resultados serão apresentados 
por estatística descritiva e inferencial. 
Resultados: Dos 575 pacientes avaliados, 20,8% eram idosos. A idade média foi 
75,4 anos. Sexo masculino apareceu em 60% dos casos. EEF foi realizado em 
67,5% dos pacientes, sendo distúrbio de condução átrio-ventricular o achado mais 
freqüente (33,7%), seguido de disfunção do nó sinusal e taquicardia ventricular 
(11,6% em ambos);  ablação foi realizada em 32,5% dos casos, sendo a ablação para 
taquicardia de reentrada nodal átrio-ventricular mais prevalente (52,5%), seguida de 
flutter atrial (22,5%). Obteve-se sucesso em 85% das ablações, com 0% de 
complicação. Os intervalos de condução médios foram átrio-His=104, His-
ventrículo=59. 
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. 
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Associação Entre Periodontite Crônica e Doença Arterial Coronariana 
 

Patrícia Schumacher Sant’ Anna, Bruna Helena Suzigan, Cristina Amaral Gazeta, 
Isabella de Azevedo Dossin, Vitor Bernardes Pedrozo, Silvia Maria Zanella, Juarez 

Neuhaus Barbisan  
 
Instituto de Cardiologia  Setor: TILT – TEST                                               
 
Introdução: Doenças cardiovasculares e periodontais são condições inflamatórias 
comuns na população.  Na aterosclerose, a condição inflamatória tem um papel 
contínuo no desenvolvimento, desestabilização e ruptura da placa de ateroma. Existe 
uma evidência científica controversa em relação à associação entre doença 
periodontal crônica e aterosclerótica. 
Objetivo: Verificar a associação entre periodontite crônica (PC) e doença arterial 
coronariana (DAC). 
Material e Métodos: Estudo transversal controlado com amostra de 206 pacientes. 
Foram incluídos pacientes maiores de 18 anos que realizaram 
cineangiocoronariografia e que tinham, no mínimo, 6 dentes naturais. Os pacientes 
foram submetidos ao exame que determinou a presença de lesão de 1, 2 ou 3 vasos, 
sendo classificados em grupo I, II ou III, respectivamente. Posteriormente, os 
pacientes foram avaliados por periodontista, cego à seleção dos grupos, que 
determinou a presença de PC, caracterizada pelo índice de Armitage  por uma média  
de perda de inserção (PI) com sinais inflamatórios, sendo classificada em gengivite, 
periodontite inicial, moderada ou grave. Para análise dos dados, foram usados o teste 
qui quadrado de Pearson , o teste T de Student, teste de Mann-Whitney.  
Resultados: A amostra era composta por uma maioria branca (92%), do sexo 
masculino (60,2%), com idade média de 60,3 anos. A DAC esteve presente em 
61,2% da amostra (grupo I: 17%; II: 18,4%; III: 25,72%), enquanto a PC em 99% 
(grupo gengivite: 0,5%; PC inicial: 0,5%; PC moderada: 24,3%; PC grave: 73,8%). 
Devido à homogeneidade em relação a PC, estratificamos a amostra para uma 
distribuição de acordo com a média de PS (2,61±0,72) e PI (4,4±1,29). Evidenciou-
se associação entre a presença de CI e gravidade de PC.  Além disso, a relação entre 
a extensão da DAC e a gravidade da PC também se mostrou significativa. 
Conclusão: Há associação entre periodontite crônica e doença arterial crônica. 

 
Apoio: FAPICC / FAPERGS 
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Exposição Ambiental Atmosférica E Infarto: Carboxihemoblogina É 
Um Biomarcador? 
 
Autores: Rafael Fracasso¹; Fernando Freitas¹; Juliano Durgante¹; Sabrina 
Nascimento¹; Natália Brucker¹; Rachel Bulcão ¹; Iran Castro²; Solange C. Garcia¹.  
 
Introdução:Diversos estudos têm relacionado à poluição do ar ao desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares. No final de 2006, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) reconheceu que a poluição mundial é responsável por mais de dois milhões 
de mortes por ano. Sabe-se do envolvimento da poluição atmosférica a doença 
cardíaca bem como o tabagismo.  
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo avaliar a possível associação entre 
exposição ambiental a poluição, inflamação e biomarcador de lipoperoxidação em 
pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM) atendidos na FUC.  
Métodos: Este estudo foi realizado com indivíduos atendidos no Instituto de 
Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul. Pacientes fumantes diagnosticados 
com infarto agudo do miocárdio (n=31) com idade de 60,1 ± 10,2 anos, um grupo 
de indivíduos fumantes que não sofreram infarto (n=16) com idade de 52,2 ± 7,5 
anos e controle não fumante não infartado (n=25) com idade de 55.7 ± 8.1 anos  A 
carboxihemoglobina foi quantificada por espectrofotometria. O dano lipídico foi 
avaliado através da quantificação do malondialdeído (MDA) em HPLC. A proteina 
C reativa ultrasensível (hsCRP) por kit comercial, como um biomarcador 
inflamatório. Aprovado pelo comitê de ética da FUC - UP 4333.09.  
Resultados: Os resultados demonstraram aumentos significativos dos níveis de 
MDA (11,7 ± 0,9  vs  7,6 ± 0,7 p<0,05)  e PCRus (0,87 ± 0,2 vs. 0,39 ± 0,05, 
p<0,05) em pacientes infartados comparados aos não infartados, respectivamente. 
Os valores de carboxihemoglobina tiveram difença significativa quando comparado 
o grupo controle não fumante não infartado com os grupos fumantes infartados e 
fumantes não infartados (1,9 ± 0,04 versus 3,02 ± 0,20 e 3,72  ± 0,31 p<0,05). 
Conclusão: Nossos resultados sugerem que os indivíduos com IAM apresentam 
maiores níveis do biomarcador inflamatório hsCRP, além de alterações nos níveis 
de dano lipídico indicando uma estreita relação entre o estresse oxidativo e o Infarto 
Agudo do Miocárdio. Evidenciou-se que a carboxihemoglobina é bom indicador 
para exposição ao monóxido de carbono oriundo do tabagismo, porém não aponta 
diferenças significativas para outras exposições ambientais atmosféricas.  

 

Agradecimentos: FUC, CAPES, CNPq, INAIRA 
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Introdução: A média de idade da população está aumentando, sendo a faixa etária 
superior a 80 anos a que cresce mais rapidamente. Entretanto, a exclusão dos idosos 
dos grandes estudos clínicos tem sido frequente, dificultando o estabelecimento de 
condutas padronizadas para esta faixa etária. 
Objetivo: Descrever o perfil dos pacientes acima de 80 anos que realizaram 
cintilografia miocárdica em um serviço de referência, com ênfase na presença de 
fatores de risco cardiovasculares. 
Métodos: Serão analisados os dados de 2521 pacientes octogenários, os quais no 
período de 1998 a 2011 realizaram Cintilografia de Perfusão Miocárdica na 
Cardionuclear do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, um centro de referência 
em cardiologia. Estatística descritiva incluirá médias, desvio-padrão e proporções. 
Delineamento: estudo transversal. 
Resultados Esperados: Espera-se traçar o perfil dos 2521 pacientes octogenários, 
apontando quais as principais indicações para a realização do exame de cintilografia 
miocárdica, quais as proporções entre os diversos quadros clínicos (assintomático, 
apresenta dor típica ou dor atípica), e quais os índices dos principais fatores de risco. 
A fim de propiciar, através desse perfil, um melhor planejamento para a conduta 
médica e dos serviços de saúde para esses pacientes. 

 

Perfil De 2521 Pacientes Octogenários Referenciados Para Cintilografia 
De Perfusão Miocárdica No Instituto De Cardiologia De Porto Alegre 

 
Autores: Rômullo de O. Pires, Beatriz da S. Souza, Eimi N. Pacheco, Priscila H. A. 
Oliveira, Roberto Ludwig, Gabriel B. Grossman, Eduardo B. Ludwig, Paulo de A. 
Carvalho, Cesar G. Santos, Lucia C. Pellanda. 

 

Instituição: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 
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Apoio: Datasus 
 
 
 
 

Perfil Epidemiológico do Infarto Agudo do Miocárdio no Rio Grande do 
Sul nos Anos de 2009, 2010 e 2011. 
 
Autores Taissa Morellato Basso, Carlos Alberto S. M. de Barros 

 
Instituição: ULBRA- Canoas 
 
Introdução:As doenças cardiovasculares são as principais causas  de morbidade e 
incapacitação entre indivíduos com mais de 30 anos. Dentre elas, uma das mais 
prevalentes  é o Infarto Agudo do Miocárdio(IAM). A taxa de mortalidade na 
primeira hora das manifestações da doença é de 40 a 65% e de 80% dentro das 
primeiras 24 horas, daí a importância do conhecimento da epidemiologia do IAM 
para agir em estratégias de prevenção. 
Objetivo: Este trabalho tem por finalidade caracterizar a mudança no perfil 
Epidemiológico do IAM  no estado do Rio Grande do Sul nos anos de 2009, 2010 e 
2011. 
Métodos: Estudo de avaliação das informações obtidas na base de dados do 
Datasus do Ministério da Saúde. Utilizou-se métodos quantitativos quanto a taxa de 
mortalidade por IAM  de acordo com o sexo (feminino e masculino), faixa etária e 
raça/cor (branca, preta, parda ou amarela), no estado do Rio Grande do Sul, nos 
anos de 2009, 2010 e 2011.   
Resultados: O estudo mostra os números da taxa de mortalidade masculinos e 
femininos por IAM masculinos e femininos no ano de 2009, 2010 e 2011. Mostra 
também esta mesma taxa de mortalidade com as variáveis raça/cor e faixa etária dos 
óbitos nos anos de 2009, 2010 e 2011. 
Conclusão: Em relação a faixa etária notou-se aumento de 2,2% da taxa de 
mortalidade por IAM em pacientes com mais de 80 anos e queda de 1,27% em 
pacientes entre 60 e 69 anos e de 1,18% na faixa etária entre 50 e 59 anos do ano de 
2009 ao de 2011.Observa-se que entre as mulheres a mortalidade por IAM é maior 
do que em homens. De 2009 para 2011 houve queda da taxa de mortalidade por 
IAM, menor no sexo feminino (queda de 0,69%) do que no  masculino (1,19%).Em 
relação a raça observa-se queda do percentual de óbitos por IAM com exceção da 
raça branca que se manteve estável.Espera-se que o perfil epidemiológico criado 
auxilie no planejamento das estratégias em saúde. 
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Autores: Rafael M. Ronsoni, Edemar M. Pereira, Tiago L. L. Leiria, Marcelo L. Kruse, 
Leonardo M. Pires, Vanessa D. Trindade e Gustavo G. de Lima 

 

 
Introdução: O pós-operatório de cirurgia cardíaca é um período de alta 
predisposição ao desenvolvimento de Fibrilação Atrial (FA). Esse trabalho utiliza os 
fatores de risco para desenvolvimento de FA já previamente identificados por nosso 
grupo.  Estes fatores foram  usados para a montagem do escore de risco para 
predição de FA e, então, foi registrada a linha crescente de risco em relação ao 
aumento do número de fatores associados.  
Objetivo: Validação do escore de risco de predição de Fibrilação Atrial no pós- 
operatório de cirurgia cardíaca. Secundariamente, avaliar individualmente cada fator 
de risco: Idade acima de 70 anos, valvulopatia mitral, não utilização de 
betabloqueador no pré-operatório, interrupção do uso de betabloqueador no pós-
operatório e balanço hídrico acima de 1500 ml em 48 horas de pós-operatório 
Métodos: Foram selecionados 200 pacientes, a avaliação de cada paciente foi 
dividida em quatro fases. Em cada fase foi utilizado um protocolo no qual 
constavam os dados a serem pesquisados. O ritmo cardíaco foi avaliado por meio de 
monitorização cardíaca contínua em todos os pacientes durante um período mínimo 
de 72 horas no pós-operatório e por exames eletrocardiográficos diários até a alta 
hospitalar. 
Resultados: Atribuíram-se valores para cada fator de risco. Após atribuir os valores 
aos dados obtidos a soma variou de 0 a 7 pontos para cada paciente. Verificou-se a 
probabilidade de desenvolver FA após o teste, e esta variou de 17,5% com 1 ponto 
até 80% com 7 pontos. A percentagem de pacientes que desenvolveram FA no pós-
operatório, nos pacientes do ICFUC incluídos no trabalho, levando em consideração 
a pontuação obtida no escore,  foi: 0-2 pontos: 14,96%,  3-4 pontos: 45.73% e  5-7 
pontos: 64.19%. 

Apoio CNPq: 
 

 

Validação de Escore de Risco Para Predição de Fibrilação Atrial em 
Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca 

Instituição: Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul - Eletrofisiologia 
 

Conclusão: Os resultados estão bem demonstrados e com eles consideramos que o 
escore poderá ser muito útil na prática clínica. 
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Eduardo Pitthan, Juarez N. Barbisan, Bruna H. Suzigan, Vitor B. Pedrozo, Cristina A. 
Gazeta, Isabella Dossin, Patrícia S. Santanna 

 
 

Valor Prognóstico do Peptídeo Natriurético Tipo B em Pacientes Idosos 
com Suspeita de Insuficiência Cardíaca em Sala de Emergência 
 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/ Fundação Universitária de Cardiologia 
e Hospital Mãe de Deus 

  
Introdução: O Peptídeo Natriurético do tipo B (BNP) é pouco estudado em nosso 
meio. Estudos demonstram que os níveis plasmáticos do BNP pode ser fator de risco 
independente para morbidade e ou mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca 
aguda ou crônica. 
 Objetivo: Avaliar o valor do BNP como prognóstico em pacientes idosos com 
suspeita de IC. 
 Métodos: Estudo de Coorte retrospectivo. De março de 2003 a novembro de 2008, 
avaliaram-se pacientes na emergência do Hospital Mãe de Deus com suspeita de IC, 
idade de �60 e ausência de diagnóstico de IC prévio.  O BNP foi dosado pelo POCT 
Biosite. Escore de Framingham, Escore de Boston e ecocardiograma uni e 
bidimensional com Doppler foram o padrão-ouro para o diagnóstico. Os dados clínicos 
foram obtidos dos prontuários, informações sobre os óbitos pelo Centro de 
Atendimento Funerário de PoA, pela da coleta dos atestados de óbito em território 
nacional pelo Sistema de Informação de Mortalidade com levantamento de causa 
mortis e esta informação foi cegada para avaliar o prognóstico.  
Resultados: Dos 318 pacientes atendidos, 224 obedeceram aos critérios de inclusão. A 
idade média foi de 77,3, ± 8,6 anos, 63,8% eram mulheres. O valor mediano do BNP 
foi de 596 pg/ml para o grupo ICS, 369 pg/ml para o IC Diastólica e o grupo Não IC 
foi de 44,2 pg/ml. Entre os pacientes, 22 evoluíram para óbito em 30 dias, 77 em 180 
dias e 93 em até 5 anos.  IC foi a causa primária mais frequente de óbito entre pacientes 
com IC, segundo o padrão-ouro (50,5% dos pacientes). Os pacientes com ICS tiveram 
27 meses de Tempo de Sobrevida Média, com dosagem sérica mediana de BNP de 598 
pg/ml. Pacientes com ICFEP apresentaram TSM de 52 meses e nível sérico mediano de 
BNP de 370 pg/ml e o grupo Não IC com mediana de BNP de 44,2 pg/ml teve TSM 
maior que 50%. Para óbito em até 30 dias, na análise bivariada, o BNP � 180 pg/ml 
esteve associado a um maior risco de mortalidade (OR:2,33). Na análise multivariada, 
com variáveis que tiveram valor de p < 0,20 na análise bivariada, o BNP � 180 pg/ml 
manteve-se associado com maior risco de mortalidade OR(3,4). Em relação ao óbito 
em até 180 dias, o BNP � 180 pg/ml apresentou OR(2,8).  
Conclusão: O BNP é preditor independente de mortalidade em pacientes com 
diagnóstico IC e � 60 anos na sala de emergência. 
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Cardiologia Fetal 
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Papel da Redução da Ingesta Materna de Alimentos Ricos Em Polifenóis 
na Dinâmica do Ducto Arterioso Fetal em Gestações Normais: um 
Ensaio Clínico Aberto 
 
Carolina W. Barbisan, Antônio Piccoli, Luiz H. Nicoloso, Alexandre Naujorks, 
Izabele Vian, Stefano B. Busato, Mauro Lopes M, Caroline C. Klein, Renato 
Frajndlich, Paulo Zielinsky. 

Unidade de Cardiologia Fetal - Instituto de Cardiologia do RS/ FUC.  
 
Embasamento teórico e objetivos: Foi demonstrado recentemente que a reversão 
da constrição ductal fetal ocorre após a redução da ingesta materna de alimentos 
ricos em polifenóis (ARP) (J Perinatol 2011). Outras evidências clínicas e 
experimentais corroboram a associação entre a ingesta materna de ARP e alterações 
ductais fetais, pela interferência na síntese das prostaglandinas. Este estudo testou a 
hipótese de que fetos normais no 3º trimestre da gestação também obtém melhora da 
dinâmica do ducto arterioso após orientação da dieta materna pobre em polifenóis, 
por um período superior a 2 sem. Métodos: Ensaio clínico aberto com 46 fetos com 
idade gestacional (IG) � 28 sem submetidos a 2 estudos Doppler ecocardiográficos 
em um intervalo de pelo menos 2 sem. Foram avaliados as velocidades ductais 
sistólica e diastólica (VDS e VDD), índice de pulsatilidade (IP) e a razão dos 
diâmetros dos ventrículos direito e esquerdo (VD/VE). Os examinadores eram 
cegados para os hábitos alimentares maternos no 1º exame. Após o 1º estudo, um 
questionário de frequência alimentar detalhado foi aplicado e uma dieta baseada em 
alimentos pobres em polifenóis (<30 mg polifenóis/100 mg) foi orientada. Um grupo 
controle de 26 fetos no 3º semestre, em que nenhuma intervenção na dieta foi 
realizada, foi submetido ao mesmo protocolo. A análise estatística utilizou o teste-t 
para amostras independentes. Resultados: A IG média foi 33±2 semanas (28-
38semanas). A média do consumo materno diário de polifenóis foi 1277mg. Após a 
orientação dietética, o consumo médio diário de polifenóis caiu para 126mg 
(p=0.0001). Comparando os 2 estudos ecocardiográficos, diminuições significativas 
foram observadas na SDV, DDV e na relação RV/LV, assim como um aumento no 
IP do ducto [DSV=1.2±0.4m/s (0.7-1.6) para 0.9±0.3m/s (0.6-1.3)(p=0.018); 
DDV=0.21±0.09m/s (0.15-0.32) para 0.18±0.06m/s (0.11-0.25)(p=0.016); relação 
RV/LV=1.3±0.2 (0.9-1.4) para 1.1±0.2 (0.8-1.3)(p=0.004); IP do ducto=2.2±0.03 
(2.0-2.7) para 2.4±0.4 (2.2-2.9)(p=0.04)]. No grupo controle, a IG média era de 
32±4 sem (29-37sem), e não houve nenhuma diferença estatisticamente significativa 
no consumo materno de polifenóis diário, na SDV, DDV, no IP do ducto e na 
relação RV/LV após o período de 2 semanas. Conclusão: A orientação de restrição 
da ingesta de alimentos ricos em polifenóis no terceiro trimestre gestacional, por um 
período maior ou igual a 2 semanas, melhora a dinâmica do fluxo no ducto arterioso 
fetal e as dimensões do VD.  
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Dieta Materna Rica em Polifenóis causa Constrição do Tronco da 
Artéria Pulmonar em Fetos de Ratos 
 
CarolineC.Klein; CarolinaW.Barbisan; Nicoloso,LH;Piccoli,A; Bender,LP; 
Pizzato,PE; Pizzato,ME; Busato,S;Velho, L; Becker Jr., E; Naujorks, A;  Zielinsky P 

 
Unidade de Cardiologia Fetal do IC/FUC e ECOFETAL Centro Integrado de 
Ecocardiografia Fetal. Porto Alegre,RS. 
 
Fundamento: A constrição intra-uterina do ducto arterioso pode ser potencialmente 
grave ao feto e seu mecanismo patogenético fundamental é a inibição das 
prostaglandinas circulantes. Substâncias de consumo cotidiano pelas gestantes, 
como chimarrão, chá verde, chá preto e vinho tinto poderiam estar implicadas na 
gênese da constrição ductal. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi investigar a 
ação de uma dieta rica em polifenóis sobre os grandes vasos em fetos de ratos. 
Métodos: Foram utilizadas 20 ratas Wistar (em torno de 120 fetos) em ambiente 
controlado (período de gestação 21,5 dias), sendo estas divididas entre 6 grupos, 
conforme a intervenção em suas proles: Grupo Controle (20 fetos de ratas adultas, 
não expostos às substâncias em estudo); Grupo de Intervenção I (20 fetos de ratas 
adultas submetidas ao tratamento com indometacina); Grupo de Intervenção II (20 
fetos de ratas adultas submetidas ao tratamento com extrato de chá verde); Grupo de 
Intervenção III (20 fetos de ratas adultas submetidas ao tratamento com extrato de 
chá preto); Grupo de Intervenção IV (20 fetos de ratas adultas submetidas ao 
tratamento com resveratrol); Grupo de Intervenção V (20 fetos de ratas adultas 
submetidas ao tratamento com erva-mate). Ao grupo de intervenção I foi 
administrada indometacina com vistas de se obter um modelo da previsível 
obstrução do ducto arterial. Nos demais grupos de intervenção foram administradas 
as substâncias experimentais. No grupo controle, se analisou o comportamento 
natural do DA. Resultados: A análise estatística (ANOVA de uma via) revelou que 
a administração de cacau nas ratas prenhas no período entre (XXX dias e XXXdias) 
 levou a diminuição dos diâmetros interno [H(3)=0.378; P<0.05] e externo 
[H(3)=0.373; P<0.05] do tronco da artéria pulmonar nos fetos, sem causar a 
diminuição da espessura de sua camada muscular [H(3)=0.390; P<0.05]. Entretanto 
a administração de chá verde ou chá preto no mesmo período não alterou os 
diâmetros dos vasos fetais. Conclusão: Nas condições experimentais testadas, o 
cacau como fonte exclusiva de líquido causou constrição no tronco da artéria 
pulmonar, sem alterar os diâmetros de outros vasos. O aumento da espessura da 
parede a custa da camada muscular representa que houve contrição ao invés de 
hipoplasia. Mais estudos são necessários para delinear quais os mecanismos 
responsáveis pela vasoconstrição. 
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Desenvolvimento e Validação de um Questionário de Frequência de 
Consumo de Alimentos ricos em polifenóis em gestantes 
 
Kenya Lampert ,  

Izabele Via, Paulo Zielinsky 

 

Introdução: 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. Visto que não existe instrumento validado para 
quantificar a quantidade de polifenóis nos alimentos, é necessária a elaboração e 
validação de um questionário que quantifique esse consumo.  
Objetivo: Desenvolver e validar um Questionário de Freqüência do Consumo 
Alimentar (QFCA) para medir a ingestão de alimentos ricos em polifenóis relatada 
por mulheres grávidas no sul do Brasil.  
Delineamento: Estudo transversal.  
Pacientes e métodos: Cento e dezoito mulheres grávidas que participaram das 
entrevistas nutricionais em dois momentos, com intervalo de 15 dias. A ingestão de 
alimentos ricos em polifenóis estimada pelo QFCA foi comparada com a excreção 
urinária de polifenóis totais, com um Recordatório de 24 horas (R24h) e com a 
ingestão da medida por um Registro alimentar pesado durante 3 dias (R3 dias). O 
método triangular foi aplicado para calcular coeficientes de correlação de Pearson 
para o QFCA usando um marcador bioquímico independente. Todos os 
questionários foram ajustados para idade, idade gestacional e energia.  
Resultados: A reprodutibilidade, representada pela correlação entre os QFCA 1 e 2, 
demonstrou correlação muito alta (r=0,7; p<0,05). As correlações entre as 
quantidades de polifenóis totais dos questionários QFCA 1 e R24 1 com a excreção 
urinária foi baixa, porém, significativa (0,23; p=0,01 e 0,22; p=0,015). A correlação 
entre os questionários foi de moderada a muito alta (r=0,36 a r=0,72; p<0,001).  
Conclusão: A quantificação de polifenóis totais encontrada foi correlacionada entre 
os questionários de frequência alimentar, os recordatórios de 24 horas, os registros 
alimentares de três dias e com a excreção urinária. A baixa correlação com 
biomarcadores, normalmente é demonstrada em estudos de validação de inquéritos 
alimentares. Dessa forma esse questionário é válido e reprodutível para ser aplicado 
em gestantes visando quantificar o consumo de polifenóis totais. 
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Espessura miocárdica e impedância venosa pulmonar: correlação na 
vida fetal na vida feta 

 
Mauro Thomé Lopes, Luiz Henrique Nicoloso, Paulo Zielinsky, Antonio L. Piccoli 
Jr, Carolina Barbisan, Stefano Busato, Carolina Klein 

 
Fundamentos: Já foi previamente demonstrado que o  índice de pulsatilidade da 
veia pulmonar (IPVI), uma medida da impedância ao fluxo da veia pulmonar para o 
átrio esquerdo, é maior em fetos de mães diabéticas do que em fetos de mães 
normoglicêmicas. Essa alteração é secundária à complacência miocárdica 
comprometida como conseqüência da hipertrofia miocárdica. A correlação entre o 
grau de hipertrofia miocárdica fetal e o IPVP ainda não foi estudada. 
Objetivo: Avaliar a correlação entre a espessura do septo interventricular (SIV) e o 
IPVP em uma série de fetos de mães com diabetes mellitus prévio à gestação ou 
gestacional (grupo 1) e de mães com níveis glicêmicos normais (grupo 2).  
Métodos: Estudo transversal em que foram examinados 211 fetos de mães 
diabéticas e com níveis glicêmicos normais. O IPVP foi obtido utilizando o Doppler 
pulsado e calculado através da fórmula  [velocidade máxima (sistólica ou diastólica) 
– velocidade mínima (pré-sistólica)/ velocidade média]. Para obter uma medida do 
grau de associação da relação linear entre espessura do septo interventricular e o 
IPVP, foi utilizada a análise de correlação de Pearson, tendo sido considerado 
significativo um alfa menor que 0.05. Para testar a normalidade dos dados foi 
utilizado o teste não paramétrico Kolmogorov-Smirnov. 
Resultados: As idades maternas variaram de 17 a 43 anos (média= 31,61 ± 6,62) e 
as idades gestacionais de 20 a 39 semanas (média= 28,19 ± 4,67). O IPVP médio foi 
de 1,06 ± 0,42 (0,40-2,60)  e a espessura septal média foi de  0,29 ± 0,08 (0,18-
0,62), tendo sido constatado uma correlação positiva entre esses dois parâmetros (r = 
0,637, p<0.0001). O coeficiente de correlação foi calculado nos grupos 1 e 2 e na 
amostra avaliada de forma estratificada em subgrupos com diferentes idades 
gestacionais. Os resultados foram estatisticamente significativos para todos os 
grupos estudados.  
Conclusão:  A impedância vascular ao fluxo da veia pulmonar para o átrio esquerdo 
na vida fetal é diretamente proporcional à espessura do septo interventricular, com e 
sem diabetes materno, expressando modificações progressivas da função diastólica 
ventricular esquerda à medida que aumenta a hipertrofia miocárdica, 
independentemente da idade gestacional.   
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Objetivo: Determinar os níveis de múltiplos marcadores inflamatórios, analisar as 
vantagens de utilizá-los no rastreamento de risco para cardiopatia isquêmica em 
crianças e adolescentes, a fim de instituir prevenção primária para doença.  

Resultados: Comprovar através deste estudo a possível associação entre 
marcadores inflamatórios e fatores de risco tradicionais para cardiopatia isquêmica 
em crianças e adolescentes, contribuindo para criação de métodos alternativos de 
diagnóstico precoce. 
Conclusão: Segundo vários estudos, o uso de marcadores inflamatórios no 
rastreamento de pacientes, principalmente se associados ao perfil lipídico, parece ter 
valor na predição de eventos cardiovasculares, quando identificados precocemente.  
 
 

Comportamento dos Novos Fatores de Risco para Cardiopatia 
Isquêmica em Crianças e Adolescentes: uma Comparação entre 
Marcadores Inflamatórios e Fatores de Risco Tradicionais 
 
 

Autores: Aline L. Dalmazo; Carina Leiria; Daniela B. Peña; Lúcia Pellanda. 
 

 
Instituição: Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/ Fundação Universitária 
de Cardiologia (IC/FUC). 
 
 

Introdução: Os fatores de risco tradicionais como  hipertensão arterial sistêmica, 
dislipidemia, obesidade padrão androgênico, diabete melito, estão diretamente 
ligados a cardiopatias isquêmicas. Além disso, estudos têm demonstrado que sinais 
de inflamação são concomitantes ao processo de mudanças anatômicas nos vasos 
sanguíneos pelo depósito incipiente de partículas de lipídeos já em idades precoces. 
Entendendo-se assim uma possível associação de marcadores inflamatórios e fatores 
de riscos tradicionais. 
  

Métodos: Estudo transversal, realizado com crianças e adolescentes de 7 a 15 anos 
atendidas no Ambulatório de Cardiologia Pediátrica Preventiva do IC/FUC. 
Aplicação de anamnese e exame físico, mensuração do peso, altura, IMC, razão 
cintura-quadril, dobras cutâneas, pressão arterial, inquérito sobre histórico médico 
pregresso e familiar de fatores de risco cardiovasculares, mensuração dos níveis 
sangüíneos Colesterol total, HDL-colesterol, triglicerídeos, glicose, PCR-t e 
fibrinogênio, atentando para descartar a presença de qualquer processo 
inflamatório/infeccioso. 
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Objetivos: Avaliar a prevalência de cárie e necessidades de tratamento de crianças 
e adolescentes portadores de cardiopatias congênitas. 

Conclusão: Os resultados contribuirão para um diagnóstico das condições de saúde 
bucal das crianças e adolescentes com cardiopatias congênitas, visando a 
implementação de ações específicas para este grupo onde as doenças infecciosas 
bucais podem repercutir negativamente em sua condição sistêmica. 
 
 

Cárie Dentária e Necessidade de Tratamento em Crianças Portadoras 
de Cardiopatias Congênitas: Estudo de Prevalência  
 
Beatriz da S. Souza, Suziane Maria M. Raupp, Lúcia Pellanda 

 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia – Ambulatório de Cardiologia Pediátrica  
 
Introdução: As cardiopatias congênitas são o grupo mais freqüente de 
malformações estruturais em crianças, sendo que a saúde bucal pode interferir na 
condição clínica destes indivíduos. 

Métodos: Este Estudo de Prevalência avaliará crianças e adolescentes com idade 
entre 6 meses e 12 anos, atendidas no Ambulatório de Pediatria (SUS) do Instituto 
de Cardiologia do Rio Grande do Sul, verificando a prevalência de cárie e sua 
necessidade de tratamento. Estas crianças serão examinadas de acordo com a 
metodologia proposta pelo Projeto SBBrasil 2010, com base na OMS. 
Resultados esperados: 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, tanto na área preventiva quanto curativa, minimizando os prejuízos em 
sua saúde geral. 
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Instituição: Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 
BRASIL. 

Apoio: FAPICC.  
 
 
 

Conhecimento sobre Hábitos Saudáveis e Fatores de Risco para Doenças 
Cardiovasculares em um grupo de crianças de 7 até 11 anos 

 
Autores: Daniela B. Pena; Fátima C. Cecchetto; Lucia C. Pellanda 

 
Introdução: De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 
prevalência de obesidade infantil tem sofrido um acrescimo de 10 a 40% nos 
últimos 10 anos. Sendo considerada nas últimas décadas um grave problema de 
sáude pública. Diante deste contexto, existe a necessidade de implementação de 
estratégias educativas para esta população, sendo a escola o ambiente ideal para 
desenvolvimento de atividades relacionadas a promoção e prevenção da obesidade 
infantil e da saúde.  
Objetivo: Verificar o conhecimento sobre práticas de saúde e fatores de risco para 
Doenças Cardiovasculares (DCV) entre escolares de 7 até 11 anos de uma 
Instituição de Porto Alegre. 
Métodos: Participarão do estudo escolares de idade de 7 até 11 anos, alfabetizados 
que tenham autorização dos pais para participarem do estudo. O estudo terá três 
instrumentos sendo dois validados e um em validação.Será um Ensaio Clínico 
Randomizado envolvendo crianças de uma Instituição de Porto Alegre. Será 
realizado com dois grupos: um grupo Controle e  um grupo da Intervenção. O grupo 
controle não realizara as oficinas e nem receberá orientações sobre o tema. O grupo 
da intervenção realizara as oficinas e receberão folders explicativos. Os 
questionários serão aplicados no inicio do estudo, e após a aplicação de todas as 
oficinas, e após três meses. 
Resultados e Considerações finais: Projeto em desenvolvimento espera-se que 
este estudo propicie e auxilie o desenvolvimento de estratégias educativas que 
visem o aumento de conhecimento sobre práticas saudáveis e fatores de risco DCV. 
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Perfil Nutricional de Crianças e Adolescentes com Cardiopatia 
Congênita atendidos em um Ambulatório de Referência 
 
Daniela S. Schuh, Lucia C. Pellanda, Sandra M. Barbiero 

IC/FUC - UFCSPA 
 
Introdução: Muitas das crianças portadoras de cardiopatia congênita apresentam 
desnutrição secundária à doença e, portanto, têm um histórico de promoção de 
ganho de peso, especialmente na primeira infância, quando os hábitos alimentares 
começam a se desenvolver. A obesidade e as comorbidades associadas podem 
representar risco cardiovascular adicional a longo prazo. São raros estudos 
avaliando o perfil nutricional dessa população. Por isso, desconhece-se a 
prevalência de obesidade, desnutrição e excesso de peso. 
Objetivo:  Examinar os parâmetros nutricionais de crianças e adolescentes com 
cardiopatia congênita atendidos no ambulatório do Instituto de Cardiologia de Porto 
Alegre.  
Métodos:  Estudo transversal. Foram inclusos pacientes de 02 a 18 anos, atendidos 
no ambulatório supracitado, portadores de cardiopatia congênita, entre maio de 
2011 e março de 2012. Realizou-se revisão dos prontuários, recordatório alimentar 
de 24 horas e medidas antropométricas. O IMC foi classificado através do programa 
Anthro e Anthro Plus, de acordo com a referência da OMS 2006 e 2007.  O cálculo 
da ingestão alimentar foi feito através do software Dietwin Personal. Este trabalho 
foi aprovado no Comite de Ética em Pesquisa do IC/FUC. 
Resultados:  Foram incluídos 57 pacientes. A média de idade foi 9,68 (±4,13) anos, 
57,9% eram do sexo masculino e 42,1% do sexo feminino. O número médio de 
refeições diárias foi 5,04 (±1,16), e a média diária de ingestão de calorias foi 2239 
Kcal (±778). A ingestão média de carboidratos foi 54,5% (±8,5), proteínas 15,3% 
(±4,9) e de lipídios 29,8% (±8,2). Houve consumo excessivo de lipídios por  21,1% 
dos pacientes, e de carboidratos por 7%. Quanto ao estado nutricional, 5,3% dos 
pacientes apresentavam baixo peso, 73,6% apresentavam-se eutróficos e 21,1% 
excesso de peso. A prevalência de colesterol elevado foi 5,3% e limítrofe 12,3%, de 
LDL 3,5% e limítrofe 5,3% e triglicerídeos elevados em 5,3%.  
Conclusão: A proporção de sobrepeso e obesidade vem aumentando, chamando a 
atenção para a necessidade de prevenção precoce para este grupo específico, que 
apresenta sobreposição de riscos devido a própria cardiopatia. 
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Eimi Nascimento Pacheco, Suziane Maria M. Raupp, Lúcia Pellanda 

Resultados Esperados: Espera-se encontrar resultados que demonstrem que tanto a 
profilaxia mecânica quanto a química, realizadas previamente à cirurgia cardíaca 
com envolvimento de esternotomia, reduzem a ocorrência de infecções e o tempo de 
internação no pós-operatório. Isto demonstraria que medidas preventivas simples 
podem ter um impacto significativo na saúde das crianças submetidas à cirurgia 
cardíaca, assim como na parte financeira do Sistema Único de Saúde. 
Conclusão: Os resultados contribuirão para uma melhor condição de saúde das 
crianças, assim como poderão reduzir custos hospitalares. 
 
 

A profilaxia odontológica prévia a procedimentos cirúrgicos 
cardiológicos interfere no pós-operatório? 
 

 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/Fundação Universitária de 
Cardiologia 
 
Introdução: Aproximadamente 1% das crianças nascidas vivas apresenta 
cardiopatias congênitas, sendo que um percentual significativo tem indicação 
cirúrgica. Como as crianças com doenças cardíacas congênitas têm especial 
inclinação a infecções em função de sua condição física, a prevenção de infecções 
pós-operatória é de suma importância. 
Objetivo: Avaliar se a profilaxia odontológica, mecânica (profilaxia profissional) e 
química (clorexidina 0,12%), prévia a procedimentos cirúrgicos cardiológicos que 
envolvam esternotomia, interfere no pós-operatório em crianças de 2 a 12 anos de 
idade, reduzindo a ocorrência de infecções e o tempo de internação hospitalar. 
Métodos: Este ensaio clínico randomizado avaliará crianças com idade entre 2 a 12 
anos, internadas no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, com cirurgia 
cardíaca agendada que envolva esternotomia Estas crianças serão dividas em 3 
grupos: Grupo 1 (controle,sem intervenção), Grupo 2 (submetidas a profilaxia 
dentária profissional 12 horas antes da cirurgia) e Grupo 3 (submetidas a 2 
aplicações de clorexidina, 24 e 12 horas antes da cirurgia). Os grupos serão 
comparados entre si para avaliar se existe associação entre a exposição e o desfecho. 
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Associação de Achados Oftalmológicos e Cardiopatias Congênitas 
 

Giulia S. Del Valle,  Michele S. Menegazzo, Lucia C. Pellanda, Manuel A. P. Vilela. 
 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/ Fundação Universitária de 
Cardiologia (IC/FUC). 
 
Introdução:  A pesquisa de alterações visuais em pacientes cardiopatas para 
detecção de possíveis repercussões sistêmicas das cardiopatias demanda a 
realização, por medico especialista, de exame oftalmológico completo e periódico. 
Este exame requer equipamento dispendioso para a documentação das alterações. O 
desenvolvimento de um equipamento portátil para uso em contexto ambulatorial 
facilitará o desenvolvimento de estudos epidemiológicos nessa área. 
Objetivo:  Avaliar dispositivo que acopla oftalmoscopio direto (panOptic, Wellch 
Allyn) a telefone celular na obtenção de imagens fundoscópicas, comparando com 
recurso padrão ouro (retinógrafo, modelo TRX50,Topcon, Japan) . 
Métodos:  Serão incluídos 200 pacientes com diferentes idades que consultam para 
avaliação oftalmológica de rotina. Todos serão submetidos à coleta clinica, exame 
oftalmológico completo, incluindo fundoscopia sob midríase. De cada paciente 
serão obtidas imagens com os recursos em estudo. A análise incluirá estimativa da 
sensibilidade, especificidade, acurácia, valores preditivos e razões de 
verossimilhança, com respectivos intervalos de confiança de 95%. A concordância 
entre os métodos será avaliada através do coeficiente de Kappa. 
Resultados Esperados: A validação de um método portátil e de baixo custo 
permitirá a realização de pesquisas epidemiológicas para avaliação de alterações 
oculares com consideráveis vantagens em termos de logística e custo. Após a 
validação do método, planeja-se sua imediata aplicação na linha de pesquisa de 
Alterações Oculares em Pacientes com Cardiopatias Congênitas, permitindo a 
avaliação das crianças cardiopatas no Instituto de Cardiologia, sem a necessidade de 
deslocamento para utilização do equipamento padrão-ouro. 
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Atividades Sedentárias em Adolescentes de 5ª a 8ª Séries: Estudo de 
Base Populacional 
 
Autores: Lígia Carolina Facin, Claudia Ciceri Cesa, Sandra Barbiero, Lucia 

Campos Pellanda. 

 

Instituição: Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.  
 
Introdução: Atividades sedentárias (televisão, vídeo games e computadores) estão 
associadas com o risco de obesidade infanto-juvenil. A prática de atividade física, 
quando iniciada desde a infância, auxilia a prevenir e a combater a obesidade na 
vida adulta.  
Objetivo: Descrever os hábitos de atividades sedentárias em escolares de Porto 
Alegre.  
Métodos: Estudo transversal contemporâneo em amostra probabilística e 
estratificada por conglomerados, de base populacional das escolas de Porto Alegre, 
envolvendo 809 estudantes de 5ª a 8ª séries. Os estudantes receberam nas escolas o 
consentimento informado e o questionário sobre histórico familiar e atividades 
sedentárias. Todos realizaram avaliação física, incluindo peso, altura, dobras 
cutâneas, medida da PAS e ausculta cardíaca. 
Resultados: Dentre os participantes, 55,1% eram do sexo feminino. A média de 
idade foi de 12,71±1,64 anos.  Entre os adolescentes, 64% estudavam em casa, 3 
vezes ou mais na semana, sendo que 60,3% estudavam menos de 1 hora por dia. 
Dentre os participantes, 98,4% relataram assistir televisão, sendo que 60,5% 
assistiam mais de 2h/dia. O percentual de adolescentes que passava mais de 5h/dia à 
frente da televisão foi de 34,7%. Quanto ao computador e vídeo game, 61,7% dos 
adolescentes utilizavam um dos dois, sendo que 91,8% passam mais de 1h por 
sessão à frente do computador. As meninas se mostraram mais sedentárias do que 
os meninos (p=0,001). Não houve associação significativa entre participação em 
atividades sedentárias e excesso de peso ou alterações da pressão arterial.  
Conclusão: As crianças e os jovens selecionados neste estudo despendiam suas 
horas de lazer com atividades sedentárias, principalmente assistir 
televisão. Atividades sedentárias podem levar a obesidade,  enquanto que a 
atividade física pode prevenir diversos fatores de risco cardiovascular, inclusive em 
crianças. Faz-se necessária, portanto, a conscientização das famílias e dos 
profissionais da saúde a fim de reduzir o sedentarismo e de estimular a prática de 
exercício físico nessa faixa etária. 
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Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 
Cardiologia (IC-FUC) 

Conclusão: O acompanhamento por uma equipe multidisciplinar auxilia na melhora 
e na manutenção de hábitos saudáveis. Embora seja feito um acompanhamento 
contínuo dos pacientes, os resultados mostraram melhora apenas na pressão 
diastólica, evidenciando que a motivação para o cumprimento das combinações deve 
ser melhor trabalhada. A adesão ao tratamento é chave fundamental para obtenção 
de bons resultados clínicos. 
 
 

Intervenção Multidisciplinar em Pacientes Atendidos pelo Grupo de 
Cardiologia Pediátrica Preventiva do Instituto de Cardiologia: 
Resultados a Curto Prazo 
 
Mateus A dos Reis, Natássia B Machado, William B de Souza, Sandra M Barbiero, 
Claudia Cesa, Rosemary Petkowicz, Lucia C Pellanda 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 
 
Introdução: Os avanços na pesquisa cardiovascular permitiram a identificação de 
fatores de risco associados a doenças cardíacas, possibilitando a sua prevenção. 
Esses fatores devem ser identificados na infância com o objetivo de prevenir o 
desenvolvimento de eventos cardiovasculares na vida adulta. 
Objetivo: Descrever a evolução dos pacientes atendidos no Ambulatório de 
Cardiologia Pediátrica Preventiva (ACPP).  
Métodos: Estudo de coorte realizado com 257 crianças atendidas entre 2009 e 2011 
no ACPP encaminhados por pediatras e médicos de unidades básicas de saúde e dos 
ambulatórios do IC-FUC devido à presença de FR para DCV. Para avaliação dos 
pacientes foram selecionados os tempos de acompanhamento T0 e T12 meses e 
utilizado teste t pareado para comparação das médias. 
Resultados: 54,1% pacientes eram do sexo masculino, a média de idade era 10,3 ± 
3,5 anos e 93,9% da amostra apresentava história familiar positiva. A média de IMC 
era 26,3±5,5 kg/m² em T0 e 26,6±5,8kg/m² em T12 (p=0,371). A média de PAS era 
115,5±15,9 mmHg em T0 e 111,7±14,7 mmHg em T12 (p=0,104). A média de 
PAD era 72,6±11,8mmHg em T0 e 70,4±11,5 mmHg em T12 (p=0,036). A média 
de colesterol total era 181±47 mg/dL em T0 e 178,4 ± 45,3 mg/dL em T12 
(p=0,748).  A média de HDL era 44,4 ± 8,2 mg/dL em T0 e 49,5 ±  9 mg/dL em 
T12 (p=0,090). A média de LDL era 99,8 ± 49,9 mg/dL em T0 e 79 ± 31,1mg/dL 
em T12 (p= 0,194). 
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Perfil de Risco Cardiovascular dos Pais cujos Filhos Desenvolvem 
Obesidade Infantil 
 
Autores: Lucia C. Pellanda, Mayara C. Machry, Marcus V. A. Ramos Filho, Rafael 
A. Góes, Mariana K. Fonseca, Steffi K. B. Veloso. 
 

Instituição: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 
 
Introdução: A obesidade infantil é uma doença crônica, caracterizada pelo 
acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo num nível que compromete a 
saúde das crianças. Tem origem multifatorial, nvolvendo a interação de aspectos 
genéticos e ambientais. Quanto à participação dos pais no desenvolvimento da 
obesidade, é comprovada a influência da herança genética; entretanto, uma 
abordagem dos genitores como determinantes ambientais assume grande 
importância, considerando-se que os menores são muito observadores do 
comportamento dos pais e tendem a seguir um mesmo padrão. 
Objetivo:  Descrever o perfil de risco cardiovascular dos pais de crianças obesas 
atendidas pelo Ambulatório de Cardiologia Pediátrica Preventiva do Instituto de 
Cardiologia do Rio Grande do Sul.  
Métodos: Estudo transversal avaliado através de entrevista, exames físico e 
laboratorial com pais de crianças entre 2-12 anos de idade que apresentem IMC�25. 
Para avaliar uma correlação de no mínimo 0,3 entre pais e filhos, com um nível de 
significância de 95% e beta de 0,05, estima-se ser necessária uma amostra de 139 
indivíduos. Para avaliar correlações entre pais e filhos, será utilizada a correlação de 
Pearson. As variáveis contínuas serão descritas através de médias e desvios-padrão, 
e as categóricas através de proporções. Para avaliar diferenças entre pais com e sem 
fatores de risco, serão utilizados os testes do qui quadrado e teste t de Student. 
Resultados Esperados: Correlação definida entre perfil cardiovascular dos pais e 
obesidade dos filhos, comprovando que os primeiros exercem influências 
determinantes no padrão de comportamento das crianças, constituindo um 
importante fator ambiental que conduz à obesidade. 
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Associação de Achados Oftalmológicos e Cardiopatias Congênitas 
 

Michele Sabrina Menegazzo, Giulia S. Del Valle, Lucia C. Pellanda, Manuel A. P. 

Vilela. 
 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/ Fundação Universitária de 
Cardiologia (IC/FUC). 
 
 
Introdução: As cardiopatias congênitas representam um defeito congênito comum; 
apesar disso, são poucos os estudos demonstrando sua associação com achados 
oftalmológicos. A hipoxemia, uso de circulação extracorpórea e outros fatores 
podem levar a uma prevalência elevada de alterações oculares em indivíduos 
possuidores de cardiopatia congênita. Já foram descritos sinais de estreitamento 
arteriolar retiniano, aumento da tortuosidade vascular, oclusões tromboembólicas, 
entre outros. Definitivamente, a identificação de alterações oculares pode apresentar 
significância diagnóstica e prognóstica. 
Objetivo: Descrever repercussões oculares - anatômicas e funcionais - em crianças 
e adolescentes portadores de cardiopatias congênitas; correlacionar o grau de 
severidade da cardiopatia com o comprometimento ocular; comparar a frequência 
de sequelas oculares em cardiopatas congênitos cianóticos e não-cianóticos, bem 
como avaliar se fatores de risco para aterosclerose são potencializadores dessas 
sequelas; associar o grau de alteração oftalmológica e variáveis pré, intra e pós-
operatórias em pacientes submetidos à correção cirurgia. 
Métodos: Será feito um estudo transversal com os pacientes atendidos no 
Ambulatório de Cardiologia Pediátrica de Congênitos do IC-FUC. Espera-se avaliar 
cerca de 250 indivíduos com idade entre 2 e 17 anos. Será feita a medida da 
acuidade visual (tabela de Snellen) com e sem correção, a avaliação da motricidade 
ocular extrínseca e intrínseca, a avaliação da convergência ocular, o teste da 
estereopsia, o teste cromático (placas de Ishihara), a tonometria, a biomicroscopia, a 
fundoscopia sob midríase e a retinografia colorida. Haverá elaboração de um banco 
de dados para análise com auxílio do programa estatístico SPSS versão 17.0. 
Resultados Esperados: Espera-se encontrar associação entre cardiopatia congênita 
e repercussões oculares em suas diferentes etiologias, podendo, assim, oferecer 
subsídio para diagnóstico e manejo.  
 
Apoio: FAPICC 
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Perfil Nutricional de Adolescentes no Sul do Brasil 
 

Natássia B Machado, Juliana Zanini, Claudia Cesa, Sandra Barbiero, Hosana 
Cimadon, Renata Geremia, Miria Suzana Burgos, Marcelo Dias Camargo, Aline 
Petter Schneider, Lucia Pellanda 

 

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

Apoio: Fundo de Apoio à Pesquisa do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do 

Sul / FUC para Ciência e Cultura - FAPPIC 
 

 
Introdução: O sedentarismo, o excesso de peso e a má nutrição estão cada vez mais 
frequentes durante a adolescência e podem persistir na vida adulta. Os hábitos 
culturais e alimentares têm influência importante sobre a prevalência dessas 
condições.  
Objetivo: Comparar o estado nutricional e hábitos alimentares de adolescentes em 
quatro cidades, com diferentes padrões culturais e de imigração.  
Métodos: Estudo transversal, de base populacional, com uma amostra 
que incluiu 2.595 adolescentes com idade entre 10 e 19 anos. Os adolescentes 
foram recrutados em escolas públicas e privadas em quatro cidades do estado do 
Rio Grande do Sul, sul do Brasil, da seguinte forma: Bento 
Gonçalves (590), Porto Alegre (510), Santa Cruz do Sul(727) e  Uruguaiana 
(768 ). Variáveis como sexo, idade, altura, peso e hábitos alimentares foram 
avaliados.  
Resultados: A prevalência de problemas relacionados ao peso foi de 28,7%, sendo 
que 21,2% foi referente ao sobrepeso e 7,5% devido a obesidade. A prevalência de 
sobrepeso foi maior entre os meninos (31,4%). Frutas e vegetais foram 
consumidos menos de cinco vezes por semana em 39,8% e 41,3% da amostra, 
respectivamente. Um alto consumo de doces (39,9%) foi observada entre os 
estudantes. Em geral, o consumo de alimentos saudáveis foi maior na região de 
imigração italiana.  
Conclusão:  Altas taxas de sobrepeso e obesidade, baixo consumo de frutas e 
vegetais e elevado consumo de alimentos não saudáveis foram observados entre 
os escolares. Sendo assim, medidas preventivas urgentes são necessárias. Estas 
medidas devem dar ênfase na educação da população considerando os hábitos 
alimentares de cada região. 
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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)  
 
Renata V Marques; Roberta Marobin; Sandra M Barbieiro; Camila W Schaan; 
Caroline Sica; Laura Soncini; Carolina M Witkowski; Nathálie Crestani; Natássia 
Machado; Daniela S Schuh; Lucia C Pellanda 
 
Cardiologia Pediátrica, IC/FUC  
 
Introdução: A desnutrição é um problema muito associado às doenças congênitas. 
Porém após a correção da cardiopatia estas crianças são pouco incentivadas a 
praticarem atividade física, em decorrência disso há um ganho de peso, muitas delas 
desenvolvendo obesidade em adição a outros fatores de risco para aterosclerose 
como dislipidemia e alteração da pressão arterial.  
Objetivo: Estimar a prevalência de obesidade e de outros fatores de risco para 
cardiopatia isquêmica, em crianças portadoras de cardiopatia congênita atendidas no 
Ambulatório de Cardiologia Pediátrica do Instituto de Cardiologia (IC/FUC). 
Métodos: Estudo transversal seguido de estudo de coorte  Incluídos os pacientes 
acima de dois anos, com diagnóstico definido de cardiopatia congênita, atendidos no 
Ambulatório de Cardiologia. O período de coleta de dados iniciou em agosto de 
2010 e se estenderá até agosto de 2012. O n até o momento é de 180 pacientes.  
Resultados: Espera-se observar uma maior exposição aos fatores de risco para 
doença aterosclerótica em crianças com cardiopatia congênita, pois elas nem sempre 
são incentivadas a adotar medidas de promoção de saúde. Durante o período de 
coleta 15,5 % das crianças foram encaminhadas ao Ambulatório de Cardiologia 
Pediátrica Preventiva do IC/FUC por apresentarem um ou mais fatores de risco para 
cardiopatia isquêmica. 
Conclusão: Não existem conclusões definitivas, mas há evidências na literatura do 
aumento da obesidade em crianças com cardiopatia congênita. Além disso, sabe-se 
que os fatores de risco para aterosclerose desenvolvidos na infância têm maior 
probabilidade de persistir na vida adulta. Provavelmente, no decorrer da pesquisa, 
mais crianças serão encaminhadas ao Ambulatório de Cardiologia Preventiva, com o 
intuito de prevenir os riscos na fase adulta. 
 
Projeto financiado pela FAPIC, Bolsa de Iniciação Científica financiada pelo CNPq 
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Resultados:  Intervenções de atividades físicas não foram associadas à redução do 
IMC quando comparadas com a não intervenção ou intervenções de pouca 
intensidade [-0.03kg/m²(95%CI -0.16, 0.13) I² 0%], entretando houve associação 
com a redução da pressão arterial, PS [-1.25 mmHg(95%CI -2.47, -0.02) I² 0%], PD 
[-1.34mmHg(95%CI -2.57, 0.11) I² 43%] e TG [-0.09mmol/L(95%CI -0.14, -0.04) 
I² 0%], e aumento do CT [0.14mmol/L(95%CI 0.01, 0.27) I² 0%]. 

 
Apoio:  Edital MCT/CNPq/CT-Saúde/MS/SCTIE/DECIT nº 067/2009 

 

Intervenções educativas de atividade física para redução da obesidade 
infantil: revisão sistemática e metanálise 
 
Steffi K. B. Veloso; Claudia, C. Cesa; Graciele Sbruzzi; Rodrigo A. Ribeiro; 
Sandra M. Barbiero; Rosemary O. Petkowicz; Bruna Eibel; Natássia B. 
Machado; Renata V. Marques; Gabriela Tortato; Tiago J. dos Santos; Carina 
Leiria; Beatriz D. Schaan; Lucia Pellanda. 
 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/Fundação Universitária de 
Cardiologia, Porto Alegre, Brasil. Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre, Porto Alegre, Brasil. 
 
Introdução: Enquanto a obesidade é uma epidemia mundial, a eficácia das 
intervenções de atividade física para a obesidade na infância permanece não 
esclarecida. 
Objetivo:  O objetivo dessa revisão é avaliar os efeitos das intervenções com 
atividades físicas na prevenção e/ou no tratamento da obesidade infantil e avaliar 
outros fatores de risco através de uma revisão sistemática e metanálise de ensaios 
clínicos randomizados. 
Métodos: Uma busca online por dados (PubMed, EMBASE and Cochrane 
CENTRAL) e referências em estudos publicados foram conduzidos desde o início 
até julho de 2011, sem restrição de linguagem. Foram selecionados estudos ECR 
envolvendo crianças entre 6-12 anos que avaliaram o impacto da intervenção com 
atividade física por 6 meses no IMC (índice de massa corporal), na pressão arterial 
(PA), no colesterol total (CT) e triglicerídios (TG). A análise de dados foi feita 
usando um métodos de efeitos randômicos. Dos 18.652 artigos revisados, 11 ECR 
(10.748 artigos) foram incluídos. 

Conclusão:Intervenções de atividades físicas por mais 6 meses podem reduzir 
fatores de risco para doenças cardiovasculares, como a PA e TG, mas não o IMC. 
Esses achados indicam que a intervenção com atividade física pode ser usada na 
prevenção para fatores de risco de doenças cardiovasculares em crianças. 
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O Tratamento Com o Disseleneto de Difenila, Um Composto Organoselenado 
Sintético, Altera a Resposta ao Tamoxifeno em Células MCF7 em Cultura 
 
Alessandra R.R.  de Souza, Mateus T. Melo, Ivana Grivicich, Iuri M. de Oliveira, 
Jenifer Saffi, João A.P. Henriques e Renato M.Rosa. 
Universidade Luterana do Brasil; Universidade de Passo Fundo; Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. 
 
Introdução: O diseleneto de difenila (DPDS) é um reagente eletrofílico utilizado na 
síntese de vários compostos organoselenados com atividades farmacológicas. 
Diversos estudos demonstraram importantes atividades farmacodinâmicas para essas 
substâncias, tais como potencial antioxidante, antimutagênico e antitumoral. 
Objetivo: Nesse trabalho, são mostradas as propriedades citotóxicas e 
antigenotóxicas do DPDS contra os danos oxidativos induzidos pelo tamoxifeno, um 
fármaco antiestrogênico, em cultura de células de câncer de mama, linhagem MCF-
7. Método: Determinou-se a citotoxicidade através da avaliação da atividade da 
Lactato Desidrogenase (LDH) liberada para o meio de cultura e os danos oxidativos 
ao DNA pelo ensaio cometa modificado, empregando as enzimas 
formamidopirimidina DNA-glicosilase (Fpg) e endonuclease III (Endo III) sem 
ativação metabólica. As células foram cultivadas até confluência de cultivo 
equivalente a 70% e então pré-tratadas com DPDS em meio de cultura sem soro, a 
37ºC, em concentrações de 0,1 a 10 mmol/L durante 3 horas. Em sequência, as 
células foram lavadas e submetidas ao tratamento com tamoxifeno, nas mesmas 
condições. Após este tempo, as células foram submetidas aos ensaios de 
citotoxicidade e genotoxicidade. Resultados: O DPDS apresentou efeitos 
citotóxicos em células MCF7, os quais podem estar vinculados ao potencial 
genotóxico desse organoselenado, em concentrações a partir de 3 µmol/L em modo 
dose-resposta. Além disso, nesse trabalho mostrou-se que o DPDS não é citotóxico 
nem genotóxico em concentrações de até 2 µmol/L em células MCF-7 e por sua 
ação antioxidante, protege a linhagem celular dos danos oxidativos gerados pelo 
tamoxifeno, como foi observado no ensaio cometa modificado, mas sem interferir na 
citotoxicidade da droga. Conclusão: Dessa forma, o tratamento com baixas 
concentrações de DPDS, um composto sintético orgânico contendo selênio, pode ser 
utilizado como um potente agente antigenotóxico nos danos ao DNA induzidos pelo 
tamoxifeno nos processos carcinogênicos provocados por essa droga, a qual é 
empregada na terapia hormonal do câncer de mama. Desse modo, mais estudos a 
respeito do potencial antimutagênico do DPDS e seus derivados estruturais ainda 
são necessários para uma aplicação terapêutica segura e para o desenvolvimento de 
um novo e eficiente composto quimiopreventivo para ser utilizado em combinação 
com a terapia do câncer de mama. 
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Efeitos da selenocistina na genotoxicidade da ciclofosfamida em células 
HepG2 em cultura 
 
Carla J.Vargas, João A.P. Henriques e Renato M. Rosa. 
 
Universidade Luterana do Brasil; Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
 
Introdução: A selenocistina é uma molécula organoselenada de natureza 
disseleneto que tem ocorrência natural. Os relatos de investigações a respeito das 
atividades biológicas da selenocistina são antigos, uma vez que as moléculas 
organoselenadas de origem natural sempre foram o foco de diversos experimentos 
envolvendo os efeitos fisiológicos decorrentes da suplementação de selênio na dieta 
animal. O envolvimento do estresse oxidativo e a capacidade de atuar como 
mimética de glutationa peroxidase, aliada ao fato da ocorrência natural e metabólica 
desse diseleneto, tornou a selenocistina como candidata a diversos estudos de 
quimioprevenção em modelos animais. A ciclofosfamida é um agente citotóxico e 
imunossupressor, empregado no tratamento de tumores e doenças auto-imunes como 
a nefrite lúpica, com conhecidos efeitos mutagênicos após metabolização hepática.  
Objetivos: Neste trabalho, foram avaliados os efeitos do tratamento com 
selenocistina sobre a ação mutagênica da ciclofosfamida utilizando o ensaio de 
micronúcleos como métodos de monitoramento da ocorrência de quebras ao DNA 
em cultura de hepatoma humano – linhagem HepG2.  
Método: As células foram cultivadas até confluência de cultivo equivalente a 70% e 
então pré-tratadas com selenocistina em meio de cultura sem soro, a 37ºC, em 
concentrações de 0,1 a 10 µmol/L durante 3 horas. Após essa etapa, as células foram 
lavadas e submetidas ao tratamento com ciclofosfamida, nas mesmas condições. Em 
sequência, as células foram tratadas com citocalasina B a 2 µg/mL e mantidas em 
cultivo por 18 horas, sendo então coletadas e utilizadas para montagem de lâminas e 
coloração com Giemsa a 4%.  
Resultados e Conclusões: Resultados preliminares indicam que o tratamento com 
selenocistina em concentrações acima de 8 µmol/L reduzem a incidência de eventos 
clastogênicos induzidos por esta micotoxina, sugerindo a existência de um potencial 
quimiopreventivo discreto.  
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Autores: Daiane dos Santos, Thaís Jacovas, Patryck Stangl Boschetti, Sheila 
Tavares, Adriana Brondani da Rocha, Aroldo Braga Filho, Ivana Grivicich 

Apoio: CNPq, FAPERGS 
 
 
 

Caracterização de Cultivos Primários de Glioblastomas Humanos 

 
Laboratório de Marcadores de Estresse Celular, Programa de Pós-Graduação em 
Biologia Celular e Molecular Aplicada a Saúde, Universidade Luterana do Brasil 
 
Introdução: O glioblastoma multiforme é o tumor cerebral primário de maior 
freqüência. Apesar dos avanços no conhecimento dos glioblastomas, os índices de 
cura aos portadores são desanimadores. Neste sentido, a identificação de novas 
linhagens de glioblastoma pode ampliar a compreensão da biologia, crescimento e 
manejo desta neoplasia. 
Objetivo: Estabelecer e caracterizar duas linhagens celulares de glioblastoma 
multiforme obtidas por remoção cirúrgica em dois pacientes com glioblastoma 
primário. 
Métodos: As linhagens celulares (UGBM1 e UGBM2) foram caracterizadas quanto 
a morfologia através de microscopia; presença dos marcadores GFAP, vimentina, 
EGFr, Hsp70, p53 através de imunohistoquímica; taxa de proliferação celular e 
cariótipo. Ainda, as duas linhagens celulares foram tratadas com radiação ionizante 
(2, 5 e 10 Gy) e os efeitos sobre o crescimento celular foram avaliados pelo método 
de exclusão por azul de trypan. 
Resultados: Ambas as linhagens foram positivas para as proteínas GFAP e 
vimentina, caracterizando sua origem neural. A análise do cariótipo demonstrou 
alterações cromossômicas típicas dos glioblastomas. A taxa de crescimento e 
resposta à radioterapia foram semelhantes entre as linhagens. Em relação aos 
marcadores moleculares, encontramos níveis de expressão variados para as 
linhagens celulares UGBM1 e UGBM2, ressaltando a heterogeneidade dos 
glioblastomas. 
Conclusão: Nossos achados demonstram que estabelecemos duas linhagens de 
glioblastomas que podem ser usadas na avaliação de mecanismos de progressão dos 
glioblastomas. 
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Autores: Felipe U. Conter, Renato M. Rosa, Grasiele Telecken, Ivana Grivicich 

 

Apoio: FAPERGS 
 
 

 

Combinação Oxaliplatina/5-Fluorouracil Induz Citototoxicidade e 
Genotoxicidade em Linhagens Celulares Derivadas de Carcinoma 
Colorretal Humano 
 

 
Laboratório de Marcadores de Estresse Celular, Programa de Pós-Graduação em 
Biologia Celular e Molecular Aplicada a Saúde, Universidade Luterana do Brasil 
 
Introdução: A combinação oxaliplatina (OXA) e 5-Fluorouracil (5-FU) é utilizada 
como tratamento de primeira linha no carcinoma colorretal avançado. Quando 
comparado com o efeito dois antineoplásicos isolados, a utilização de OXA antes do 
5-FU demonstrou um efeito sinérgico em diversos estudos. Considerando que os 
dois fármacos apresentam distintos mecanismos de ação é importante esclarecer o 
tipo de interação que resulta no efeito sinérgico observado. 
Objetivo: Avaliar se o efeito citotóxico da combinação OXA/5FU pode ser 
explicado por uma maior genotoxicidade da combinação. 
Métodos: O efeito citotóxico do 5-FU e OXA foi avaliado através do ensaio MTT 
por 48 h utilizando as linhagens celulares de carcinoma colorretal humano HT-29 e 
SNU-C4. A partir desse ensaio foi possível obter os valores de IC50 e IC20. A seguir, 
as linhagens celulares foram avaliadas quanto a citotoxidade após 48 h (através de 
ensaio de MTT) e genotoxicidade após 4 h (utilizando o teste cometa, versão 
alcalina) após exposição à combinação dos dois agentes no seguinte esquema: OXA 
IC20 seguida de 5-FU IC50. . 
Resultados: A linhagem celular SNUC-4 é 4 x mais sensível ao 5-FU e 2 x mais 
sensível a OXA quando comparada com a linhagem HT-29. Quando combinamos 
os dois quimioterápicos observamos que nas duas linhagens esta combinação 
demonstrou efeito citotóxico sinérgico. Mais ainda, os resultados preliminares com 
o ensaio cometa indicam que a combinação OXA IC20 seguida de 5-FU IC50 

apresenta genotoxicidade nas duas linhagens celulares e que este efeito é mais 
pronunciado na linhagem celular SNU-C4. 
Conclusão: A combinação OXA/5-FU apresenta efeito citotóxico, que, 
provavelmente, deve estar associado com a capacidade dos agentes testados 
induzirem danos ao DNA. 
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Análise da Influência de �-Bloqueadores na Proliferação Celular In 

Vitro 
 

Grasiele Sausen, Lucinara D. Dias, Bruna Eibel, Melissa K. da Silva, Renato A. K. 
Kalil, Melissa M. Markoski 

 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA); 
Laboratório de Cardiologia Molecular e Celular (LCMC) - IC/FUC 
 
Introdução: Os �-bloqueadores são fármacos utilizados terapeuticamente como 
antiarrítmicos, anti-hipertensivos, anti-isquêmicos e também para o tratamento da 
insuficiência cardíaca, pois dessensibilizam receptores �-adrenérgicos. Entre as 
principais drogas utilizadas na prática clínica estão o atenolol, o carvedilol e o 
propranolol e, apesar dos benefícios que trazem aos pacientes, essas drogas têm 
demonstrado atividade de diminuição da proliferação celular in vitro.  
Objetivo: Analisar a influência de �-bloqueadores na proliferação de células 
NIH3T3 (linhagem imortalizada de fibroblasto murino) e células derivadas de tecido 
adiposo (ADCs) de ratos espontaneamente hipertensos (SHR) in vitro.  
Métodos: As células NIH3T3 e ADCs foram semeadas em placas de 24 poços, nas 
respectivas concentrações de 103 e 104 células por área de cultivo de 2 cm2 (poço). 
As culturas foram mantidas por 48 horas em meio de cultura DMEM, suplementado 
com 10% de soro fetal bovino, em estufa a 37 oC e 5% de CO2, adicionado de 
atenolol, carvedilol e propranolol (obtidos a partir de comprimidos), em 
concentrações finais que variaram de 0,37x10-5 - 0,45x10-4 mM, 0,12x10-5 - 
0,19x10-4 mM e 0,19x10-5 - 0,2x10-4 mM, respectivamente. A proliferação foi 
indiretamente aferida através da análise de viabilidade celular no ensaio de atividade 
metabólica por redução de brometo de dimetil-tiazol (MTT) por espectrofotometria. 
As comparações estatísticas das análises da influência das drogas foram realizadas 
através do teste ANOVA de uma via seguida do teste de comparações múltiplas de 
Tukey, com P<0,05, utilizando-se o Software SPSS versão 19.0.  
Resultados: Houve diminuição na atividade metabólica e,consequentemente, na 
proliferação celular, sob influência dos �-bloqueadores atenolol (P=0,042) e 
carvedilol (P<0,001) na cultura de NIH3T3 e de carvedilol (P<0,001) na de ADCs. 
Conclusão: O MTT é um ensaio colorimétrico sensível para se analisar a 
viabilidade celular in vitro. Os �-bloqueadores atenolol e carvedilol causam 
diminuição da proliferação celular, o que pode ser devido a um caráter citotóxico do 
fármaco ou a sua interferência em vias de sinalização que regulam a proliferação 
celular. 
 
Apoio: Universal CNPq 
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Resultados e Conclusão: Este estudo encontra-se em andamento e espera-se que a 
análise dos dados obtidos possa contribuir para o melhor conhecimento da 
população, além de eventualmente servir de desfecho para futuros estudo em 
intervenções terapêuticas. Até a data da apresentação no evento teremos resultados 
parciais. 

 
 

Análise Da Arquitetura Muscular Através De Imagens De Ultra-
Sonografia Em Crianças E Adolescentes Com Fibrose Cística Em Um 
Centro Urbano Da Região Sul Do Brasil 
 
Luis E. P. R. Santos, José M. P.Guaranha, Rodrigo P. Souza, Márcio V. F. Donadio, 
Paulo J. C. Marostica, Rafael Reimann Baptista  

 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul  
Faculdade de Educação Física e Ciência do Desporto 
 
Introdução:A fibrose cística (FC) é uma doença hereditária, progressiva, associada 
à deterioração da função pulmonar, desnutrição e limitação progressiva ao 
exercício. Com a capacidade diminuída para fazer exercícios o individuo vai 
perdendo massa muscular, prejudicando as ações simples do seu dia a dia. Por esta 
razão torna-se importante a avaliação muscular de pacientes com FC, uma vez que a 
manutenção de suas capacidades repercute na qualidade de vida e na função 
pulmonar dos mesmos. Através das imagens de ultra-sonografia é possível verificar 
a arquitetura muscular (AM) avaliando-se a espessura do músculo, sendo assim um 
método seguro, não invasivo e relativamente barato para a quantificação da AM. O 
projeto objetiva analisar a arquitetura muscular através de imagens de ultra-
sonografia em crianças e adolescentes com fibrose cística 
Métodos: Serão selecionadas 70 crianças divididas em dois grupos, grupo fibrose 
cística e grupo saudável. Os sujeitos terão as musculaturas de vasto lateral, 
gastrocnêmio medial, tríceps braquial e o diafragma, avaliadas, onde o uso da 
ultrassonografia (M5, Mindray Bio-Medical Eletronics Co.) por meio de uma sonda 
de arranjo linear, será feito para a avaliação da espessura muscular e espessura do 
tecido adiposo subcutâneo. O procedimento de ultrassonografia será realizado 
através da captura de imagens no plano sagital mediano, ao nível de 50% do ventre 
muscular. 

 

Apoio: PUCRS 
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Respostas Fisiológicas da Manobra de Ressuscitação Cardiopulmonar 
em Microgravidade versus Gravidade Terrestre 
 
Mariana K. P. Dias, Nicholas K. Corrêa, Rafael R. Baptista, Thais Russomano  
 
Centro de Microgravidade, Faculdade de Engenharia, PUCRS.  

Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto, PUCRS. 
 
Introdução: Que seja do nosso conhecimento,  este é o primeiro estudo a realizar 
uma análise cinesiológica dos músculos envolvidos na manobra de Ressuscitação 
cardiopulmonar. O conhecimento destas questões poderá fazer com que a manobra 
se torne mais efetiva, em especial em microgravidade. 
Objetivo: O objetivo deste estudo foi comparar a ativação dos músculos reto 
abdominal, iliocostais, tríceps braquial e peitoral maior durante a realização da 
manobra de RCP em ambiente terrestre e em microgravidade simulada, bem como 
verificar as alterações fisiológicas de frequência cardíaca, percepção subjetiva de 
esforço, número e profundidade das compressões torácicas. 
Métodos: A amostra foi composta de 30 sujeitos do sexo masculino saudáveis, com 
21,97±2,94 anos. Os indivíduos realizaram a manobra de RCP em um sistema de 
suspensão corporal simulador de microgravidade e em ambiente terrestre. Enquanto 
realizavam as manobras foi mensurada a atividade muscular, utilizando a técnica de 
eletromiografia, analisadas as alterações fisiológicas de frequência cardíaca e 
percepção subjetiva de esforço, além de serem  observadas a profundidade e o 
número de compressões torácicas. Resultados: Ao comparar a profundidade de 
compressões torácicas observamos uma diferença (P<0,0001) entre a gravidade 
terrestre e a microgravidade (49±2,64 e 43,07±5,08mm, respectivamente). Na 
comparação  do número de compressões torácicas, verificamos uma diferença  
(P=0,0002) entre a gravidade terrestre e a microgravidade (29,13±1,91 e 26,47±4,26 
compressões, respectivamente). Comparando a frequência cardíaca notamos uma 
diferença  (P<0,0001) entre a gravidade terrestre e a microgravidade (101,37±20,47 
e 146,50±26,56bpm, respectivamente). Analisando a percepção subjetiva de esforço 
observamos uma diferença (P<0,0001) entre a gravidade terrestre e a 
microgravidade (9,57±2,19 e 16,07±2,29, respectivamente). Além disso, foi 
encontrada diferença (P<0,001) na ativação das músculaturas reto abdominal e 
peitoral maior entre a gravidade terrestre e a microgravidade (0,07±0,18 e 0,35 ± 
0,68mv, respectivamente) na ativação do reto abdominal e (0,06±0,04 e 0,16 ± 
0,1mv, respectivamente) na ativação do peitoral maior. Conclusão: Os resultados 
desse estudo sugerem que a frequência cardíaca, a ativação muscular do reto 
abdominal e do peitoral maior assim como a percepção subjetiva de esforço e a 
média de compressões torácicas foi maior na Microgravidade do que na gravidade 
terrestre. 



������������������������������������������������������������

�
62

Respostas Fisiológicas da Manobra de Ressuscitação Cardiopulmonar em 
Hipogravidade versus Gravidade Terrestre 
 
N. K. Corrêa, M. Kloeckner, R. R. Baptista, T. Russomano 
 
Centro de Microgravidade, Faculdade de Engenharia, PUCRS, Faculdade de 
Educação Física e Ciências do Desporto, PUCRS 
 
Introdução: A exploração de Marte se torna cada vez mais uma possibilidade iminente com 
os avanços da exploração espacial, onde se faz necessário o desenvolvimento de técnicas para 
socorrer emergências médicas que possam ocorrer durante o desbravamento de Marte. Em 
ocorrência de paradas cardiorrespiratórias, é de suma importância a rápida e efetiva 
realização da manobra de reanimação cardiopulmonar. Objetivo: O presente estudo teve 
como objetivo avaliar as respostas fisiológicas durante a Ressuscitação Cardiopulmonar 
(RCP) em hipogravidade (hipoG) e gravidade terrestre (1G). Métodos: Foram selecionados 
30 voluntários do sexo masculino saudáveis, com 21,97±2,94 anos, 78,9±10,6 kg e 178±0,06 
cm. Foi utilizado um manequim para treinamento de RCP equipado com um indicador de 
profundidade e de frequência de compressão, possibilitando a aquisição dos dados em um 
computador através de uma placa de conversão de sinal analógico-digital. Para avaliar a 
manobra em simulação de hipoG, o voluntário foi erguido por um sistema de suspensão 
corporal  onde foi simulado o ambiente gravitacional de marte (3,72 m/s²). Visando a análise 
cinesiológica dos movimentos da RCP foi utilizado um aparelho de eletromiografia (EMG) 
de superfície de quatro canais (Miotool 400 Miotec). Medidas antropométricas também 
foram mensuradas, altura e peso foram avaliados usando uma balança e um estadiômetro. 
Outros marcadores fisiológicos como frequência cardíaca (FC) e percepção subjetiva de 
esforço (Escala de Borg) foram mensurados. Resultados: Os dados de FC máxima, variação 
de FC e percepção subjetiva de esforço foram significativamente maiores em hipoG do que 
em 1G (P<0,05). Para os dados relacionados às compressões feitas no manequim de RCP, a 
média da profundidade alcançada foi  significativamente maior em hipoG do que em 1G  
(P<0,05). Os dados de EMG normalizados mostraram que em cada ambiente gravitacional há 
uma maior ativação de um dos músculos avaliados, dentro do mesmo ambiente. Em 1G foi 
verificada uma diferença significativa entre a média da ativação muscular do peitoral maior 
com os demais músculos (P<0,05). Em hipoG apenas a comparação peitoral maior versus 
tríceps braquial obteve significância estatística (P<0,01). Conclusão: Concluímos pela 
interpretação dos dados adquiridos que há uma diferença significativa nos aspectos 
fisiológicos durante a execução da massagem de RCP em hipoG quando comparado com 1G. 
Os dados de FC e percepção subjetiva de esforço mostram uma  maior dificuldade em se 
realizar a RCP em hipoG, enquanto os dados de EMG normalizados mostraram que certos 
músculos são mais ativados do que outros durante a massagem de RCP, dependendo em que 
ambiente gravitacional o voluntário se encontrava. 
 
Apoio: CNPq 
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Associação do Conteúdo de Survivina com Radiorresistência em 
Linhagens Celulares de Glioblastomas Humanos 
 

Laboratório de Marcadores de Estresse Celular, Programa de Pós-Graduação em 
Biologia Celular e Molecular Aplicada a Saúde, Universidade Luterana do Brasil 
 
Introdução: A elevada resistência dos glioblastomas à radioterapia sugere uma 
menor capacidade das células tumorais sofrerem apoptose, o que pode ser 
decorrente de alterações moleculares de elementos na via de sinalização da 
apoptose. A survivina é uma proteína que inibe a apoptose ao bloquear a atividade 
das Caspases- 3 e 7. A survivina é expressa na maioria dos cânceres humanos e está 
associada com a progressão clínica destes tumores. 
Objetivo: Investigar se existem diferenças no conteúdo da proteína survivina entre 
linhagens radiossenssíveis e radiorresistentes derivadas de glioblastomas humanos. 
Métodos: Para testarmos tal hipótese, irradiamos (2 Gy e 5 Gy) as linhagens U-
87MG e MO59J e avaliamos: a) o número de colônias formadas após 14 dias; b) a 
concentração de Survinina nos extratos celulares através de ensaio de ELISA. . 
Resultados: Após a irradiação a linhagem MO59J apresentou diminuição no 
número de colônias já na dose de 2 Gy em comparação às células não irradiadas, 
enquanto a linhagem U-87MG teve seu crescimento diminuído apenas a partir da 
dose de 5 Gy. Ao avaliarmos o conteúdo da survivina em extratos celulares 24 horas 
após a irradiação, verificamos aumento no conteúdo desta proteína na linhagem U-
87MG quando comparada com as células não-irradiadas. Já na linhagem MO59J 
não observamos diferença significativa. . 
Conclusão: Estes resultados sugerem que a survivina pode estar associada a um 
comportamento radiorresistente em glioblastomas humanos. 
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A suplementação com selenocistina reduz a incidência de micronúcleos 
em células V79 submetidos à patulina, uma potente micotoxina 
 
Yuri Irigaray, João A.P. Henriques e Renato M. Rosa.  
 
Programa de Pós Graduação em Genética e Toxicologia Aplicada, Universidade 
Luterana do Brasil. 
Departamento de Biofísica e Centro de Biotecnologia, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul.  
 
Introdução: A selenocistina é uma molécula organoselenada de natureza 
disseleneto que tem ocorrência natural. Os relatos de investigações a respeito das 
atividades biológicas da selenocistina são antigos, uma vez que as moléculas 
organoselenadas de origem natural sempre foram o foco de diversos experimentos 
envolvendo os efeitos fisiológicos decorrentes da suplementação de selênio na dieta 
animal. O envolvimento do estresse oxidativo e a capacidade de atuar como 
mimética de glutationa peroxidase, aliada ao fato da ocorrência natural e metabólica 
desse diseleneto, tornou a selenocistina como candidata a diversos estudos de 
quimioprevenção em modelos animais. A patulina é uma micotoxina de ocorrência 
natural em alimentos contaminados por diversas espécies de fungos e apresenta 
elevada toxicidade e marcantes propriedades mutagênicas e carcinogênicas.  
Objetivos: Neste trabalho, foram avaliados os efeitos do tratamento com 
selenocistina sobre a ação mutagênica da patulina. 
Método: Uilizou-se o ensaio de micronúcleos como métodos de monitoramento da 
ocorrência de quebras ao DNA em cultura de fibroblastos de pulmão de hamster 
chinês – linhagem V79. As células foram cultivadas até confluência de cultivo 
equivalente a 70% e então pré-tratadas com selenocistina em meio de cultura sem 
soro, a 37ºC, em concentrações de 0,1 a 10 µmol/L durante 3 horas. Após essa etapa, 
as células foram lavadas e submetidas ao tratamento com patulina, nas mesmas 
condições, na concentração 5 µmol/L. Em sequências, as células foram tratadas com 
citocalasina B a 2 µg/mL e mantidas em cultivo por 18 horas, sendo então coletadas 
e utilizadas para montagem de lâminas e coloração com Giemsa a 4%.  
Resultados e conclusões: Resultados preliminares indicam que o tratamento com 
selenocistina em concentrações acima de 3 µmol/L reduzem a incidência de eventos 
clastogênicos induzidos por esta micotoxina, indicando um potencial 
quimiopreventivo interessante, cujo mecanismo pode estar baseado na alteração da 
homeostase redox celular. 
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Resultados da Correção Simplificada com Enxerto Único no Defeito 
Septal Atrioventricular Completo 
 
Ana Paula Tagliari, Marina Boff Lorenzen, Daniel Augusto Schröder, Guaracy 
Teixeira F, Paulo R. Prates, João Ricardo M. Sant’Anna, Ivo A. Nesralla, Renato A. 

K. Kalil 
 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/Fundação Universitária de 
Cardiologia - Serviço de Cirurgia Cardiovascular. 
 
Introdução: Desde que Wilcox, em 1997, descreveu uma forma simplificada de 
correção do defeito septal atrioventricular (DSAV) com enxerto único diversos 
estudos tem sido realizados comparando-a a técnica com duplo enxerto.  
Objetivo: Relatar os resultados a médio e longo prazo da correção de DSAV 
completo pela técnica simplificada de enxerto único. 
Métodos: Estudo retrospectivo de 16 casos consecutivos arrolados entre janeiro de 
2001 e dezembro de 2011. A idade média foi 18,31 ± 34,19 meses (2 meses - 11 
anos) e o peso 7,80 ± 6,12 Kg (3,77 - 25,0 Kg), sendo que 6 pacientes eram do sexo 
masculino e 14 eram portadores de Síndrome de Down. O tempo de seguimento 
médio foi de 54,97 ± 47,79 meses. 
Resultados: O tempo médio de circulação extracorpórea foi 74,63 ± 18,48 min (49 
- 112 min) e o de pinçamento aórtico de 46,44 ± 11,89 min (34 - 67 min). Foram 
observados dois óbitos hospitalares (12,5%), ambos por causa cardiovascular. Três 
pacientes foram reoperados por regurgitação da valva atrioventricular (AV) 
esquerda e dois apresentaram bloqueio atrioventricular completo com necessidade 
de implante de marca-passo definitivo. Não houve nenhum caso de obstrução da via 
de saída do ventrículo esquerdo. Os 14 pacientes sobreviventes permanecem 
assintomáticos, 10 deles com insuficiência da valva AV esquerda leve (71,42%). 
Conclusão: A técnica simplificada com enxerto único para correção de DSAV 
completo mostrou-se factível, associada à correção adequada dos defeitos e à 
favorável evolução clínica e ecocardiográfica, contribuindo para redução dos 
tempos cirúrgicos e consequente morbidade potencial. 
 
Apoio financiero: Bolsa de iniciação científica do CNPq 
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Sobrecarga Hídrica e Alterações nos Níveis Séricos de Creatinina: 
Preditores de Mortalidade e Tempo de Internação em Unidade de 
Cuidados Intensivos: Um Estudo de Coorte Prospectivo 
 

Introdução: Cirurgia Cardíaca é o procedimento cirúrgico mais frequentemente 
associado a insuficiência renal aguda (IRA). Sobrecarga hídrica é uma alteração 
clínica frequentemente identificada em pacientes com disfunção renal e cardíaca. 
Objetivo: Avaliar a sobrecarga hídrica e a alteração nos níveis séricos de creatinina 
como preditores de morbidade e mortalidade após cirurgia cardíaca. 
Delineamento: Estudo de Coorte Prospectivo. 
Métodos: Coorte prospectivo com pacientes submetidos a cirurgia cardíaca 
admitidos no período pós-operatório na Unidade de Cuidados Pós-Operatório 
(UPO) do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, no período de setembro de 2010 
até agosto de 2011. Um total de 502 pacientes, com idade de 62,4±13,3 anos, sendo 
61,4% homens e 38,6% mulheres. Os dados clínicos e laboratoriais de cada paciente 
foram coletados nos períodos pré-operatório e transoperatório e os níveis de 
creatinina e variação de volume foram coletados durante o período em que os 
pacientes estiveram internados na UPO. Sobrecarga hídrica foi calculada de acordo 
com a seguinte fórmula: (Soma dos fluidos recebidas(L) – quantidade total de 
fluidos eliminados(L)/peso pré-operatório(kg) x 100). 
Resultados: Ambos, sobrecarga hídrica e alteração dos níveis de creatinina sérica 
se relacionaram com mortalidade (OR 1,60; IC95% 1,13 to 2,27 p=0,008 e OR 
1,15;IC95% 1,07 a 1,23, p<0,001 respectivamente). A sobrecarga hídrica se 
mostrou um preditor mais importante do que a alteração nos níveis de creatinina 
para o tempo de internação na Unidade de Cuidados Pós-Operatório na análise 
regressão linear múltipla(� balanço hídrico (%): b= 0,02,�= 0,55, p<0,001;  � 
creatinina (mg/dL): b= 0,05, �=0,11, p= 0,026). 
Conclusão: Uma sobrecarga hídrica progressiva pode ser um importante preditor 
prognóstico após cirurgia cardíaca. 
 
Apoio: FAPICC 
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Introdução: O uso de contraste angiográfico está associado ao aumento de casos de 
nefrotoxicidade, que pode levar a insuficiência renal aguda (IRA). A 
cinecoronarioangiografia é atualmente o exame de eleição para avaliação pré-
operatória para estudo da perviedade das coronárias. A fisiopatologia da IRA 
nefrotóxica se dá por vasoconstrição intra-renal que pode levar à necrose de células 
tubulares. O estabelecimento do momento mais seguro da realização do exame pode 
potencialmente diminuir o risco de insuficiência de renal e consequentemente a 
morbi-mortalidade pós-operatória. Para tanto, a relação entre o momento da 
realização da cinecoronariografia e ocorrência de insuficiência renal no pós-
operatório deve ser melhor estudada.Objetivo: O objetivo do trabalho consiste em 
avaliar a incidência de insuficiência renal aguda em pacientes valvulopatas que 
foram submetidos a coronarioangiografia pré-operatória, comparar a incidência de 
IRA pós-operatória entre pacientes que se submeteram à cinecoronariografia pré-
operatória até 72h antes do procedimento cirúrgico e os que realizaram a 
cinecoronarioangiografia antes de 72h pré-operatórias e identificar a correlação entre 
o tempo da realização da coronarioangiografia pré-operatória e a elevação de 
creatinina sérica pós-operatória.Métodos: A metodologia utilizada compreende um 
estudo de coorte realizado no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do 
Sul/Fundação Universitária de Cardiologia com pacientes maiores de 18 anos, 
submetidos a primeira cirurgia cardíaca para reparo ou troca valvar, que tenham 
realizado coronarioangiografia por cateterismo com contraste. Os dados serão 
tabulado em banco de dados para posterior análise.aplicados os testes “t-student”, 
qui-quadrado e “Two-way ANOVA”. Hipótese: A ocorrência de insuficiência renal 
aguda ou a perda de função renal pós-operatória está relacionada à realização de 
cinecoronarioangiografia contrastada imediatamente prévia à cirurgia valvar. 
Resultados esperados: Ao final do projeto, espera-se encontrar a correlação entre o 
procedimento de cinecoronarioangiografia dentro de 72h pré-operatórias, a 
incidência e quantificação de perda da função renal e/ou insuficiência renal aguda no 
pós-operatório imediato de cirurgia valvar. 
 

Incidência de Insuficiência Renal Aguda em Valvulopatas Submetidos a 
Cirurgia Cardíaca Logo Após  Cinecoronarioangiografia 
 
Autores:  Luís E. Salles, Renata V. Marques, Roberto T. Sant’Anna, Renato A. K. 

Kalil 

 
Instituição: Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia – 
Serviço de Cirurgia 
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Enfermagem 
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Diagnóstico de Enfermagem Fadiga em pacientes com Insuficiência 
Cardíaca: validação clínica e avaliação por meio da Dutch Fatigue Scale 
e Dutch Exertion Fatigue Scale  
 
Amanda C. Linn, Juliana Altmann, Maria Antonieta Moraes, Emiliane N. de Souza 

 
Introdução: A fadiga é um sintoma frequentemente presente em pacientes com 
insuficiência cardíaca (IC), uma síndrome ocasionada pela incapacidade do coração 
de bombear sangue suficiente para satisfazer as necessidades do organismo. Os 
diagnósticos de enfermagem referentes a estes sinais/sintomas são elencados a partir 
de características definidoras, as quais qualificam as condições clínicas dos 
pacientes. Desta forma, se faz necessária a elaboração de estudos que validem 
clinicamente tais características para a sua utilização nos diagnósticos de 
enfermagem, visando uma assistência baseada em evidências.  
Objetivos: Validar clinicamente as características definidoras do diagnóstico de 
enfermagem Fadiga em pacientes com IC e comparar, por meio do questionário de 
fadiga Dutch Fatigue Scale (DUFS) e Dutch Exertion Fatigue Scale (DEFS), 
pacientes portadores de IC com e sem o diagnóstico de enfermagem Fadiga.  
Métodos: Estudo com delineamento transversal, desenvolvido em unidades de 
internação clínica de um hospital referência em cardiologia no Estado do Rio 
Grande do Sul, cuja população é composta por pacientes adultos de ambos os sexos, 
com idade igual ou superior a 18 anos, com diagnóstico de IC de qualquer etiologia, 
internados por descompensação da doença. As variáveis pesquisadas foram: dados 
sócio-demográficos, clínicos e relacionados aos instrumentos DUFS e DEFS.  
Resultados: Pacientes com o DE fadiga apresentaram os escores do DUFS e DEFS 
compatível com fadiga e fadiga aos esforços, respectivamente. No entanto, somente 
os escores do DEFS apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os 
pacientes com e sem o DE fadiga (38,69±6,60 e 30,00±8,10; p=0,002).  
Conclusões: O DEFS contribui para a acurácia do DE, pois ambos constatam a 
presença de fadiga no momento em que o paciente é avaliado. 
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Acompanhamento Ambulatorial De Pacientes Com Insuficiência Cardíaca: 
Uma Abordagem Muldisciplinar 
 
Cláudia S. Eugênio, Karina Azzolin, Emiliane N. de Souza 

 

Instituto de Cardiologia- Fundação Universitária de Cardiologia (IC-FUC)- 
Ambulatório de Insuficiência Cardíaca. 
 
Introdução: As limitações funcionais vivenciadas pelos pacientes com IC têm 
influência direta na qualidade de vida dos mesmos. Dessa forma, o trabalho da 
equipe multidisciplinar que acompanha ambulatorialmente pacientes com IC deve 
reconhecer os benefícios da orientação para a saúde e centralizar-se numa 
abordagem sistemática. Objetivo: Descrever o perfil sociodemográfico e clínico de 
pacientes com IC atendidos em ambulatório especializado de cardiologia. Pacientes 
e métodos: Estudo transversal realizado no Ambulatório de Insuficiência Cardíaca 
do Instituto de Cardiologia- Fundação Universitária de Cardiologia (IC-FUC) com 
pacientes que iniciaram acompanhamento com equipe multiprofissional (médico, 
enfermeira, nutricionista, fisioterapeuta). Foram aplicados questionários com dados 
sociodemográficos e clínicos, adesão ao tratamento (escore maior que 48 pontos), 
Dutch Fatigue Scale (DUFS) e Dutch Exertion Fatigue Scale (DEFS). Resultados: 
Dados preliminares dos 19 pacientes analisados no período de agosto de 2011 a 
maio de 2012 mostram que 68% são do sexo masculino, 58% caucasianos e 42% 
trabalhadores ativos. Idade média dos pacientes é de 40 anos, sendo que o tempo de 
acompanhamento no ambulatório foi de 4 meses. A maioria possui IC de etiologia 
isquêmica (39%) e a classe funcional mais prevalente foi a II (37%). As 
comorbidades mais prevalentes foram: diabetes (46%), hipertensão arterial 
sistêmica (31%), dislipidemia (31%), sendo que 58% internaram no último ano. 
Todos fazem uso de betabloqueadores e diuréticos, 62% IECA, 46% digital, 46% 
nitrato, 23% tiazídico, e 23% bloqueador de angiotensina. A fração de ejeção média 
foi de 26% na primeira consulta. A média de adesão na primeira consulta foi de 
43%. Somente 21% dos pacientes foram considerados com seguimento adequado ao 
tratamento na primeira consulta. Na avaliação inicial 95% dos pacientes relataram 
fadiga em repouso (DUFS) e 89% dos pacientes relataram fadiga aos esforços 
(DEFS). Conclusões: Os dados basais apresentados indicam que os pacientes 
acompanhados no ambulatório de IC apresentam múltiplas comorbidades, grave 
comprometimento cardíaco, com tratamento farmacológico otimizado. Porém, ainda 
pouco aderentes e com importante comprometimento funcional, o que pode ser 
melhorado com o acompanhamento continuado e sistematizado da equipe 
multiprofissional. 
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HELEN-HF: Perfil Sociodemográfico E Clinico Dos Pacientes Com 
Insuficiência Cardíaca Acompanhados No Domicílio 
 
Débora V. Fogazzi, Emiliane N. de Souza, Karen Ruschel, Claudia Mussi, Eneida R. 
Rabelo 
 
Fundação Universitária de Cardiologia – Instituto de Cardiologia 
 
Introdução: Estratégias têm sido desenvolvidas para o manejo dos pacientes com 
insuficiência cardíaca (IC), visando melhorar aspectos relacionados ao complexo 
tratamento que envolve a IC. O estudo Helen-HF foi delineado para avaliar o 
impacto do acompanhamento domiciliar por enfermeiras junto a pacientes com IC 
após a alta hospitalar, em relação à taxa de re-admissões hospitalares, à adesão ao 
tratamento e ao custo-efetividade desta intervenção, comparada ao acompanhamento 
convencional de pacientes no período de 6 meses.  
Objetivo: Descrever o perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes com IC 
incluídos no estudo Helen-HF.  
Pacientes e Métodos: Trata-se de um ensaio clínico randomizado que incluiu 
pacientes de agosto de 2009 a janeiro de 2012, em um hospital geral e outro 
especializado em cardiologia do Rio Grande do Sul. Foram incluídos pacientes que 
internaram por IC descompensada, com fração de ejeção (FE) até 45%. Os dados 
basais incluíam informações sociodemográficas e clínicas dos pacientes do grupo 
intervenção e controle, além dos instrumentos de desfecho.  
Resultados: Foram incluídos 200 pacientes, sendo 124(62%) homens, idade média 
de 62,90±13,07 anos, 126(63%) caucasianos, 125(62,5%) aposentados, índice de 
massa corpórea de 27,16±5,90, e 120(60) eram casados. Em relação à etiologia da 
IC, a maioria era isquêmica (56;32,7%), classe funcional III (86;43,4%). Dentre as 
comorbidades, a mais prevalente foi a hipertensão arterial sistêmica (137; 69,9%), 
seguida por diabetes (73; 36,5%). Os medicamentos mais utilizados foram: diurético 
tiazídico (172; 89,1%), beta-bloqueador (149; 78%) e inibidor da ECA (145; 
75,9%).  
Conclusão: Os pacientes avaliados caracterizam-se majoritariamente como idosos 
do sexo masculino, aposentados, casados e com sobrepeso, que apresentam 
importantes limitações funcionais em decorrência do estágio da doença. A 
terapêutica medicamentosa está em consonância com as diretrizes. 
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Introdução: Gerência de unidade consiste na previsão, provisão, manutenção, 
controle de recursos materiais e humanos para o funcionamento do serviço. Dentro 
desse processo a enfermagem despende valioso tempo tanto preenchendo 
formulários como no arquivamento de documentos, esse material consiste desde a 
produção do trabalho da equipe de saúde até documentos necessários para que as 
condições de trabalho sejam cumpridas.  
Objetivo: Desenvolver o gerenciamento organizacional para os documentos da 
Unidade Básica de Saúde com a finalidade do seu arquivamento.  
Métodos: Relato de experiência em uma Unidade Básica de Saúde no período de 
sete dias durante o estágio supervisionado da disciplina de Gerenciamento Aplicado 
à Enfermagem I. Os materiais necessários para a atividade foram: álcool; caixas 
arquivos; caneta; escada; etiquetas; fita adesiva; pano de limpeza; sacos plásticos 
tamanho A4 e tesoura. Diante dos inúmeros documentos acumulados na Unidade 
Básica, foi priorizado organizá-los, uma vez que estavam alocados sem ordem pré-
definida o que dificultava o processo de gerenciamento. Foram organizados os 
arquivos dos anos de 1995 a 2012, totalizando 24 armários.  
Resultados: A intervenção ocorreu em duas etapas: a primeira foi a identificação e 
inspeção ou leitura dos documentos, seguida pela seleção dos documentos que 
seriam arquivados; a segunda consistiu na limpeza dos armários e pastas; 
posicionamento em ordem cronológica e alfabética dos documentos nas caixas 
arquivos e afixação de etiquetas de identificação do conteúdo e data no lado externo 
das caixas arquivos. Os documentos de guarda temporária foram destruídos pelo 
processo de fragmentação.  
Conclusão: É fundamental a realização de uma revisão sistemática anual dos 
arquivos e controle por parte da gerência do processo de arquivamento, respeitando 
a ordem estabelecida. 

 
 
 
 

Organização dos Documentos Gerados em uma Unidade Básica de 

Saúde na Cidade de Porto Alegre 

 

Daniélle B. Silveira; Adriana A. Paz; Daiane Dal Pai e Cíntia Nasi. 

 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 
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Prevalência de Estudantes Da Área Da Saúde Que Fumam, Principais 
Razões Que Os Levam A Ser Fumantes, E Sua Percepção Sobre 
Profissionais Da Saúde Com Esse Hábito 
  
Autores: Carolina Maltz; Elise Soares; Giovana Petracco de Miranda; Lucia Campos 

Pellanda. 

 

Instituição: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
 
Introdução:Ocorreu um aumento da prevalência de estudantes da área da saúde 
fumantes a partir dos anos 2000. A maioria dos estudantes que fumam tem o 
primeiro contato com cigarro na adolescência por vontade própria. A rotina 
acadêmica gera estresse e pode influenciar no hábito de fumar. A maioria dos 
estudantes fumantes não considera o tabagismo como uma doença, acarretando 
prejuízos ao futuro atendimento a pacientes tabagistas. 
Objetivo: Quantificar os estudantes da área da saúde fumantes, descobrir as razões 
que os levam a fumar e analisar sua percepção sobre profissionais da saúde que 
fumam. 
Métodos: Estudo quantitativo a ser realizado na Universidade Federal de Ciências 
da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), mediante aprovação do comitê de ética em 
pesquisa desta Universidade. Amostra probabilística aglomerada. As variáveis 
analisadas serão a prevalencia de estudantes fumantes, a razão pela qual fumam, e 
sua percepção sobre profissionais da área que fumam. 
Resultados: Os resultados esperados são a prevalência ainda significativa de 
estudantes da área da saúde fumantes. Prevalência de estudantes fumantes em 
cursos noturnos. As principais razões que os levam a fumar são vontade própria, 
seguida de influencia dos amigos. Dentre os fumantes, a maioria considera 
inapropriado que profissionais da saúde fumem. A rotina acadêmica influencia o 
hábito de fumar. 
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Estresse na Formação Acadêmica de Enfermagem 
 

Fabiane E. M. Ribeiro; Débora F. Coelho; Márcio W. Camatta; Cíntia Nasi; Daiane 
Dal Pai; Gregório C. Patuzzi; Victória T. M. Sakamoto; Adriana A. Paz. 

 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
 
Introdução: A busca pela qualidade na formação acadêmica tem exigido o aumento 
progressivo de demandas sobre o desempenho dos graduandos. No campo da saúde, 
as exigências da formação acompanham os avanços da ciência, da terapêutica e das 
necessidades de saúde da população. Diante disso, o estresse vivenciado pelos 
acadêmicos de enfermagem se apresenta como um fator influente no processo de 
ensino-aprendizagem, visto que predispõe o adoecimento e o afastamento. 
Considerando os diversos fatores estressantes aos quais os alunos do curso de 
enfermagem estão expostos, a presente pesquisa encontra nessa questão um objeto a 
ser investigado. 
Objetivo: Avaliar os níveis de estresse dos alunos de graduação em enfermagem e 
identificar a prevalência de distintos fatores estressantes nas diferentes etapas da 
trajetória acadêmica, conforme a matriz curricular. 
Métodos: Trata-se de estudo com delineamento quantiqualitativo, do tipo 
longitudinal. O cenário do estudo será o Curso de Bacharelado em Enfermagem da 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). A 
população será composta por alunos de todas as séries conforme a matriz curricular. 
Obtendo a amostra por conveniência, serão selecionados estudantes que serão 
acompanhados desde o ingresso até a colação de grau. A coleta de dados ocorrerá 
por meio de questionário e entrevista semiestruturada. Na análise dos dados 
quantitativos será utilizado o software SPSS para a estatística descritiva e analítica, 
e para os dados qualitativos será utilizado a Análise de Conteúdo de Bardin. Será 
respeitada a Resolução 196/96, utilizando-se o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido e o trabalho será submetido à avaliação do Comitê de Ética da 
UFCSPA. 
Resultados esperados: Espera-se identificar os fatores estressantes nas diversas 
etapas da graduação, possibilitando propor estratégias que minimizem os efeitos e 
que potencializem o enfrentamento desses estressores para um melhor 
aproveitamento da trajetória acadêmica. 
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Resultados Esperados: Acreditamos que adultos jovens e com grau de instrução 
elevado, tenham uma visão mais aproximada a cerca da profissão e da real função 
do enfermeiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quem é o Enfermeiro? Um Estudo a Cerca do (Re) Conhecimento deste 
Profissional 

 
Patrícia A. S. da Silva, Allan Q. de Melo e Fabiane E. M. Ribeiro   
 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
 
Introdução: Atualmente a sociedade sustenta uma visão equivocada a cerca do 
profissional enfermeiro e suas atribuições. Isto é conseqüência do contexto cultural 
e histórico da profissão. Muitos fatores influenciam a pouca valorização da 
enfermagem, entre eles o marketing profissional negativo e a falta de credibilidade 
por parte dos pacientes e usuários. 
Objetivo: O estudo visa caracterizar os pacientes que reconhecem o profissional 
enfermeiro e suas atribuições. 
Métodos: O estudo terá delineamento transversal e quantitativo, com abordagem 
descritiva. Para a coleta de dados será realizada entrevista semi-estruturada a partir 
de uma amostra de aproximadamente 150 pacientes, obtida por conveniência. O 
cenário do estudo será a unidade de internação adulto, de um Hospital Universitário, 
na cidade de Porto Alegre. Aspectos Éticos: O projeto será enviado á Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA). 
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Introdução: Com o passar dos anos, a competitividade no mercado de trabalho está 
cada vez maior. Em decorrência disso, os estudantes do Ensino Superior estão 
investindo e se preocupando com os seus estudos, e as universidades, ampliando a 
carga horária dos cursos, a fim de garantir a formação completa do aluno, tornando-
o um profissional excepcional. Sendo assim, os alunos têm ficado longos períodos 
nas universidades. Diante disso, pode-se afirmar que a infra-estrutura, além de 
outros aspectos ligados à universidade, influencia no rendimento do acadêmico. 
Decidiu-se então pesquisar a respeito desses dois elementos e a associação dos 
mesmos, por se acreditar que deve haver um investimento maior nesse quesito, para 
que a qualidade de ensino e de aprendizagem também seja maximizada; tendo como 
conseqüências benefícios para o aluno e para a universidade – que formará 
estudantes cada vez melhores e mais capazes. 
Objetivo: Identificar se a infra-estrutura da UFCSPA influencia na qualidade de 
vida, no bem-estar e no rendimento acadêmico dos estudantes. 
Métodos: Pesquisa exploratória descritiva quantitativa, que será realizada na 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Serão 
pesquisados os alunos dos cursos de bacharelado da UFCSPA. A pesquisa será feita 
através da entrevista, composta por um questionário com treze questões, de quinze 
alunos voluntários de cada turma do primeiro, segundo e terceiro ano de cada curso 
de bacharelado da UFCSPA. Os dados deste estudo serão obtidos no segundo 
semestre de 2012. 
Resultados esperados: Estima-se que os alunos relatarão sentir mais falta de uma 
sala para descanso e de um espaço de convivência e lazer. E ainda que a falta destes 
espaços na UFCSPA gera cansaço, estresse físico e psicológico, que acaba 
prejudicando, muitas vezes, a saúde dos mesmos, a vida social e, principalmente, o 
rendimento acadêmico. Com a realização deste projeto, pretende-se identificar os 
principais problemas em relação à infra-estrutura da UFCSPA, quais os espaços 
físicos que os alunos acham mais relevantes e as conseqüências dessa infra-estrutura 
na vida dos acadêmicos. 

 
 

 
A Influência da Infra-Estrutura da Universidade na Qualidade de Vida 
e no Desempenho Acadêmico de Universitários 
 
Autores: Cássia Vieira Stravalacci, Clarissa Weiss Iuchno e Thaís Flôr da Rocha 
Orientador: Lucia Campos Pellanda 

 

Instituição: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
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Motivos que Levaram à Escolha do Curso de Enfermagem por Alunos 
de uma Instituição de Ensino Público 
 
Autores: Carolina Fontela, Ernani B. da Rosa, Jardel S. Magagnin, Marcio P. 
Melendo e Victória T. M. Sakamoto. Professora orientadora: Lucia Pellanda. 
 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 
 
Introdução: O enfermeiro é visto atualmente pelos graduandos de Enfermagem e 
pela maioria da população como “uma pessoa responsável, dedicada, que se 
preocupa com o outro”. Apesar de o enfermeiro possuir conhecimento científico, 
tornam-se necessários atributos como: “amor ao próximo, carinho, respeito e 
responsabilidade”. É imprescindível criar novas perspectivas de o quanto o campo 
enfermagem é amplo, porém, ainda há restrições como a visão dos alunos em 
relação aos atributos profissionais, muitos vêem na Enfermagem uma profissão 
feminina. Para os novos graduandos é preciso transmitir que a profissão não pode 
ser estereotipada, pois há um amplo campo de trabalho, cujo foco é a promoção de 
qualidade de vida do cliente, não apenas um cuidado. 
Objetivos: Mensurar a quantidade de acadêmicos ingressantes no Curso de 
Enfermagem que tinham a Enfermagem como primeira opção, caracterizar o perfil 
demográfico e identificar o grau de conhecimento a respeito da profissão. 
Métodos: Estudo transversal quantitativo realizado na Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre com todos os graduandos de Enfermagem. A 
coleta dos dados ocorrerá por meio da aplicação de um questionário estruturado. 
Resultados: Espera-se que a maioria dos graduandos não tenha a Enfermagem 
como primeira opção. Então é viável planejar uma intervenção para modificar a 
visão estereotipada da profissão, expondo atuação e atributos do enfermeiro. 
Acredita-se ser uma intervenção positiva, visto que os acadêmicos poderão obter 
conhecimento e, àqueles que não têm a Enfermagem como primeira opção, permitir 
dar oportunidades a tudo que o curso pode proporcionar culturalmente. 
Conclusão: Projeto em andamento. 
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Fisioterapia 
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Introdução: O treinamento muscular inspiratório produz benefícios hemodinâmicos 
e melhora da capacidade funcional em pacientes com insuficiência cardíaca crônica 
(ICC), mas não há informações a respeito de seus efeitos sobre a pressão sistólica da 
artéria pulmonar (PSAP) nestes pacientes. Uma vez que PSAP elevada em pacientes 
com doença pulmonar se associa com menor capacidade funcional, é possível que 
isso também ocorra na ICC e que o treinamento muscular inspiratório produza 
efeitos benéficos através de sua redução. Objetivo: Avaliar o efeito agudo do 
treinamento muscular inspiratório sobre a PSAP em pacientes com ICC e 
regurgitação tricúspide. Delineamento: Ensaio clínico randomizado cruzado. 
Pacientes e métodos: Oito pacientes (6 homens), 63,3 ± 8,4 anos, fração de ejeção 
36,1 ± 9,4%, classe funcional II-IV e PSAP 36,4 ± 10,9 mmHg, foram incluídos; 
todos foram submetidos a duas intervenções definidas aleatoriamente: uma sessão 
de treinamento muscular inspiratório com 30% da pressão inspiratória máxima 
(grupo TMI) e uma sessão com TMI-placebo sem carga inspiratória (grupo TMI-
placebo), ambas realizadas durante 15 minutos. A PSAP foi estimada por 
ecocardiografia com doppler e avaliada antes, durante e após cada intervenção. 
Resultados: O treinamento muscular inspiratório promoveu uma redução na PSAP 
(37,4 ± 10,9 mmHg vs. 31,9 ± 14,8 mmHg; p = 0,031), o que não foi observado no 
grupo TMI-placebo (35,4 ± 10,9 mmHg vs. 35,1 ± 10,4 mmHg; p = 0,669), porém 
não houve diferença entre os grupos (p = 0,125). Conclusões: Uma sessão de 
treinamento muscular inspiratório com 30% da pressão inspiratória máxima resultou 
em redução da PSAP em pacientes com ICC e regurgitação tricúspide, porém não 
foi observado diferença em relação ao grupo controle. Esses são dados preliminares 
e novos pacientes necessitam ser incluídos para responder essa questão. 
NCT01325597.                                                                   
 
Apoio: CNPq e Fapicc 

 

Efeito Agudo do Treinamento Muscular Inspiratório na Pressão da 
Artéria Pulmonar em Pacientes com Insuficiência Cardíaca Crônica e 
Regurgitação Tricúspide: Ensaio Clínico Randomizado 
 
Aline Chagastelles Pinto de Macedo, Graciele Sbruzzi, Iran Castro, Solange 
Bordignon, Rodrigo Della Méa Plentz, Beatriz D’Agord Schaan 
 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/Fundação Universitária de 
Cardiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre 
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Perfil Metabólico de Candidatos a um Programa de Reabilitação 
Cardiovascular e Metabólica 
 
BORSOI, Fernanda; MIYABE, Tatiana S; MOUSSALLE, Luciane D; KESSLER, 

Adriana 

 

Universidade Feevale 
 
Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda abordagens para 
a prevenção e controle dos fatores de risco cardiovascular como a obesidade, 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabete Mellitus (DM) e dislipidemias, além 
do tabagismo, sedentarismo e dieta inadequada.  Estudos recentes mostram que estes 
fatores de risco tendem a ocorrer simultaneamente, sendo de extrema importância 
diagnosticá-los e combatê-los, pois eles são os responsáveis pelo elevado índice de 
mortalidade cardiovascular no Brasil.  
Objetivo: Identificar o perfil metabólico dos candidatos a um Programa de 
Reabilitação Cardiovascular e Metabólica (PRCVM).  
Métodos: Estudo observacional descritivo, de caráter quantitativo do tipo 
transversal com amostra consecutiva constituída por candidatos ao PRCVM da 
Universidade Feevale. Para a coleta de dados foi utilizada uma ficha de avaliação 
composta por: idade, sexo e fatores de risco cardiovascular conforme a I-Diretriz 
Brasileira para Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica – Adult 
Treatment Panel III (ATP III) e International Diabetes Federation (IDF). 
Resultados: Amostra composta por 62 indivíduos, sendo 72,58% (n=45) do sexo 
feminino, com média de idade de 53,77±9,0 anos. Os fatores de risco cardiovascular 
presentes na amostra foram: 93,54% (n=58) obesidade central; 75,80% (n=47) HAS; 
53,22% (n=33) DM; 33,87% (n=21) níveis baixos de HDL-colesterol e 30,64% 
(n=19) níveis elevados de triglicerídeos. Da amostra total estudada 66% (n=41) 
tinham diagnóstico de SM, sendo que destes, 31,70% (n=13) apresentaram a 
associação dos fatores de risco de obesidade central, DM e HAS e 14,63% (n=6) a 
associação entre obesidade central, HAS, DM e dislipidemia como critérios para o 
diagnostico da SM. A obesidade central foi o fator de risco cardiovascular presente 
em 100% (n=41) dos candidatos com SM.  
Conclusão: Pode-se observar que na amostra estudada, o número de candidatos que 
apresentaram diagnóstico de SM foi elevado, tendo como principais critérios 
diagnósticos a associação de obesidade central, DM e HAS. 
 

 

Apoio: Universidade Feevale 
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Características Clínicas de Pacientes Participantes de um Projeto de 
Extensão em Reabilitação Cardiovascular e Metabólica 
 
Tatiana S. Miyabe, Luciane D. Moussalle 

 
Universidade Feevale 
 
Introdução: Estima-se que em 2020 as doenças cardiovasculares serão 
responsáveis por mais de 20 milhões de óbitos/ano sendo que em 2030, este número 
ultrapassará os 24milhões/ano. Os Programas de Reabilitação são considerados pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) como a integração de intervenções, 
denominada ações não farmacológicas, para assegurar melhores condições físicas, e 
sociais. Programas formais de reabilitação cardiovascular e metabólica efetivamente 
melhoram a capacidade funcional, diminuem o estresse, melhoram a qualidade de 
vida e reduzem a mortalidade cardiovascular. 
Objetivo: Descrever as características clínicas dos pacientes participantes de um 
Projeto de Extensão de Reabilitação Cardiovascular e Metabólica (PERCVM). 
Objetivos específicos: verificar a prevalência dos fatores de risco (FR) 
cardiovasculares; descrever os resultados da força muscular respiratória (FMR) e 
tolerância ao exercício.  
Métodos: Estudo observacional descritivo, de corte transversal, de abordagem 
quantitativa, com amostra consecutiva, composta por pacientes participantes de um 
PERCVM, de ambos os sexos e maiores de 18 anos. O instrumento utilizado para 
coleta de dados foi uma ficha de avaliação com dados referentes ao diagnóstico 
clínico como a história familiar, FR cardiovascular, Índice de Massa Corporal 
(IMC), classificação da obesidade, FMR e tolerância ao exercício obtido através do 
teste da caminhada dos seis minutos (TC6).  
Resultados: Amostra composta por 8 pacientes, sendo 6 do sexo feminino, com 
média de idade de 58,3±6,8 anos. Todos apresentaram história familiar para risco 
cardiovascular. O FR cardiovascular com maior prevalência foi a Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) e a obesidade 87,5% (n=7), seguido de Diabetes Mellitus 
75% (n=6). Média do IMC de 33,58±4,56 com classificação da obesidade na classe 
I (30,00-34,99 kg/m²). A média obtida nos resultados do TC6, Pressão Inspiratória 
máxima (PImáx) e Pressão Expiratória máxima (PEmáx) foram respectivamente, 
500,27±54,35m, 100±29,97cmH2O e 80,25±39,52cmH2O.  
Conclusão: Todos apresentaram alterações metabólicas, tendo como maior 
prevalência de FR a HAS, obesidade e diabete mellitus. Verificou-se que os 
pacientes alcançaram os valores preditos calculados no início da reabilitação, tanto 
para a tolerância ao exercício quanto para a PImáx. 
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Eletrofisiologia Livre de Raios-X: Um Estudo Randomizado 
 
Autores: Caroline S Gensas, Leonardo M Pires, Marcelo L Kruse, Tiago L Leiria, 
Daniel G Gomes, Gustavo G Lima. 

 

Instituição: Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Setor de Eletrofisiologia 
 
Introdução: A ablação por cateter possibilita um tratamento curativo para diversas 
taquiarritmias. Para tanto, é necessário localizar e direcionar os cateteres aos pontos 
causadores da arritmia. O método mais usado para isso (fluoroscopia) apresenta 
diversos riscos à exposição prolongada. Este trabalho comparará a fluoroscopia com 
o mapeamento eletro-anatômico (MEA), que apresenta uma imagem tridimensional 
sem a utilização de raios-X. 
Objetivo: Avaliar a possibilidade de realizar ablação por cateter com uso exclusivo 
de MEA, dispensando a fluoroscopia. Será comparado o tempo total de 
procedimento e taxas de sucesso contra a técnica com uso de fluoroscopia. 
Métodos: Estudo randomizado, unicêntrico, uni-cego de pacientes encaminhados 
para ablação de taquiarritmias. Foram excluídos pacientes com indicação de ablação 
de fibrilação atrial e casos de novo procedimento após falha de ablação prévia. 
Resultados: No período previsto, foram atendidos 360 pacientes; 273 foram 
excluídos da pesquisa por motivos já expostos, 82 realizaram ablação por 
fluoroscopia e 5 realizaram ablação por MEA. O tempo de duração dos 
procedimentos, em minutos, foi 83,4±20,3 (MEA) e 80,9±27,8 (fluoroscopia). A 
taxa de sucesso foi de 80% (MEA) e 80,5% (fluoroscopia). Em nenhum dos 
procedimentos ocorreram complicações. 
Conclusão: A introdução do MEA abriu novas possibilidades terapêuticas para 
pacientes portadores de arritmias, diminuindo riscos da radiação em procedimentos 
que envolvam a fluoroscopia. Foi possível demonstrar que é viável a realização de 
ablações apenas com o uso do MEA, com sucesso e tempo de duração do 
procedimento semelhantes aos com uso de fluoroscopia. 
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Autores: Ivan P Feijó, Juliana C Sebben, Alexandre S de Quadros, Carlos A M 
Gottschall. 

Infarto Agudo do Miocárdio Com Supra Desnivelamento do Segmento 
ST em Pacientes Jovens 
 

Instituição: Instituto de Cardiologia FUC, RS, Setor de Hemodinâmica. 
 
Introdução: A epidemiologia do infarto agudo do miocárdio com 
supradesnivelamento do segmento ST (IAM) tem se modificado nos últimos anos, 
com incidência maior em pacientes (pts) jovens. Existem poucos estudos avaliando 
as características clínicas e desfechos de pts jovens com IAM em nosso meio. 
Objetivo: O objetivo deste estudo foi comparar o perfil clínico, laboratorial, 
angiográfico e desfechos clínicos de pts jovens (menor ou igual 40 anos) com pts 
com mais de 40 anos, submetidos à intervenção coronária percutânea primária 
(ICPp) por IAM. 
Métodos: Estudo de coorte prospectivo com pts consecutivos com IAMSST e 
submetidos a ICPp entre Dez 2009/Dez 2011. Foram avaliadas características 
clínicas, laboratoriais e angiográficas, além dos desfechos intra hospitalares e 
seguimento de 30 dias. Comparações entre as variáveis foram realizadas pelo teste 
do qui-quadrado, teste T e teste de Mann-Whitney, com programa estatístico SPSS. 
Resultados: No período do estudo, 1055 pts foram incluídos, sendo identificados 
35 indivíduos com <= 40 anos. A idade média dos pts jovens foi de 34,1 ± 4,5 anos 
vs 61,3 ± 11,1 anos naqueles com > 40 anos (p<0,001). Os pts jovens eram mais 
frequentemente negros, apresentaram significativamente mais tabagismo e história 
familiar, e menos frequentemente hipertensão arterial e dislipidemia, sendo que 
diabetes mellitus foi semelhante. Os pts jovens apresentaram menos comorbidades e 
histórico de revascularização prévia, além de contagem de leucócitos 
significativamente mais elevada na admissão, sem diferenças significativas no pico 
enzimático e outras variáveis laboratoriais. Em 30 dias, os pts jovens apresentaram 
mortalidade=0% vs 8,8% nos pts > 40 anos (p=0,07). 
Conclusão: : Pacientes jovens com IAM apresentam diferenças significativas nos 
fatores de risco, histórico médico e perfil clínico quando comparados a pts > 40 
anos. Nesta análise, representativa da prática médica atual, a mortalidade em 30 dias 
deste pts foi muito baixa. 
 
Apoio: FAPICC 
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Obtenção de imagens radiológicas em cateterismo cardíaco utilizando 
lente de pequeno aumento e todos os recursos dos equipamentos de 
hemodinâmica com “flat detectors”: um estudo randomizado focado na 
redução à exposição de radiação  
 
Júlio Rosales Viegas 
 
Introdução: Cateterismo expõe paciente e profissionais aos riscos da radiação 
ionizante. É objetivo do estudo avaliar se obtenção de imagens radiológicas em lente 
de pequeno aumento reduz significativamente a dose de exposição à radiação.  
Métodos: Através de um estudo randomizado, pacientes foram submetidos a 
cateterismo cardíaco diagnóstico através de dois métodos: (1) todo o exame 
realizado em lente de pequeno aumento e (2) realização da coronáriografia em lente 
de médio aumento e ventriculografia em pequeno aumento. Informações clínicas e 
dados relacionados ao exame foram coletadas. A dose de radiação recebida pelo 
paciente, médico operador do exame e da equipe de enfermagem foi mesurada por 
dosímetros digitais individuais. Objetivo principal foi redução da dose recebida 
pelos pacientes. Objetivo secundário foi dose recebida pelo operador e profissional 
de enfermagem. Para comparação entre os grupos serão utilizados teste t, não 
paramétrico e qui-quadrado, considerando significância estatística qunado p<0,05. 
Foram necessários 120 pacientes para a realização do exame e assumindo um “effect 

size” de 0,6 com poder de 90%. O estudo foi registrado no clinical.trials.gov 
(NCT01334931).  
Resultados: Não existiram diferenças clinicas estatisticamente significante entre os 
grupos. Os tempos procedimento (15,20 ± 4,43 x 14,52 ± 3,15 minutos,p=0,53) e 
fluoroscopia (3,05 ± 2,11 x 2,45 ± 1,21 minutos,p=0,33) foram semelhantes entre os 
grupos. Os pacientes do grupo 1 apresentaram redução de 28% na exposição 
radiológica (482 ± 235 x 617 ± 182 mGy, p<0,001). Apresentaram tendência à 

menor exposição os operadores (0,44 ± 0,16 x 0,49 ± 0,17 µSv,p=0,09) e 

profissionais da enfermagem (0,26 ± 0,13 x 0,31 ± 0,12 µSv,p=0,06) do grupo 1. 
Conclusão: A aquisição de imagens em lente de pequeno aumento promove 
significativa redução de dose de radiação aos pacientes. Médicos operadores e 
profissionais de enfermagem apresentam tendência a menor exposição radiológica. 
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Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/ FUC (IC/FUC), Porto Alegre, RS.  
 

 
 
 
 
 
 

Influência da diabetes mellitus no risco de mortalidade em pacientes 
submetidos à intervenção coronariana primária 
 
Renato Budzyn David, Anibal Pereira Abelin,  Renato Gilberto Roese Filho,  
Marciane Maria Rover,  Juliana Cañedo Sebben,  Ivan Petry Feijó,  Luis Carlos 
Chamma Sobrinho,  João Maximiliano P Martins,  Carlos Antonio Mascia 
Gottschall, Alexandre Schaan De Quadros. 

Introdução: Diabetes Mellitus (DM) está associado com maior risco em pacientes 
(pts) com infarto agudo do miocárdio (IAM) submetidos à intervenção coronariana 
primária (ICPp). Existe controvérsia sobre se este risco é mediado pela própria 
doença, pela hiperglicemia ou pela associação da DM com múltiplas comorbidades.  
Métodos: Pts consecutivos internados com IAM com supradesnivealmento de ST 
no período de dezembro de 2009 a maio de 2011 em um centro de referência foram 
considerados. As características clínicas, laboratoriais e angiográficas foram 
prospectivamente avaliadas, e o escore de risco GRACE foi calculado. Análise 
multivariada por regressão logística foi utilizada para avaliar os preditores de óbito 
em 30 dias.  
Resultados: Foram incluídos 740 pts, e a prevalência de DM foi de 18%. Os pts 
diabéticos apresentavam várias comorbidades associadas, com escore de GRACE 
significativamente maior. Os resultados da ICPp foram piores nos diabéticos, com 
menores taxas de fluxo TIMI3 pós-procedimento. DM foi preditor de mortalidade 
independente do GRACE (OR: 1,92 [95% IC: 1,01 – 3,65]; p = 0,045). Quando 
outras variáveis, incluindo hiperglicemia na admissão, foram incluídas no modelo, a 
DM não apresentou associação significativa com mortalidade. 
Conclusão: A hiperglicemia e a presença de múltiplas comorbidades são 
contribuintes importantes no aumento do risco proporcionado pela DM em pts 
submetidos à ICPp. 
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Introdução: Níveis séricos elevados da proteína retinol-binding 4 (RBP4) são 
descritos em estados de resistência insulínica. Recentemente foi demonstrado que o 
RBP4 contribuí, ao menos em parte, para a patogênese da resistência insulínica em 
ratos espontaneamente hipertensos (SHR), mas os efeitos do treinamento físico e as 
alterações temporais depois do destreinamento sobre os níveis de RBP4 ainda não 
foram abordadas. Objetivo: Analisar os efeitos do treinamento e destreinamento 
físico sobre os níveis séricos de RBP4 e resistência insulínica em ratos 
espontaneamente hipertensos (SHR). Métodos: 32 SHR, 4 meses de idade, 
submetidos a 10 semanas de treinamento em esteira rolante, 5 vezes/semana (T) ou 
que permaneceram sedentários pelo mesmo período (S). Dois períodos curtos de 
destreinamento foram estudados (2 e 4 dias: D2 e D4). Análises: peso corporal, 
sensibilidade insulínica (teste de tolerância insulínica - ITT), capacidade funcional 
(teste de esforço máximo) e RBP4 sérico (ELISA). Foi utilizada Anova de medidas 
repetidas e correlação de Pearson (p<0.05). Resultados: Ocorreu aumento de ~43% 
no peso corporal em todos os grupos (p=0.004), mas nos ratos treinados houve uma 
redução de ~40% (p<0.001) no peso da gordura visceral quando comparados ao 
grupo S. Treinamento físico determinou melhora na sensibilidade insulínica (S: 3.8 
± 1.0, T: 4.4 ± 1.0, D2: 5.9 ± 1.2, D4: 4.1 ± 1.7 %.min-1, p=0.001) e aumentou a 
capacidade funcional (S:1.4 ± 0.3, T: 2.4 ± 0.3, D2: 2.6 ± 0.1, D4: 2.7 ± 02 km/h, 
p<0.001), benefícios que não foram perdidos com o destreinamento físico. O RBP4 
sérico foi reduzido em resposta ao treinamento físico (~45%, p=0.015). Houve uma 
correlação negativa entre a resistência insulínica e os níveis de RBP4 (r=-0.690, 
p<0.001). Nenhum dos períodos de destreinamento foi suficiente para reverter os 
benefícios induzidos pelo treinamento físico. Conclusões: O treinamento físico 
determinou diminuição do RBP4 sérico, acompanhado da melhora na sensibilidade 
insulínica, benefícios que foram mantidos por 4 dias de destreinamento físico. A 
associação inversa entre RBP4 sérico e resistência insulínica poderia representar 
uma relação causal. 

 

Período Curto de Destreinamento Físico não Reverte a Melhora da 
Sensibilidade Insulínica e Níveis Séricos da Proteína Retinol Binding 4 
em Ratos Espontaneamente Hipertensos Submetidos Previamente ao 
Treinamento Aeróbio 
 
Autores: Ariel S. da Silva, Alexandre M. Lehnen, Graziela H. Pinto, Julia F. Borges, 
Melissa M. Markoski, Beatriz D. Schaan. 

 

Instituições: IC/FUC – LEA e LCMC, HCPA – Serviço de Endocrinologia. 
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Autores: Fernanda B. dos Reis; Priscilla A.L; de Souza, Vera Portal 

Instituição: IC/FUC 
 
Introdução: O Escore de Risco de Framingham (ERF) tem sido utilizado para 
predizer o risco de um indivíduo ter um evento cardiovascular (infarto, AVC, morte) 
em 10 anos. As variáveis utilizadas são: gênero, idade, colesterol (total e HDL-C), 
pressão arterial, diabetes e tabagismo. No entanto, tem sido consenso na literatura 
que este escore é falho em predizer risco em pessoas mais jovens e também em 
mulheres. Diversos estudos demonstram a relação entre a obesidade, principalmente 
abdominal, com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, assim como a 
elevação da PCRus e do fibrinogênio.  
Objetivo: Avaliar a influência das medidas antropométricas (IMC, RCQ e CC) e 
inflamatórias (PCR e fibrinogênio) no risco cardiovascular avaliado pelo Escore de 
Framingham, em indivíduos que evoluíram para Síndrome Coronariana Aguda 
(SCA). 
Métodos: Estudo transversal. O estudo está sendo realizado através da avaliação de 
pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva do IC/FUC com diagnóstico 
de SCA. Dados referentes aos exames bioquímicos estão sendo coletados nas 
primeiras 24h de internação, a medida da pressão arterial utilizada é a do prontuário 
do paciente (quadro estável) e as demais variáveis estão sendo coletadas mediante 
aplicação de questionário padrão. As medidas antropométricas devem ser coletadas 
nas primeiras 72h de evolução do quadro. Os pacientes são convidados a participar 
do estudo e assinam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados serão 
analisados no programa SPSS versão 13.0 para Windows.  

 
 
 
 

Influência das Medidas Antropométricas, PCRus e do Fibrinogênio no 
Risco Cardiovascular Avaliado pelo Escore de Framingham em 
Indivíduos que Evoluíram para Síndrome Coronariana Aguda 
 

Resultados: Quatrocentos pacientes foram incluídos na pesquisa. O banco de dados 
está organizado para iniciar a análise estatística. 
Conclusão: Esperamos encontrar evidências de que variáveis antropométricas e 
análise de biomarcadores laboratoriais possam melhorar a acurácia do ERF em 
predizer o risco de um indivíduo de evoluir para um quadro de SCA.  
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José Ignácio G Solari,Maximiliano I Schaun, Beatriz D Schaan, Melissa M 
Markoski, Alexandre M Lehnen 

 
Instituto de Cardiologia do RS/Fundação Universitária de Cardiologia – Porto 
Alegre – RS 

Resultados: Não houve variação no peso dos animais estudados ao longo do 
experimento (p= 0,241). Entretanto, o treinamento físico determinou um aumento na 
capacidade funcional (TEM) em ~50% quando comparados ao grupo S (S: 1,6±0,3 
vs. T: 2,4±0,2 km/h; p<0,001). Após o término do período de treinamento físico, os 
pesos do músculo sóleo, rim, pulmão e coração não se mostraram alterados. Por sua 
vez, foram observadas mudanças no peso do músculo gastrocnêmio (S: 0,9177±0,05 
e T: 0,9950±0,10 g; p=0,028), gordura (S: 1,0387±0,26 e T: 0,8401±0,17 g; 
p=0,037), fígado (S: 8,6387±0,56 e T: 8,0028±0,47 g; p=0,009) e cérebro (S: 
1,8798±0,06 e T: 1,8044±0,070 g; p=0,014) como resposta ao treinamento físico.  
Conclusão: O efeito do treinamento físico melhorou a capacidade funcional e 
proporcionou melhora na composição corporal (redução de tecido adiposo sem 
redução do peso corporal). 

 

Efeitos do Treinamento Físico sobre a Composição Corporal em Ratas 
Espontaneamente Hipertensas 

 
Introdução: O treinamento físico promove uma série de adaptações estruturais e 
metabólicas onde destaca-se a melhora do sistema cardiovascular, bem como, a 
redução da gordura visceral, preferencialmente mantendo o peso corporal. 
Objetivo: Avaliar o efeito do treinamento físico aeróbio em ratas espontaneamente 
hipertensas (SHR) sobre a capacidade funcional e a composição corporal.  
Métodos: Foram utilizadas 32 SHR com 5 meses de idade, dividas em 2 grupos: 
sedentárias (S) e treinadas (T). O grupo T foi submetido ao treinamento físico em 
esteira rolante, 5 dias por semana, em um período de 10 semanas, com intensidade 
média de 50-70% do teste de esforço máximo (TEM). O peso corporal e o TEM 
foram realizados no início e no final do experimento. Após este período, as ratas 
foram anestesiadas e tecidos retirados, com a consequente eutanásia dos animais. 
Análise estatística: Teste t de Student (p<0,05). 
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Efeitos In Vivo do Estradiol e de Fitoestrógenos sobre a Sensibilidade 
Insulínica e Expressão do GLUT4  
 
Laiana Schneider, Luciana Pereira Dresseno, Alexandre Machado Lehnen, Ariel 
Silveira, Melissa Medeiros Markoski, Ubiratan Fabres Machado, Beatriz D’Agord 

Schaan 

 

Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia. Laboratório de 
Experimentação Animal.  
Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
 

Introdução: A reposição estrogênica tem como objetivo atenuar sintomas indesejáveis que 
surgem no período do climatério. Contudo, esta terapêutica trás alguns efeitos adversos, entre 
eles, alterações no metabolismo da glicose, podendo levar à resistência insulínica. O uso de 
fitoestrôgenos vem surgindo como alternativa à reposição estrogênica. Por outro lado, 
modificações na expressão do GLUT4, transportador de glicose insulino-sensível, associam-
se diretamente com aumento ou redução da sensibilidade à insulina.  
Objetivo: Avaliar, in vivo, o efeito de estradiol e fitoestrógenos sobre a sensibilidade 
insulínica e expressão gênica do GLUT4 no tecido adiposo, coração e gastrocnêmio de rata 
ovariectomizadas.  
Métodos: 44 ratas Wistar com 90 dias de idade sofreram ovariectomia. Vinte e um dias após, 
foram divididas em 4 grupos: C (ovariectomizadas tratadas somente com dieta padrão), E 
(ovariectomizadas tratadas com dieta padrão e inserção de pellet com 17�-estradiol), L 
(ovariectomizadas tratadas com dieta padrão com adição de proteína de farelo de linhaça e 
inserção de pellet placebo) e S (ovariectomizadas tratadas com dieta com adição de proteína 
de soja e inserção de pellet placebo). A intervenção dietética ocorreu por 21 dias, após 
alocação dos grupos, e ao final foi avaliada a tolerância insulínica (kITT), coletado tecido 
adiposo, coração e músculo esquelético (gastrocnêmio) para análise da expressão do GLUT4 
por Western blot. 
 Resultados: O grupo E apresentou menor peso corporal e índice de Lee, em relação grupo C 
(p=0,002 e p<0,001, respectivamente). Houve tendência de melhora na sensibilidade 
insulínica do grupo S em relação aos demais grupos, embora sem significância estatística 
(p=0,066). O uso do estrógeno determinou aumento do peso do útero aproximadamente 3 
vezes em relação aos demais grupos (p<0,001). A expressão do GLUT4, na fração 
microssomal do tecido adiposo, foi maior nos grupos E e L (p=0,030 e p=0,019, 
respectivamente), bem como na membrana plasmática dos grupos E, L e S (E: 102%, 
p<0,001; L: 92%, p=0,011; S: 81%, p=0,020), comparados ao grupo C. No coração, houve 
aumento do GLUT4 na fração microssomal do grupo L (~78%, p<0,001); já na membrana 
plasmática, o GLUT4 se mostrou elevado nos grupos E, L e S (p=0,026; p=0,001; p=0,040 
respectivamente), quando comparados ao grupo C. Não houve alteração do GLUT4 no 
gastrocnêmio ao longo do estudo.  
Conclusão: Tanto o uso do estrógeno como a intervenção dietética baseada em linhaça e soja 
aumentaram a expressão de GLUT4, especialmente no tecido adiposo. 
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Análise in vitro e in vivo do potencial condrogênico de células-tronco adiposo-
derivadas murinas associadas ao biomaterial colágeno 
 
Maiele D. Silveira, Renata M. Guarani, Luiz I. Demling, Gabriela M. Filippetti, 
Patrícia Sesterheim, Nance B. Nardi e Melissa Camassola

 

 
ULBRA – Laboratório de Células-tronco e Engenharia de Tecidos  
UFRGS – Departamento de Bioquímica 
 
Intodução: Células-tronco são células com capacidade de aderir-se ao plástico, 
autorrenovação e de produzir, pelo menos, um tipo de célula diferenciada. As 
células-tronco derivadas de tecido adiposo são células-tronco adultas e podem ser 
diferenciadas principalmente em três linhagens. A engenharia de tecidos é um 
campo de aplicação de biomateriais com a função de criar ambientes adequados 
para a regeneração tecidual. O colágeno é uma proteína usada para construção de 
alguns tipos de biomateriais sendo biocompatível com as células possibilitando esta 
associação (célula+biomaterial). Objetivo: Avaliar as melhores condições de 
cultivo e tempo de diferenciação de células-tronco adiposo-derivadas de 
camundongo  associadas a um biomaterial tridimensional formado de colágeno in 

vitro; analisar a diferenciação obtida in vitro após injetada in vivo. Métodos: Os 
animais utilizados no estudo foram camundongos C57BL6 mantidos em condições 
padrão. Para o isolamento das células-tronco foi usado o método de digestão com 
colagenase. As células foram mantidas em cultura com meio apropriado e 
antibiótico. As células em contato com o biomaterial foram diferenciadas na 
linhagem condrogênica, durante 4 e 6 semanas, após esse período o biomaterial foi 
transplantado e mantido por 7, 14 e 21 dias.  PCR em tempo real quantitativo 
relativo foi feito para analisar a expressão de 5 genes envolvidos na diferenciação 
celular. Resultados e Conclusões: As células foram associadas ao biomaterial nas 
densidades de 104 e 5x104. Após o período de 2 horas de contato das células com o 
biomaterial foi determinada a taxa de adesão. A taxa de adesão foi maior nas células 
que foram associadas ao biomaterial seco. As células foram mantidas em associação 
com o colágeno durante 3 dias, após este período foi usado o ensaio de MTT para 
determinar a taxa de proliferação que foi de maior nas células associadas ao 
biomaterial seco. As amostras que passaram pela indução da diferenciação 
condrogênica tiveram aumento na expressão dos genes, COL10A, TRVP14 e 
COL2A, relacionados a este tipo de diferenciação. 
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Avaliação Ultramicroscópica das Células Miocárdicas de Fetos de Ratas 
Diabéticas Submetidas a Treinamento Físico 
 
Cora A. Corrêa, Cláudio G. Zettler, Claudio Silva, Tatiana M. de Oliveira, Rafaela 
M. de Oliveira, Silvia L.M.B. Cirino, Denise Rovinski, Paulo Zielinski, Jorge 
A.B.Telles, Honório S. Menezes. 

 
Trabalho realizado no Laboratório de Experimento Animal do Instituto de 
Cardiologia do RS, Porto Alegre, RS, Brasil e do Serviço de Microscopia Eletrônica 
da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). 
 
Introdução: O diabetes gestacional pode causar anomalias no coração fetal de 
diversas maneiras e a estrutura intracelular do miócito cardíaco fetal tem sido pouco 
estudada bem como o efeito do exercício sobre as organelas intracelulares desta 
população. 
Objetivo: investigar o efeito do treinamento físico sobre a estrutura celular 
ultramicroscópica do miocárdio de fetos de ratas diabéticas e de ratas normais. 
Métodos: estudo experimental utilizando fetos de ratas Wistar, divididos em dois  
grupos, um com dois fetos de rata normal submetida as treinamento físico e outro 
com 2 fetos de rata com diabetes, induzido por injeção de estreptozotocina, 
submetida a treinamento físico. As ratas foram submetidas a um protocolo de 
treinamento físico já publicado, com redução do esforço para 50%. Foram obtidos 
cortes do miocárdio fetal e feita análise através de microscopia eletrônica de 
transmissão. A comparação entre as médias foi feita pelo teste t de Student. 
Resultados: O peso fetal e a proporção peso corporal: coração foi estatisticamente 
diferente (p<0,00001 e p< p<0,0003) entre o grupo controle e o grupo diabetes. Não 
diferença estatística entre as medidas das fibras musculares. A quantidade de 
mitocôndrias por mµ2e a área ocupada pelas mitocôndrias foi estatisticamente maior 
no grupo diabetes (p<0,01). 
Conclusão: o estudo sugere que o exercício utilizado no tratamento do diabetes 
gestacional não protege o feto dos efeitos cardíacos do diabetes, demonstrado 
através do aumento das fibras e das mitocôndrias nas células musculares dos 
corações fetais. 
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Introdução: Em situações de injúria isquêmica, como no infarto agudo do 
miocárdio (IAM), ocorre um aumento significativo da produção de espécies reativas 
de oxigênio (EROS), que podem causar danos irreversíveis ao tecido cardíaco. 
Atualmente, sabe-se que o treinamento físico (TF) melhora a capacidade 
antioxidante sistêmica e, assim, assegura a integridade vascular e torna o miocárdio 
mais resistente a situações de privação da oferta de nutrientes.  
Objetivo: Avaliar os efeitos do TF no estado redox e resposta antioxidante de ratos 
Wistar Kyoto após IAM.  
Materiais e Métodos: O estudo apresenta delineamento do tipo experimental, onde 
serão utilizados 16 ratos Wistar Kyoto com cinco meses de idade, que serão 
divididos nos grupos sedentário IAM (SIAM) e treinado IAM (TIAM). O grupo 
SIAM permanecerá sedentário por 10 semanas e será submetido à cirurgia de 
oclusão da artéria coronária descendente esquerda. O grupo TIAM realizará 10 
semanas de TF em esteira, a uma intensidade de 60 a 70% do teste de esforço 
máximo (TEM) e, após esse período, será submetido à cirurgia de oclusão da artéria 
coronária descendente esquerda. O funcionamento cardíaco e a área miocárdica 
infartada serão avaliados por ecocardiografia 72 horas após a indução do IAM. Para 
análise do estresse oxidativo será determinado o estado redox por dosagem cinético-
espectrofotométrica do conteúdo intracelular de glutationa reduzida (GSH) e 
glutationa oxidada (GSSG) em eritrócitos e tecido cardíaco. A avaliação da 
atividade da enzima superóxido dismutase (SOD) será feita por espectrofotometria 
em tecido cardíaco. Para análise estatística, será realizada análise de variância 
(ANOVA) seguida pelo post‐hoc Tukey, e correlações pelo teste de Pearson, com 
índice de significância menor que 5% (p<0.05).  

Influência do treinamento físico no estado redox e resposta antioxidante 
de ratos Wistar Kyoto pós-infarto agudo do miocárdio 
 
Rayane B. Teixeira, Maximiliano I. Schaun, Alexandre Lehnen, Beatriz Schaan, 
Juliane Rossato, Melissa Markoski. 

 

Instituto de Cardiologia do RS - Fundação Universitária de Cardiologia – Porto 
Alegre - RS 
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Introdução: O canabidiol (CBD) é o principal constituinte não-psicotrópico da 
Cannabis sativa e possui uma ampla variedade de efeitos farmacológicos, incluindo 
efeito anticonvulsivante, sedativo, hipnótico, antipsicótico, antiinflamatório e 
neuroprotetor como demonstrado em estudos clínicos e pré-clínicos. Muitas doenças 
neurodegenerativas envolvem déficits cognitivos e isto tem levado ao 
questionamento sobre a possibilidade de utilização do canabidiol no tratamento dos 
danos de memória associado a essas patologias. Objetivo: Avaliar os efeitos do 
tratamento agudo com CBD sobre a memória em ratos normais e dos tratamentos 
agudo e crônico com CBD sobre o déficit de memória induzido pelo tratamento com 
ferro no período neonatal.. Métodos: Ratos Wistar machos receberam veículo ou 
30.0 mg/kg Fe+2 por via oral do 12° ao 14° dia de vida pós-natal. Quando os 
animais completaram 2 meses de idade (idade adulta), receberam uma injeção 
intraperitonial aguda de veículo ou canabidiol (nas doses de 5.0 ou 10.0 mg/kg) 
imediatamente após a sessão de treino da tarefa de reconhecimento do objeto. Para 
investigar os efeitos do uso crônico de canabidiol os ratos tratados com ferro no 
período neonatal receberam injeções diárias intraperitoniais de canabidiol (5.0 ou 
10.0 mg/kg) durante 14 dias. Vinte e quatro horas após a última injeção eles foram 
submetidos ao treino de reconhecimento de objeto. As sessões de teste de retenção 
foram realizadas 24 horas após o treino. Resultados: Os resultados indicaram que os 
animais que receberam ferro no período neonatal apresentaram déficits severos de 
memória. Uma única injeção aguda de canabidiol na sua dose mais alta foi capaz de 
recuperar parcialmente a memória dos ratos tratados com ferro. O uso crônico de 
canabidiol melhorou a memória de reconhecimento dos ratos tratados com ferro de 
forma dose dependente. O uso agudo ou crônico de canabidiol não afeta a memória 
dos ratos controles. Conclusão: Os resultados do presente trabalho fornecem 
evidências que apontam para o uso do canabidiol no tratamento de déficit cognitivo 
associados às doenças neurodegenerativas. Investigações futuras, envolvendo 
ensaios clínicos seriam necessárias para determinar a utilidade deste fármaco no 
tratamento de seres humanos acometidos por doenças neurodegenerativas. 

Uso do Canabidiol Como Protetor Contra Disfunções Cognitivas 
Induzidas Pela Sobrecarga com Ferro no Período Neonatal 
 
Stefano Boemler Busato, Elen V. Fagherazzi, Vanessa A. Garcia, Arethuza 
Dornelles, Luis Henrique Halmenschlager, Bernardo Portal, Thielly Bervanger1, 
Francisco Piazza, Rafael Dal Ponte Ferreira, Nadja Schröder  
 
Faculdade de Biociências, PUCRS 
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Autores: Vanessa S. Reis, Angélica C. H. Steffen, Iuri M. de Oliveira, João A. P. 
Henriques, Renato M. Rosa, Ivana Grivicich 

 

 
 
 
 

Efeito Citotóxico e Genotóxico da Combinação 5-Fluorouracil e 
Selenocistina no Câncer Colorretal in vitro 
 

Instituição: Laboratório de Marcadores de Estresse Celular, Programa de Pós-
Graduação em Biologia Celular e Molecular Aplicada a Saúde, Universidade 
Luterana do Brasil 
 
Introdução: O câncer colorretal (CCR) representa um grave problema de saúde. As 
respostas aos tratamentos convencionais permanecem insatisfatórias, principalmente 
quando esta enfermidade está em seu estágio mais avançado. O 5-Fluorouracil (5-
FU), associado a outros fármacos, tem sido o agente antineoplásico de escolha para 
o tratamento sistêmico adjuvante do CCR. A modulação do 5-FU tem sido alvo de 
estudos com o objetivo de incrementar as respostas terapêuticas. Entre esses agentes 
moduladores, estão os organoselenados, incluindo a selenocistina. 
Objetivo: Avaliar os efeitos citotóxicos e genotóxicos 5-FU e selenocistina e 
combinações na linhagem celular de adenocarcinoma de cólon humano SNU-C4. 
Métodos: A linhagem celular foi exposta ao 5-FU e selenocistina em várias 
combinações. Após 4 h, as culturas foram avaliadas quanto ao efeito genotóxico 
através do ensaio cometa, versão alcalina e após 48 h, quanto ao efeito citotóxico 
através de ensaio colorimétrico de SRB. 
Resultados: O pré-tratamento com uma dose sub-letal (IC20) de selenocistina 
diminuiu a inibição do crescimento causada pelo 5-FU em aproximadamente 5 
vezes. Por outro lado, o pré-tratamento com 5-FU (IC20) não alterou 
significativamente o efeito da selenocistina. Todos os tratamentos com os agentes 
isolados ou combinados causaram danos ao DNA quando comparado com o 
controle não tratado. O pré-tratamento com selenocistina reduziu o dano no DNA 
em aproximadamente 50% na linhagem celular SNU-C4. Por outro lado, o pré-
tratamento com 5-FU, não alterou o efeito genotóxico da selenocistina.  
Conclusão: Uma dose baixa de selenocistina (IC20) protege a linhagem celular 
SNU-C4 do dano ao DNA causado pelo 5-FU . 
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Medicina Geral 
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A Falta Intracelular de Magnésio Acelera a Senescência 
 
Autores: Ana Carolina Foscarini, Lúcia Pellanda 

 
Instituição: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – disciplina 
de Metodologia Científica 
 
 
Introdução: O íon magnésio é fundamental para uma série de processos biológicos, 
sejam metabólicos, regulatórios ou estruturais. Sua presença é necessária para que 
enzimas funcionem corretamente. A supressão deste na alimentação está 
relacionada com o encurtamento dos telômeros no núcleo da célula animal. Assim, 
a deficiência crônica do mineral pode acelerar doenças relacionadas à idade. Devido 
à falta de estudos sobre o tema, justifica-se a criação deste projeto. 
Objetivo: Avaliar a influência e a correlação do magnésio no envelhecimento 
celular e criar uma dieta que contenha o nível adequado deste. 
Métodos: Trata-se de um estudo analítico, do tipo randomizado, realizado in vivo, 
com amostra aleatória simples. Dois grupos de camundongos serão utilizados, 
contendo 15 animais cada: ao grupo A será oferecida uma dieta deficiente em 
magnésio durante seis meses; ao grupo B, rica em magnésio, pelo mesmo período. 
Mensalmente, haverá coletas celulares dos animais para análise de DNA, seguindo 
o protocolo Chelex-100, para análise e comparação. 
Resultados esperados: Ao final da pesquisa, espera-se que os camundongos do 
grupo A estejam com os telômeros significativamente menores que os do grupo B. 
Isso pode dar indícios de que a deficiência de magnésio realmente causa o 
encurtamento dos telômeros e, consequentemente, o envelhecimento celular. 
Finalmente, será criado um padrão ideal de quantidade de magnésio na alimentação 
diária. 
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Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – Departamento de Cirurgia Geral 
 

 

Doença de Caroli e o Diagnóstico pela Colangiorresonância: Relato de 
Caso 
 
Bruna F. Lambert, Guilherme Barreiro, André V. Bigolin, Camila G. Trevisan, 
Rafael K. Silva, Roberto P. Coral 

 

Introdução: A doença de Caroli é uma desordem congênita caracterizada pela 
dilatação segmentar e multifocal dos ductos intra-hepáticos. O aspecto sacular e 
fusiforme dos ductos predispõe à formação de litíase hepática e colangites.  As 
colangites bacterianas ocorrem em cerca de 70% dos casos e podem apresentar-se 
sem icterícia, o que promove geralmente atraso no diagnóstico. A 
colangiorressonância destaca-se como importante exame complementar para o 
diagnóstico dessa patologia, ganhando espaço na avaliação de quadros 
sugestivos.Objetivo: Relatar caso de cisto da árvore biliar do tipo V (doença de 
Caroli), evidenciando seu quadro clínico e os achados no exame de imagem. 
Métodos: Revisão de caso em prontuário do Hospital Santa Clara 
Resultados: E.D.K, 62 anos, transplantada renal de longa data, procurou 
emergência por queixa de febre vespertina há 5 dias. Referia surgimento de dor em 
andar superior do abdome há 24 horas, acompanhada de náuseas e vômitos.  
História médica pregressa  de colangites de repetição, mesmo após colicistectomia 
prévia. História familiar positiva para doença de Caroli. Exames laboratoriais 
apresentavam leucocitose e aumento de transaminases, com  enzimas pancreáticas e 
bilirrubinas normais. Realizada ecografia abdominal, evidenciou-se 
hiperecogenicidade em trajetos intra hepáticos, compatível com aerobilia e 
inúmeros cálculos no ramo direito medindo  0,6-1,3 cm. A paciente recebeu 
tratamento para colangite e foi posteriormente submetida à colangioressonância  
sem contraste, que mostrou dilatação da via biliar nos segmentos VII e VIII,  com  
inúmeros cálculos em seu interior. 
Conclusão: As manifestações clínicas da doença de Caroli podem apresentar-se de 
forma variada, dependendo da idade e do grau de acometimento hepático. O 
diagnóstico é estabelecido por exames de imagem que demonstram 
dilatações císticas irregulares dos  canais biliares intra-hepáticos proximais, com 
um ducto hepático comum normal. Esses achados podem ser encontrados 
por ultrasonografia, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica 
e colangiografia por ressonância magnética. 
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Introdução: A associação de triglicerídeos séricos e circunferência da cintura 
parece ser um bom monitor individual de risco para DAC e vem sendo denominada 
como fenótipo da cintura hipertrigliceridemica (EWET). Estudos que demonstrem a 
associação do HDL-c ao EWET em pacientes com insuficiencia cardíaca são 
inexistentes. 
Objetivo: Avaliar a associação entre o fenótipo cintura hipertrigliceridêmica e 
HDL-c em pacientes portadores de IC admitidos no Hospital Nossa Senhora da 
Conceição(HNSC), Porto Alegre (RS). 
Métodos: Análise transversal dos dados coletados em um estudo de coorte 
conduzido no HNSC. Medidas de peso (Kg) e altura (cm) foram obtidas para o 
cálculo do IMC, com ponto de corte �30 kg/m2 para obesidade. Circunferência da 
cintura (cm), foi aferida para o cálculo de EWET e foi definida como � 90 cm para 
homens e � 85 cm para mulheres. Foram considerados anormais valores de 
triglicerídes � 2.0mmol/L, HDLc < 40mg/dl para homens e < 50mg/dl para 
mulheres. Os dados foram expressos como média ± DP ou percentual. Testes t de 
Student, Qui-quadrado de Pearson e Regressão de Poisson Modificada foram 
utilizados para avaliar os objetivos. 

Prevalência de Cintura Hipertrigliceridêmica e sua Associação com 
HDL em Pacientes Portadores de Insuficiência Cardíaca 
 
Camila Weschenfelder, Aline Marcadenti, Catarina B.A. Gottschall 

 
Hospital Nossa Senhora do Conceição - Serviço Cardiologia  
 

Resultados: No total, 63 participantes foram incluídos e as características foram: 
idade 61,1 ± 13,6 anos, 62% homens, 32% com diagnóstico de diabetes mellitus, 
75% hipertensão arterial, HDLc 41,1 ± 14,1 mg/dl e IMC 28,9 ± 7,3 kg/m2. A 
prevalência total de EWET foi 34,9%, sendo que as mulheres apresentaram maiores 
taxas comparativamente aos homens (54,2% vs. 23,12% P=0,01). Entre os homens, 
menores valores de HDLc foram observados entre os portadores de cintura 
hipertrigliceridêmica (32,2 mg/dl vs. 44,7 mg/dl P=0,03), sendo que entre as 
mulheres não houve diferença significativa (39,8 mg/dl vs. 41,2 mg/dl   P=0,8). A 
análise multivariada mostrou que EWET associou-se com risco aumentado para 
valores abaixo de 26 mg/dl entre os homens (RR 4,03 IC 95% 1,1-15,6  P=0,04) 
independentemente da idade e do IMC. 
Conclusão: A prevalência de EWET entre os pacientes foi de 34,9%, sendo que, 
entre os homens, EWET associou-se com risco aumentado para valores de HDLc 
abaixo de 26 mg/dl.  
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Autores: Thaís S. M. Barreto, Danielle C. Perini; Guilherme G. May, Henrique P. 
Filik, Jefferson H. Z. Poli, Pedro M. e Silva, Lucia Campos Pellanda.  

 

Introdução: Este estudo fundamenta-se em artigos que discutem o uso da 
musicoterapia no tratamento de diversas doenças crônicas, como Insuficiência Renal 
Crônica e Hipertensão. Ele busca demonstrar a importância de dedicar atenção ao 
lado emocional dos pacientes internados, como parte essencial da cura, uma vez que 
esses estão submetidos a grandes fatores estressantes devido à gravidade de suas 
doenças, ao tratamento e a internação hospitalar.  

 
 
 
 
 
 
 

Musicoterapia no Tratamento de Portadores de Doenças Crônicas 

Instituição: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
 

Objetivo: Constatar a existência de benefícios sensíveis da musicoterapia na 
prevenção ou diminuição dos fatores estressores da internação em paciente com 
doenças crônicas. 
Métodos: Trata-se de um projeto de estudo transversal descritivo do tipo 
quantitativo. A coleta de dados será por meio de questionário com perguntas 
fechadas preenchido pelos pesquisadores. Participarão do estudo pacientes 
internados com doenças crônicas e em tratamento. A pesquisa será realizada em um 
Hospital da região Central de Porto Alegre. Para análise dos dados será utilizado 
pacote estatístico Epi Info. As questões éticas serão respeitadas conforme Resolução 
nº 196 /96 do Conselho Nacional de Saúde- CNS (BRASIL, 1996). Este estudo será 
submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre - UFCSPA e da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre- ISCMPA. 
Resultados Esperados: Esperamos que esse artigo sirva de subsídio para melhorar 
a formação dos profissionais de saúde quanto à identificação incipiente do estresse 
entre os pacientes com doenças crônicas. 
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Instituto de Cardiologia RS – Fundação Universitária de Cardiologia 

 

Impacto da Cirurgia Bariátrica no Universo Feminino: Avaliação do 
Risco Cardiovascular e Status Menopausal 
 
Giana, GD HEXSEL, Márcia, T SCHMITT, Cláudio, CC MOTTIN, Fernando, F 

ANSCHAU.  

 

 
Introdução: A obesidade é uma doença crônica e corresponde, atualmente, a uma 
epidemia global. O sobrepeso e a obesidade têm sido considerados fatores de risco 
para doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes, distúrbios 
músculo-esqueléticos e algumas formas de câncer. Muitos estudos avaliaram a 
eficácia da cirurgia bariátrica em melhorar as comorbidades relacionadas à 
obesidade, especialmente ao diabetes mellitus tipo II, à hipertensão arterial 
sistêmica e à dislipidemia. 
Objetivo: Avaliar o impacto da cirurgia bariátrica no risco cardiovascular em 
pacientes femininas e determinar a relação entre o estado menopausal e o risco 
cardiovascular em pacientes submetidas à cirurgia bariátrica. 
Métodos: Estudo de coorte mista (retrospectiva e prospectiva), com pacientes do 
sexo feminino, com idades entre 18 e 80 anos, através de dados de prontuários e de 
coleta de dados clínicos, laboratoriais e antropométricos no Centro de Obesidade e 
Síndrome Metabólica (C.O.M.) do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (HSL-PUCRS).Estes dados serão coletados no início 
do tratamento (antes da cirurgia bariátrica) e após 6,12 e 18 meses da intervenção 
cirúrgica. 
Resultados: Ao término da pesquisa, esperamos encontrar maior redução do risco 
cardiovascular, através da cirurgia bariátrica, nas pacientes pós-menopáusicas do 
que nas pacientes pré-menopáusicas, especialmente, pelo fato de as obesas na pós-
menopausa  apresentarem maiores riscos cardiovasculares do que as obesas no 
período pré-menopáusico. 
Conclusão: Os resultados deste estudo poderão contribuir para uma melhor 
avaliação sobre o impacto da cirurgia bariátrica nos riscos cardiovasculares,em 
mulheres obesas pós-menopáusicas e pré-menopáusicas; além disso, poderão  
motivar novos estudos sobre a crescente problemática da obesidade e de seus 
fatores de risco,a fim de encontrarmos as melhores condutas e tratamentos para as 
comorbidades envolvidas.  
 
Apoio: PROBIC 
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Conhecimentos e Prevenção dos Fatores de Risco em Pacientes Cardiopatas 
 
Giovana C. Marx, Sandra M. Barbiero, Lucia C. Pellanda 

 
Instituição: Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 
 
Introdução: A principal causa de morte no Rio Grande do Sul deve-se a doenças 
do coração. Entretanto, são poucos os estudos que mostram o grau de informação 
dos pacientes que já têm a doença, ou que têm risco elevado, sobre os fatores de 
risco (FR) cardiovascular. Portanto, conhecimentos sobre esses fatores são 
fundamentais para o planejamento de uma prevenção eficaz. 
Objetivo: Descrever o conhecimento de cardiopatas sobre FR modificáveis para 
doenças cardíacas. 
Métodos: Estudo Transversal com 100 pacientes cardiopatas que consultaram no 
ambulatório do IC-FUC no período de janeiro e fevereiro de 2012. Foi realizado 
questionário com perguntas sobre alimentação, atividade física e outros FR. A 
análise incluiu freqüências simples, média e desvio padrão, teste t, anova, teste de 
Tukey e coeficiente de correlação de Spearman. 
Resultados: Amostra consistindo em 58% homens. Mediana de idade de 62 anos. 
Mediana de tempo de doença de 6 anos. O questionário composto por 71 itens teve 
uma média de acertos de 46,84(65,97%). Ter mais tempo de doença não significou 
ter mais conhecimento sobre os FR. Já em relação à escolaridade, houve uma 
diferença estatisticamente significativa (p<0,001) de conhecimento; os analfabetos e 
com 1º grau incompleto apresentaram menos acertos em relação aos demais. 
Conclusão: O conhecimento dos pacientes a respeito dos FR para doença 
cardiovascular é insuficiente. São necessários programas educativos para pacientes, 
visando diminuir esse déficit a fim de melhorar a prevenção e prognóstico de 
doenças cardiovasculares. 
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Conclusão: Por meio desse projeto de pesquisa pretendemos confirmar a hipótese 
de que os alunos internos da medicina buscam, indevidamente, o metilfenidato 
como maneira de melhorar artificialmente seus ritmos de estudos e seus 
desempenhos nas provas de seleção pra residência médica, além de mensurar com 
dados confiáveis esse uso. 

 
 

O Uso De Cloridrato De Metilfenidato Sem Prescrição Médica Nos 
Alunos De 5º e 6º Anos Da Medicina Da UFCSPA 
 
Autores: Felipe C. da Silva, Giovana D.P. Sartori, Guilherme C. Albé, Lucas A. 
Mascondes, Tiago S. Schell, Lucia Pellanda. 
 
Instituição: UFCSPA- Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre  
 
Introdução: Devido ao nível de exigência das provas de residência médica atuais, 
sabe-se que há estudantes que fazem uso indevido de Cloridrato de Metilfenidato 
objetivando melhores resultados nessas. As informações sobre essa ocorrência, 
porém, não são precisas. Por meio dessa pesquisa criaremos uma referência de 
amostragem do assunto, examinando a prevalência do uso nos internos da UFCSPA. 
Objetivo: Verificar a prevalência e a freqüência da utilização de metilfenidato sem 
prescrição médica entre alunos dos dois últimos anos do curso de medicina. 
Métodos: Serão entregues questionários que abordam questões referentes ao uso e 
freqüência de Metilfenidato que devem ser respondidos pelos alunos do 5º e 6º anos 
do curso de medicina da UFCSPA- Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre- que estão se preparando para as provas de residência médica. Serão 
excluídos do estudo pessoas que fazem uso de Cloridrato de Metilfenidato desde 
antes do período de preparação para as provas, assim como usuários que fazem o 
uso sob prescrição médica. Também serão excluídos do estudo doutorandos que 
fazem estágios optativos em instituições que não sejam as do local de estudo. Os 
locais de estudo são o Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre, Hospital de Pronto Socorro, Grupo Hospitalar Conceição, Instituto de 
Cardiologia do Rio Grande do Sul. O estudo será submetido à aprovação do 
conselho de ética em pesquisa da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 
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Acometimento Cardíaco Segmentar e sua Avaliação por Ressonância 
Nuclear Magnética em Paciente com Polimiosite 
 
Guilherme Barreiro, Felipe H. Valle, Nadine O. Clausell, Paulo D. Picon 

 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre – Departamento de Medicina Interna 
 
Introdução: A polimiosite é uma miopatia inflamatória que se manifesta por volta 
da quinta década, com fadiga, fraqueza e mialgia, sendo duas vezes mais frequente 
no sexo feminino. A ocorrência de envolvimento cardíaco está associada a pior 
prognóstico, sobretudo pela incidência de eventos cardiovasculares fatais. As taxas 
de cardiopatia secundária a polimiosite são variáveis na literatura, dependendo dos 
critérios diagnósticos utilizados. A ressonância nuclear magnética (RNM) tem se 
mostrado ferramenta útil no diagnóstico, tratamento e predição de prognóstico nos 
pacientes com cardiopatia secundária a polimiosite. 
Objetivo: relatar caso de polimiosite com acometimento cardíaco segmentar e sua 
avaliação com RNM. 
Métodos: revisão de caso em prontuário digital do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre. 
Resultados: Paciente feminina de 33 anos relatando início insidioso de quadro 
progressivo de paresia proximal em membros superiores e inferiores, com sete anos 
de evolução. O diagnóstico de polimiosite foi feito através de estudo anátomo-
patológico. Em investigação suplementar, foi realizado ecocardiograma que 
evidenciou acinesia de paredes inferior e ínfero-lateral do ventrículo esquerdo. 
Submetida a cineangiocoronariografia com resultado normal. Investigada com 
RNM cardíaca que demonstrou achados compatíveis com doença miocárdica 
inflamatória de prognóstico reservado. Iniciou-se tratamento imunossupressor com 
progressiva melhora clínica e laboratorial. 
Conclusão: A RNM cardíaca é uma ferramente útil no diagnóstico, seguimento de 
tratamento e na predição de gravidade do acometimento miocárdico da polimiosite, 
podendo ser associada aos outros métodos disponíveis, como a ecocardiografia, na 
avaliação destes pacientes. 
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A Preferência de Escolha na Hora do Parto: Por que a Cesariana?  
 
Autores: Alexandre O. P. Sá, Gustavo G. Fabron, Isabel C. Feltes, Pauline D. 
Toniolo, Rafael Pupe. 
 

Instituição: Universidade Federal de Ciências da Saúde 
 
Introdução: A preferência pela cesariana na escolha do procedimento a ser adotado 
na hora do parto é muito grande entre mulheres brasileiras de diferentes estratos 
sociais e culturais. Mesmo com muitos incentivos, por parte do governo, para que a 
prevalência de partos normais seja maior do que a de cesarianas, muitas mulheres 
ainda preferem optar pela segunda opção.  
Objetivo: O objetivo desse trabalho é o de descrever os motivos da escolha da 
paciente na hora de realizar seu parto, assim como identificar a influência do 
médico nessa tomada de decisão. Também é importante não apenas reconhecer os 
fatores psicológicos, econômicos e culturais envolvidos no modo de pensar da 
paciente, mas também constatar a relação entre a escolha do tipo de parto e o 
sistema de saúde utilizado, seja ele público ou privado. 
Métodos: Para a realização da pesquisa, o público-alvo é mulheres em primeira 
gestação, com idades abaixo de 35 anos. Um fator de exclusão utilizado será de 
recolher dados apenas de mulheres com opção de escolha na realização do parto, ou 
seja, mulheres que não estiverem em situação de gravidez de risco. A amostra será 
retirada de um grupo de mulheres no Complexo Hospitalar da Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre. É importante ressaltar que a população de estudo não 
é heterogênea visto que a pesquisa será aplicada em apenas um hospital conveniado 
ao Sistema Público de Saúde. 
Resultados Esperados:  Espera-se com o estudo identificar em diferentes esferas 
de abrangência os motivos que levam à escolha do parto e a prevalência do 
cesariano pelas mulheres brasileiras. 
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Juliane Ioppi; Marcia M. Schmidt; Mauro R. S. Moura; Luciele Stochero; Carlos A. 
M. Gottschall; Alexandre S. de Quadros.  
 

 
 
 

Associação entre Raiva e Doença Arterial Coronariana em Pacientes 
Submetidos a Cineangiocoronariografia 
 

Instituto de Cardiologia do RS/ FUC- Setor de Hemodinâmica. 
 
Introdução: O estresse psicológico pode desencadear respostas próaterogênicas 
no endotélio vascular aumentando o risco de infarto do miocárdio e de doença 
arterial coronariana (DAC). A raiva é uma manifestação comum do estresse 
psicológico e sua associação com as patologias cardiovasculares ainda é pouco 
estudada em nosso meio.  
Objetivo: Avaliar a associação de todas as subescalas do teste de raiva com a 
doença arterial coronariana detectada pela cineangiocoronariografia.  
Métodos: Pacientes encaminhados para realização de cineangiocoronariografia 
(cine) por suspeita de DAC no período de 30/11/2009 a 3/2/2010 foram 
considerados para inclusão no estudo. As características clínicas, angiográficas e 
sócio-demográficas foram prospectivamente avaliadas por um dos 
investigadores. DAC foi definida como a presença de uma estenose � a 50% em um 
dos vasos epicárdicos principais. A avaliação da raiva foi realizada com o 
Inventário de Expressão de Raiva de Spielberger, utilizando-se 7 subescalas: Traço, 
Temperamento, Reação, Raiva dentro, Raiva fora, Raiva geral e Controle da raiva. 
Os dados foram incluídos em banco de dados dedicado e analisados pelo programa 
estatístico SPSS 17.0. Realizada a Análise Multivariada ajustada para os fatores de 
risco e para as diferentes escalas do Teste de raiva.  
Resultados: Foram incluídos 523 pacientes, 52% homens e 48% mulheres, 
com média de idade de 60 ± 10 anos; 86% brancos, 82% hipertensos, 71% 
sedentários, 57% dislipidêmicos, 28% diabéticos e 20% tabagistas. DAC esteve 
presente em 58% dos casos, sendo que estes pacientes apresentaram escores no 
controle da raiva, significativamente menores (26 ± 5 x 28 ± 9; p = 0,002). 
Conclusão: O controle da raiva foi estatisticamente mais baixo em pacientes com 
DAC angiograficamente detectada. Essa associação mostrou-se independente dos 
tradicionais fatores de risco e de outras escalas da raiva, avaliadas pelo mesmo 
instrumento, conforme análise multivariada realizada. Na análise realizada, idade, 
gênero, diabetes e tabagismo também foram associados com a DAC. 
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Objetivo: Verificar a ocorrência de sintomas de depressão nos estudantes do ciclo 
básico do curso de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA) e avaliar a possível influência da proximidade familiar na 
manifestação da doença. 
Métodos: Estudo transversal. A coleta de dados será feita mediante um 
questionário disponibilizado via internet, tendo como base o 
Questionário de Depressão de Beck e incrementado com perguntas relacionadas às 
condições de moradia do aluno, a fim de viabilizar a posterior comparação de 
resultados. Os dados serão analisados através de médias, proporções, teste t de 
student e correlação de Pearson. 

 

Depressão em Estudantes de Medicina: a Influência da Distância 
Familiar no Aparecimento dos Sintomas 
 
Autores: CAMILLA M. DO V. PEREIRA, LARISSA V. CRUZ E REBECA L. 
FELTRIN, LUCIA PELLANDA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE 
 
 
Introdução: Estudos apontam uma grande incidência de sintomas de depressão em 
acadêmicos de Medicina. 

 

Resultados Esperados: Pressupõe-se que os resultados apontem uma maior 
incidência de sintomas depressivos em alunos do ciclo básico do curso de Medicina 
que não moram com as suas famílias 
 



������������������������������������������������������������

�
120

 
Níveis séricos e valor prognóstico da ferritina em vítimas de 
traumatismo crânio encefálico grave 
 
Autores: Leonara Centenaro, Tatiane Tolazzi Martins, Jane Cristina Bencke, Nilo 
Ikuta, Daniel Simon, Andrea Regner 

  
Curso de Medicina / Universidade Luterana do Brasil 
Programa de Pós-Graduação em Diagnóstico Genético e Molecular, Universidade 
Luterana do Brasil 
 
Introdução: O trauma crânio-encefálico grave (TCE) é a principal causa de morte 
entre pessoas de 1 a 45 anos de idade e é a segunda causa geral de morte no Brasil. 
Apesar deste impacto para a Saúde Pública, poucos avanços existem quanto à 
determinação prognóstica no TCE grave. A neuroinflamação contribui 
significativamente para a progressão do dano neural traumático. Neste cenário, 
investigou-se o potencial valor prognóstico da ferritina sérica no TCE grave. 
Objetivo: Determinar os níveis séricos de ferritina em vítimas adultas de TCE 
grave e investigar possível correlação entre os níveis deste biomarcador e o 
desfecho primário (morte ou alta da unidade de terapia intensiva (UTI)). 
Métodos: Foram investigadas nesta coorte prospectiva 69 vítimas de TCE grave 
(GCS 3-8). Obtiveram-se amostras de sangue venoso periférico na admissão desses 
pacientes na UTI. Os níveis séricos de ferritina foram mensurados a partir de 
método imunoenzimático (ELISA).  
Resultados: A idade mediana das vítimas de TCE grave foi de 33 anos (16-77), o 
escore médio de GCS foi de 5,5±2,3 e o tempo médio entre o trauma e a coleta da 
amostra de sangue foi de 6 horas. Considerada a metodologia empregada na 
determinação da ferritina sérica, são considerados valores de referência, dentro da 
normalidade, níveis entre 40 a 300 µg/L. Verificou-se aumento significativo nos 
níveis séricos de ferritina no grupo de vítimas de TCE grave 324,8±175,1 µg/L 
(média±E.P) em relação a normalidade. No grupo de TCE sobreviventes (n=42) a 
concentração média foi de 295,1±177,2 µg/L, enquanto no grupo TCE não 
sobreviventes (n=27) foi de 370,9±164,4 µg/L (média±E.P) (teste t-não pareado, 
p<0,05). Houve aumento significativo dos níveis séricos de ferritina no grupo de 
vítimas de TCE grave que tiveram desfecho fatal. 
Conclusão: A ferritina sérica está significativamente aumentada no TCE grave, e 
possivelmente apresenta valor preditivo de desfecho precoce no TCE grave. 
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Resultados esperados: Espera-se identificar os aspectos mais afetados na vida 
social da criança, a fim de fornecer, futuramente, acompanhamento psicológico 
direcionado. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Influência do tratamento quimioterápico para Leucemia Linfocítica 
Aguda na vida social de crianças 
 
Autores: Ana Carolina Foscarini, Lúcia Pellanda, Marcela Moraes de Oliveira 
Lopes, Marina Cornelli Girotto, Priscila Araújo Oliveira, Victória Bernardes 
Guimarães 
 
Instituição: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – Disciplina 
de Metodologia Científica 
 
Introdução: A quimioterapia é um tratamento agressivo que altera o padrão de vida 
e que afasta os pacientes do seu estilo de vida habitual. Em crianças esse fator é 
agravado, visto que esse é um período de formação psicossocial no qual a relação 
com outras pessoas é essencial. 
Objetivo: O projeto tem por objetivo analisar a influência desse tratamento para 
Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) na vida social de crianças. 
Métodos: Trata-se de um estudo transversal analítico do tipo qualitativo e 
quantitativo. A coleta de dados se realizará através de aplicação de questionário, 
com perguntas fechadas, aos pais de crianças - faixa etária de 10 a 15 anos, de 
ambos os sexos, internados no Hospital da Criança Santo Antônio do Complexo 
Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre – visando identificar possíveis alterações no 
comportamento psicossocial dos pacientes em tratamento quimioterápico para LLA. 
Este Projeto de Pesquisa será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e ao da 
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA). 
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Estudo prospectivo sobre Nevos Melanocíticos Congênitos: 
características constitucionais, clínicas e comportamentais 
 
Paula Ghidini Biazus, Thaís Corsetti Grazziotin, Maria Carolina Rey, Caroline Saltz 
Gensas, Camila Roos Mariano da Rocha, Vanessa Brendler, Renan Rangel 
Bonamigo  
 

Introdução: Nevos melanocíticos congênitos (NMC) têm prevalência de até 1%. 
Inicialmente tumores benignos de pele, podem evoluir para complicações, sendo 
necessário acompanhamento médico. Raros são os estudos sobre o assunto no 
Brasil. 
Objetivos: Identificar características de 42 pacientes com NMC atendidos em uma 
unidade de saúde entre 06/2010 e 04/2012. 
Material e Métodos: Estudo longitudinal e prospectivo. Os dados foram coletados 
através de questionários aplicados por entrevistador. Demonstrar-se-ão os resultados 
por análise descritiva e inferencial. 
Resultados: Encontraram-se 54 NMC. Prevaleceram sexo feminino (64,2%) e 
fototipo IV (33,3%). 42,8% dos pacientes referiram nunca ter queimaduras solares, e 
42,8% referiram-nas eventualmente. 57,1% bronzeiam-se sempre ou 
frequentemente. 73,8% usavam filtro solar eventualmente. HF de câncer de pele era 
negativa em 78,5% dos casos, e HF de NMC era positiva em 46,5%. 80,9% tinham 
apenas um NMC. NMC pequeno (< 1,5 cm de diâmetro) apareceu em 47,6% dos 
casos. As localizações mais frequentes foram coxa ou perna (28,5%). 
Discussão e Conclusão: Em uma população de pacientes com NMC, foram mais 
prevalentes o sexo feminino, fototipo IV, NMC pequeno e localização em membros 
inferiores. Prevaleceu HF negativa para NMC e câncer de pele. Hábitos desta 
população incluem queimaduras solares ausentes ou eventuais, bronzeamento 
freqüente e uso eventual de filtro solar. 
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Objetivo: Verificar a ocorrência de sintomas de depressão nos estudantes do ciclo 
básico do curso de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA) e avaliar a possível influência da proximidade familiar na 
manifestação da doença. 
Métodos: Estudo transversal. A coleta de dados será feita mediante um 
questionário disponibilizado via internet, tendo como base o 
Questionário de Depressão de Beck e incrementado com perguntas relacionadas às 
condições de moradia do aluno, a fim de viabilizar a posterior comparação de 
resultados. Os dados serão analisados através de médias, proporções, teste t de 
student e correlação de Pearson. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Depressão em Estudantes de Medicina: a Influência da Distância 
Familiar no Aparecimento dos Sintomas 
 
CAMILLA M. DO V. PEREIRA, LARISSA V. CRUZ E REBECA L. FELTRIN 
Orientadora: LUCIA PELLANDA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE 
 
Introdução: Estudos apontam uma grande incidência de sintomas de depressão em 
acadêmicos de Medicina. 

 

Resultados Esperados: Pressupõe-se que os resultados apontem uma maior 
incidência de sintomas depressivos em alunos do ciclo básico do curso de Medicina 
que não moram com as suas famílias 
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Curso de Medicina, Universidade Luterana do Brasil (ULBRA).  

Programa de Pós-Graduação em Diagnóstico Genético e Molecular, ULBRA. 

 
 

Níveis Séricos Hormonais de Pacientes Adultos com Traumatismo 
Crânio-Encefálico (TCE) Grave Internados em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) de Trauma de Porto Alegre e Canoas 
 
Tatiane T. Martins, Leonara Centenaro, Jane C. Bencke, Melissa Camassola, Daniel 
Simon Andrea Regner 

 
Introdução: O trauma é a principal causa de morte em indivíduos na faixa etária 
entre 1 e 44 anos de idade. Apesar de apresentar altos índices de morbi-mortalidade, 
ainda não existe tratamento farmacológico específico ou preditores efetivos de 
desfecho. Sabe-se que alterações metabólicas e neuroendócrinas ocorrem 
principalmente na fase aguda após injúrias e/ou estresse, sendo o traumatismo crânio 
encefálico (TCE) um importante exemplo de estresse físico e lesão encefálica.  
Objetivos: Investigar se alterações nos níveis séricos de corticotropina (ACTH), 
cortisol e dehidroepiandrosterona (DHEA) estão associadas ao desfecho primário 
precoce (morte ou alta da Unidade de Terapia Intensiva - UTI) e ao tipo de lesão 
(TCE isolado ou associado à politrauma) em pacientes com TCE grave. 
Métodos: O estudo teve aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da ULBRA e 
anuência dos seguintes hospitais: Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Porto 
Alegre, Hospital Pronto-Socorro de Canoas (HPSC) e Hospital Cristo Redentor 
(HCR). Consistiu em uma coorte prospectiva com 69 homens que sofreram TCE 
grave [escala de Coma de Glasgow (GCS) entre 3 e 8 na sala de emergência] 
internados nas UTIs de trauma de Porto Alegre e Canoas. Os níveis séricos dos 
hormônios ACTH, cortisol e DHEA foram determinados em amostras sanguíneas 
venosas coletadas na admissão na UTI.  
Resultados: TCE grave foi associado a 39% de taxa de mortalidade. Níveis de 
cortisol estavam significativamente aumentados nos pacientes com TCE grave, no 
entanto, não houve associação entre seus níveis séricos e desfecho fatal precoce ou 
tipo de lesão (TCE isolado ou associado à politrauma). Níveis séricos de ACTH e 
DHEA não apresentaram alterações significativas nos pacientes com TCE grave.  
Conclusão: Os níveis séricos de cortisol, ACTH e DHEA na admissão na UTI não 
tiveram valor preditivo de desfecho fatal precoce em vítimas de TCE grave. 
 
Apoio: FAPERGS / CNPq 
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Introdução: A Doença Arterial Coronariana (DAC) é a principal causa de norte em 
todo mundo. Para um melhor controle desta doença, é fundamental o conhecimento 
sobre a distribuição de fatores de risco. Desta forma, foi realizado, nos anos de 1999 
e 2000, um projeto pioneiro no Rio Grande do Sul, onde se avaliour a prevalência de 
fatores de riscos como diabetes, hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, 
dislipidemia, antecedentes familiares de cardiopatias isquêmicas para a DAC em 
uma população representativa de todo o estado. 
Objetivos: Avaliar o perfil de fatores de risco(FR) para doença cardiovascular em 
uma amostra representativa do Estado do Rio Grande do Sul e comparar com os 
resultados com o mesmo estudo realizado há 10 anos. 
Métodos: Trata-se de um estudo transversal, no qual serão examinadas as 
frequências absolutas e relativas dos fatores de risco, buscando encontrar associação 
entre os mesmos. Serão coletados dados sobre os seguintes FR: obesidade, 
dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, 
antecedentes familiares de cardiopatias isquêmicas. Também serão coletados, além 
de sexo, raça e idade, dados sobre a classe social. Será investigado o grau de 
conhecimento dos pacientes sobre a presença de diabetes, hipertensão e 
dislipidemia, assim como controle farmacológico e não farmacológico dos pacientes 
que forem cientes de portarem essas condições. Serão coletados exames sanguíneos 
para avaliação dos níveis de glicemia, colesterol total, colesterol HDL e 
triglicerídeos. O processo de amostragem será feito por conglomerados, utilizando 
os setores censitários definidos pelo IBGE perfazendo um total de 1176 indivíduos 
distribuídos em 19 municípios sede. 

Apoio: CNPq-PIBIC 

 
 

Perfil de Fatores de Risco para Doença Arterial Coronariana no Rio 
Grande do Sul – Reavaliação após 10 anos de Estudo de Base 

T.K.Vieira, I.Gus,R.A.Ribeiro, A.Fischmann, C.Medina, C.Zaslavsky, L.Pellanda, 

J.P.Bastos, V.L.Portal 

 

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

Resultados: Estudo em fase de coleta de dados. 
Conclusão: Espera-se encontrar um melhor controle dos fatores de risco para DAC 
nos dias atuais. 
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Introdução: Um grupo de convivência é aquele que privilegia práticas educativas 
desenvolvidas em conjunto. Pertencer a um grupo implica na construção de um 
processo de socialização. 
Objetivo: Relatar a metodologia de criação de um grupo de convivência em uma 
unidade básica de saúde localizada na cidade de Porto Alegre. 
Métodos: A ESF Santa Maria em parceria com a residência integrada em saúde  do 
GHC iniciou um projeto de apoio matricial em saúde mental e idealizaram a criação 
de um grupo de convivência, que tem por objetivo tornar-se um espaço em que os 
participantes potencializem sua rede afetiva e descubram novas habilidades. A 
coordenação do grupo é feita pelas agentes comunitárias, com o suporte das 
residentes da RIS e de uma acadêmica de medicina. Os encontros são quinzenais, 
ocorrendo na unidade, com duração aproximada de 1h30min. Não é enfocada a 
expressão saúde mental aos participantes. Antes do início dos encontros, seriam 
feitas visitas a unidades de saúde com experiência em grupos. 
Resultados: Cerca de 30 pessoas foram convidadas a participarem do grupo. O 1º 
encontro teve a participação de 5 mulheres, que foram apresentadas, foi explicada a 
metodologia do trabalho e escolhido o nome do grupo – Grupo do Bem Estar. O 
tema foi alimentação saudável e os dez passos do ministério da saúde foram 
apresentados. Nos 3 encontros subsequentes vieram de 4 a 7 participantes, 
continuaram conversando sobre alimentação, decoraram suas pastas, prepararam um 
suco saudável e realizaram um exercício de autoconhecimento. Durante os primeiros 
encontros, surgiu a idéia de realização de caminhadas, que estão acontecendo duas 
vezes por semana. 
Conclusão: O Grupo do Bem Estar segue em andamento, trabalhando diversos 
temas e potencializando os vínculos afetivos.  
A partir desse relato, verificamos a importância da atuação de uma equipe 
multidisciplinar na formação de um grupo de convivência e a contribuição do 
trabalho em grupo para uma visão integral da saúde da comunidade. 

 
 

 

Criação de um Grupo de Convivência em uma Unidade Básica de Saúde 
de Porto Alegre - Relato de Experiência 

 
Autores: Wanessa Bordin, Michele S. R. Lewis, Maria E. B. Pinto 

 
Instituição: UFCSPA – Departamento de Saúde Coletiva  
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Nutrição 
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Introdução: O consumo alimentar materno possui forte influência no 
desenvolvimento fetal, e muitas vezes seu manejo incorreto pode acarretar em 
implicações não desejadas, tanto para mãe como para o feto, como ganho de peso 
insuficiente ou excessivo, diabetes gestacional e pré-eclampsia. Alguns estudos 
atualmente sustentam a hipótese de que os alimentos ricos em polifenóis, quando 
consumidos a partir do 3º trimestre de gestação, possam interferir na saúde do 
coração fetal. 

Métodos: Estudo transversal descritivo realizado através de dados secundários do 
projeto intitulado “VALIDAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA 
DE CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EM POLIFENÓIS EM GESTANTES”, 
desenvolvido no programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde do Instituto de 
Cardiologia do Rio Grande do Sul. No estudo de validação foram incluídas as 
gestantes que compareceram para um dia de acompanhamento ecocardiográfico 
fetal, realizado no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul em 2011. A 
amostra foi composta por 120 gestantes com idade gestacional acima de 18 semanas. 
Para avaliação do consumo de polifenóis e do valor calórico total foram aplicados  2 
Questionários de Frequência de Consumo Alimentar (QFCA), em processo de 
validação, 2 Recordatórios de 24 Horas (R24H) e um Registro alimentar de 3 dias. 
Os valores obtidos serão descritos por frequência absoluta, mediana, valor mínimo e 
máximo. 

Análise do consumo de polifenóis totais e consumo energético de 
gestantes 

 
Autores: Andressa S.Oliveira, Ana Maria A. Zilio e Izabele Vian da Silveira. 

 
Fundação Universitária de Cardiologia do RGS, UFCSPA 
 

Objetivo: Avaliar o consumo de polifenóis totais e consumo energético (VET) de 
gestantes. 

Resultados: Através dos QFCA’s observou-se que a mediana de consumo de 
polifenóis totais foi de 1077,23mg/dia, destes 59,21% representaram o grupo das 
frutas, 5,82% o grupo de sucos e apenas 3,98% o grupo de vegetais, seguido de 
3,7% de café e 1,25% de chocolate . Analisando o VET, a média foi de 
2200kcal/dia 
Conclusão: De acordo com os resultados apresentados pelos QFCA’s as gestantes 
possuem como maior fonte de consumo de polifenóis as frutas, o que pode 
representar um maior cuidado com alimentação neste período da vida. Entretanto, 
deve ser analisado o consumo alimentar em um contexto geral, de acordo com as 
recomendações nutricionais diárias para gestantes. 
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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. 

 
 
 

Relação entre a Interrupção da Amamentação e o Excesso de Peso em 
Pré-Escolares 
 
Autores: William B. de Souza,Vanessa Minossi, Maria Lúcia Lopes. 
 

Centro Universitário Metodista IPA; Instituto de Cardiologia – Fundação 
Universitária de Cardiologia 
 
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. 
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Rafaela F. Paris,  Laiana Shneider, Luciana Pereira Dresseno, Alexandre Machado 
Lehnen, Ariel Silveira, Melissa Medeiros Markoski, Ubiratan Fabres Machado, 
Beatriz D’Agord Schaan 

 
Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia 
Laboratório de Experimentação Animal.  
 

 

Efeitos do Estradiol e de Fitoestrógenos sobre Parâmetros 
Hemodinâmicos e Perfil Lipídico 
 

Introdução: O uso de estrógeno é recomendável no período do climatério. Porém, 
o estrógeno pode trazer eventos adversos. Assim, o uso de fitoestrógenos vem sendo 
estudado como tratamento alternativo à reposição estrogênica. Objetivo: Avaliar, in 

vivo, o efeito de estradiol e fitoestrógenos sobre parâmetros hemodinâmicos e perfil 
lipídico de ratas ovariectomizadas. Métodos: 44 ratas Wistar com 90 dias de idade 
sofreram ovariectomia. Vinte e um dias após, foram divididas em 4 grupos: C 
(ovariectomizadas tratadas somente com dieta padrão), E (ovariectomizadas tratadas 
com dieta padrão e inserção de pellet subcutâneo com 17�-estradiol), L 
(ovariectomizadas tratadas com dieta padrão com adição de proteína de farelo de 
linhaça e inserção de pellet subcutâneo placebo) e S (ovariectomizadas tratadas com 
dieta com adição de proteína de soja e inserção de pellet subcutâneo placebo). A 
intervenção dietética ocorreu por 21 dias, após alocação dos grupos. Peso corporal, 
índice de Lee e dados hemodinâmicos (pressão arterial sistólica, pressão arterial 
diastólica e freqüência cardíaca – medida direta) foram mensurados antes e ao final 
do estudo. Ao final, foi coletado sangue da cauda e avaliado o colesterol total (CT), 
lipoproteínas de baixa densidade (LDL), lipoproteínas de alta densidade (HDL) e 
triglicerídeos (TG), através de ensaio imunoenzimático. Resultados: O grupo E 
apresentou menor peso corporal e índice de Lee (p=0,002 e p<0,001, 
respectivamente), em relação grupo C. Não houve variação destes nos outros 
grupos. Os parâmetros hemodinâmicos não se mostraram alterados em nenhum dos 
grupos. Os grupos L (~28%, p=0,037) e S (~35%, p=0,011) mostraram menores 
níveis de CT em relação ao grupo C. Também foi observada redução no LDL em 
comparação ao grupo C (L: ~%40, p=0,031 e S: ~56%, p=0,003). Não houve 
alteração nos níveis de HDL dos animais estudados. Os TG mostraram-se reduzidos 
no grupo L (~60%, p=0,036) e no grupo S (~%71, p=0,014), comparados ao grupo 
C. Conclusão: A intervenção dietética baseada em linhaça e soja promoveu redução 
do CT, LDL e TG e não modificou dados hemodinâmicos em ratas ovariectomia. 
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Outras Áreas 
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Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Conclusão: Os resultados encontrados mostraram que a genotoxicidade causada 
pela exposição ocupacional em pintores pode ser detectada pelo ensaio cometa, que 
avalia danos primários ao DNA mais facilmente reparados. Entretanto os efeitos 
genotóxicos observados não alteraram a frequência do teste de micronúcleo, que 
avalia danos de DNA em nível de cromossomo. Além disso, o aumento do índice de 
dano ao DNA foi acompanhado pelo tempo de exposição e idade, sugerindo que a 
exposição crônica pode contribuir para o desenvolvimento dos efeitos genotóxicos 
causados pelo tolueno. 

Possíveis Efeitos Genotóxicos em expostos ocupacionais às Tintas 
 
Anelise Barth, Angela M. Moro, Natália Brucker, Marieli Charão, Fernando de 
Freitas, Carina Cassin, Mirian Salvador, Solange C. Garcia. 

 
Introdução: A avaliação do dano genético em populações ocupacionalmente 
expostas a xenobióticos, através de biomarcadores de genotoxicidade, pode 
desempenhar um papel importante na detecção precoce e prevenção de danos 
causados à saúde do trabalhador. Embora um dos principais compotos da tinta ser o 
tolueno e este não ser considerado um agente carcinogênico para humanos, alguns 
estudos têm evidenciado efeitos genotóxicos em indivíduos ocupacionalmente 
expostos a este solvente orgânico.Objetivo: O objetivo deste estudo foi detectar 
possíveis efeitos genotóxicos causados pela exposição ocupacional à tintas, tendo o 
tolueno como um dos principais constituintes, utilizando ensaio cometa e teste de 
micronúcleo.Métodos: Este estudo foi realizado em 30 pintores de uma indústria do 
Rio Grande do Sul (idade média de 28,94±7,83 anos), com tempo médio de 
exposição ocupacional de 46,15±9,94 meses. O grupo controle foi composto por 20 
indivíduos saudáveis não expostos ocupacionalmente a agentes químicos (idade 
média de 29,33±10,56 anos). A genotoxicidade foi avaliada através do ensaio 
cometa em sangue total com heparina conforme descrito em Silva et al. (2000). O 
teste do micronúcleo (MN) foi avaliado em células bucais de acordo com o método 
de Belien et al. (1995). As comparações entre grupos foram executadas pelo teste de 
Mann-Whitney e os testes de correlação foram realizadas de acordo com a correlação 
de Spearman, seguindo a distribuição das variáveis.Resultados: Observou-se que o 
índice de dano ao DNA encontrado para o grupo de pintores foi significativamente 
aumentado em comparação aos indivíduos não expostos (p<0,05). Em relação ao 
MN não houve diferença significativa na frequência de células anormais entre os 
grupos avaliados (p>0,05). Correlações positivas de Spearman foram observadas 
entre índice de dano ao DNA e tempo de exposição (r=0,55; p<0,001) e índice de 
dano ao DNA e idade (r=0,27; p<0,05). 
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Implicações de traumas cranioencefálicos na doença de Alzheimer 

Objetivo: Analisar se há alguma relação entre o desenvolvimento da doença de 
Alzheimer com trauma cranioencefálico prévio. 

Resultados: Espera-se que nos pacientes entrevistados haja uma correlação entre os 
casos de Alzheimer e traumas cranioencefálicos anteriores ao diagnóstico de 
Alzheimer. 

 
Autores: Breno R. Freitas; Glauco K. Nagata;; Matheus Henrique G. Zanon; 
Ludmilla Santos; Henrique F. Barassuol; Steffi Veloso; Lúcia C. Pellanda. 
 
Introdução: O Alzheimer ainda é uma doença de etiologia pouco conhecida e é 
apontado como principal causador de demência em idosos. Sabe-se que fatores 
genéticos estão relacionados à doença. Porém, casos de aparecimento precoce 
relatados na literatura nos levam a pensar em outros fatores que influenciem o seu 
desenvolvimento, como o trauma cranioencefálico. 

Métodos:  Num estudo de Caso-controle, os pacientes do Complexo Hospitalar 
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre com o acometimento de Alzheimer, que 
aceitarem participar da pesquisa, serão submetidos a um questionário para coleta 
dos dados ao longo de 3 meses. A pesquisa apresenta como fator de exclusão 
pacientes com casos hereditários de Alzheimer, já que neles o aparecimento da 
doença tem provável influência genética e não estaria relacionado só com o trauma. 
Além disso será selecionado um grupo-controle, constituído por pacientes que 
sofreram trauma cranioencefálico, porém não desenvolveram Alzheimer. 
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Instituição: Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul; Serviço de 
Eletrofisiologia do IC-FUC. 
 

Introdução: Miocardiopatia hipertrófica (MH) é uma patologia que acomete cerca 
de 1 em 500 pessoas. Os portadores de MH possuem uma desorganização da 
arquitetura miocitária que leva a uma hipertrofia não organizada do miocárdio 
ventricular. O tratamento em pacientes com sintomas refratários à farmacoterapia é a 
estimulação cardíaca artificial ou intervenções que visem a redução da espessura do 
septo interventricular. Até o momento a única forma de tratamento endovascular foi 
com a injeção de álcool intracoronário, porém pode levar a efeitos indesejáveis do 
procedimento. Radiofreqüência é uma forma de energia que vem sendo usada em 
procedimentos cardiológicos com segurança clínica, com a vantagem de mensuração 
direta de seu efeito sobre o tecido, gerando lesão organizada e limitada. Surgiram na 
literatura alguns estudos utilizando essa forma de energia, ao invés de álcool, para o 
tratamento de pacientes com sintomas refratários decorrentes da MH.  
Objetivo: Comparar os resultados agudos da diminuição do gradiente ventricular 
entre as técnicas ablação alcoólica e radiofreqüência e avaliar diferentes desfechos.  
Métodos: Ensaio clínico randomizado, uni cego, em pacientes com MH obstrutiva 
com sintomas refratários ao tratamento clínico e com indicação de intervenção para 
diminuição no gradiente da via de saída do ventrículo esquerdo. Os pacientes serão 
submetidos a um procedimento percutâneo com inserção de cateter multipolar de 
eletrofisiologia.  Os casos randomizados para ablação septal alcoólica o farão de 
acordo com a rotina de nosso hospital. Todos os pacientes serão submetidos a 
questionários de qualidade de vida pré e pós procedimento.  
Resultados: Estudo em andamento sem resultados disponíveis.  
Resultados Esperados: Esperamos que, com a realização do tratamento proposto, 
possamos reduzir os gradientes pressóricos do ventrículo de maneira segura com 
melhora na qualidade de vida dos pacientes. 
 
 
 
 

Tratamento Endovascular da Miocardiopatia Hipertrófica Obstrutiva 
por Radiofreqüência: Uma Nova Abordagem Terapêutica 
  
Autores: Dr.Tiago L. L. Leiria, Dr. Gustavo G. de Lima, Dr. Marcelo L. Kruse, Dr. 
Leonardo M. Pires, Augusto Mantovani e Carolina L. Duré. 
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Métodos: As suspensões foram preparadas pelo método de preciptação do polímero 
pré-formado. O dano oxidativo foi avaliado através do biomarcador de peroxidação 
lipídica, malondialdeído (MDA), por cromatografia líquida/VIS e pela atividade da 
enzima �-aminolevulinato desidratase (ALA-D), por espectrofotometria. Enquanto o 
dano renal (creatinica, uréia e ácido úrico) e dano hepático (transaminases) foram 
avaliados  através de kits comerciais labtest.. Ratos Wistar machos (n=5-7/grupo) 
receberam solução salina, polissorbato 80 (PS80) 0,078% (adjuvante presente na 
formulação das nanocápsulas) utilizados como controle e diferentes doses de NCL 
(10, 20 e 30mg/kg).  Foi utilizado ANOVA seguido de pos hoc de Tukey. 
Aprovação do comité de ética nº 18427. 

Conclusão: Com base nas análises dos biomarcadores de dano oxidativo e tecidual, 
pode-se inferir que as nanocápsulas desse estudo não apresentam efeitos 
toxicológicos. Porém, a realização do estudo crônico é  necessários  para garantir 
sua segurança como carreadora de fármacos em longo prazo. 
 
 

 

Avaliação de Biomarcadores do Dano Oxidativo e Dano Tecicual Em 
Tratamento Subcrônico Utilizando Nanocápsulas Poliméricas 

 
Elisa Sauer, Rachel P. Bulcão, Sílvia S. Guterres, Paulo Zielinsky, Solange Cristina 

Garcia
 

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
Introdução: A exposição à nanopartículas vem crescendo significativamente,  
assim como estudos utilizando formulações com nanopartículas biodegradáveis que 
liberem fármacos de forma controlada em sítios específicos, objetivando aumentar o 
índice terapêutico e/ou diminuir efeitos tóxicológicos. Entretanto, a avaliação 
toxicológica in vivo tem sido pouco  explorada e, na maioria dos  estudos, utilizam-
se testes in vitro 
Objetivo: Avaliar a possível ocorrência do estresse oxidativo in vivo, através de 
biomarcadores do dano oxidativo ALA-D e MDA e dano tecidual através das 
transaminases, uréia, creatina e ácido úrico após a administração subcrônica de 
nanocápsulas de núcleo lipídico (NCL) pela via intraperitoneal (i.p.) em ratos 
Wistar machos. 

Resultados: A análise estatística não apontou diferença significativa entre os 
grupos em todos os parâmetros de dano tecidual avaliados (p>0,05). Nos 
parâmetros de estresse oxidativo houve uma tendência a diminuir a 
lipoperoxidação nos animais tratados com as LNC, entretanto a atividade da ALA-
D não foi alterada nesses grupos. 
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Objetivo:Este trabalho teve como objetivo isolar, caracterizar e aplicar células-
tronco adiposo-derivadas em cães com lesões articulares como displasia 
coxofemural, ruptura do ligamento cruzado cranial e lesão na articulação úmero-
rádioulnar. A fração do tecido adiposo foi retirada de animais portadores das 
patologias descritas acima. Metodologia:A fração do tecido adiposo foi retirada de 
animais portadores das patologias descritas acima. O procedimento de isolamento do 
tecido adiposo foi utilizado baseado na digestão com colagenase conforme 
metodologia já estabelecida no laboratório. As células foram aplicadas nos 
pacientes, sob anestesia geral, logo após o isolamento da fração estromal da gordura. 
Resultados: O rendimento celular obtido com os isolamentos foi em média 106 
células/g de gordura. Estes pacientes foram avaliados clinicamente por um período 
que variou entre 30 e 80 dias dependendo do animal. A avaliação clínica foi o uso 
precoce do membro tratado e ganho de massa muscular. Foram realizados exames 
complementares de RX em oito animais onde não se observou melhora na imagem 
radiográfica e sim no quadro clínico. A melhora significativa na deambulação no 
pós-operatório mediato indica uma redução na dor pós-cirúrgica. Conclusão: Os 
resultados obtidos até o momento indicam que o tratamento usando terapia celular 
melhora o quadro clínico dos pacientes, bem como sua qualidade de vida. Apoio:  

 

Apoio: CNPq/ FAPERGS/ ULBRA E CELLVET MEDICINA REGENERATIVA 
 

Terapia Celular Usando Células-Tronco Adiposo-Derivadas em Cães 
com Lesões Articulares 
 
Lucas Cardoso, Sabrina Faganello, Isabel Selbach, Luciana da Silva, Maria I. Witz, 
Luisa M. Braga, Nance B. Nardi e Melissa Camassola. 
 
ULBRA-Laboratório de Células-Tronco e Engenharia de Tecidos. 
 
Introdução:As células-tronco são células capazes de se autorrenovar de forma 
ilimitada/prolongada, também podem se diferenciar pelo menos um tipo de célula 
altamente especializado. As células-tronco adultas são células que podem ser 
provenientes de diferentes partes do corpo e isso permite que o sangue, ossos, 
gametas, epitélios, sistema nervoso, músculos e outros tecidos tenham uma 
renovação constante de células ao longo da vida. Estas células se encontram em 
microambientes conhecidos como “nichos” e podem ser ativados a qualquer 
momento que o órgão ou tecido necessite de reparo. Entre as células-tronco adultas 
estão as células-tronco adiposo-derivadas. Os progressos recentes no isolamento e 
caracterização destas células estão conduzindo aplicações clínicas. 
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Prevalência de Doadores Universitários no Banco de Sangue da Santa 
Casa de Misericórdia de Porto Alegre 
 
Autores: Gregório Patuzzi; Marina Ramos Batista; Patrícia Antoni; Ricardo A. M. 
A. Schwingel; Lucia Campos Pellanda. 

 

Instituição: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
 
Introdução: A transfusão de sangue é um procedimento de extrema importância 
para pacientes em distintas situações clínicas, ocorrendo frequentemente em 
situações de emergência. Evidencia-se, assim, a importância da existência dos 
bancos de sangue e da doação voluntária. Nesse contexto, a falta de doadores de 
sangue dificulta a efetividade do processo de hemoterapia, corroborando a 
necessidade de campanhas direcionadas a grupos específicos. Visto que possuem 
conhecimento sobre a importância da hemoterapia e por ter fácil acesso aos bancos 
de sangue, os estudantes de cursos voltados à área da saúde são potenciais doadores. 
Objetivo: O projeto visa quantificar os doadores, do banco de sangue da Santa Casa 
de Misericórdia de Porto Alegre, que são universitários, identificando a parcela 
destes que freqüentam cursos voltados para a área da saúde. 
Métodos: Será realizado no banco de sangue da Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre, através de um questionário auto-aplicável entregue aos doadores no 
momento em que aguardam para realizar a doação. O estudo será desenvolvido 
durante o período de três meses consecutivos, estabelecendo uma amostra por livre 
demanda 
Resultados: Espera-se ao fim do projeto, identificar o grupo de universitários como 
a menor parcela da amostra dos doadores do banco de sangue da Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre. Com base nos resultados, estabelecer estratégias que 
possibilitem a criação de campanhas específicas e eficazes para o público 
universitário. 
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Autores: Ana Flávia Z. Mazzia, Gabriel Siebiger, Julia Pedron, Leonardo P. 
Sulczinski, Milene C. Picasso, Stephan P. L. Altmayer, Lucia Pellanda e Maycon 
Alexandre B. Silva.  
 

Objetivo: Testar a hipótese de que a prática musical melhora, momentaneamente, a 
capacidade de concentração dos acadêmicos. 
Métodos: Serão realizados dois testes de concentração em uma amostra dividida 
entre acadêmicos praticantes e não praticantes de instrumentos musicais, sendo os 
não praticantes o grupo de controle. No grupo de praticantes, os testes serão 
aplicados, antes e depois, da prática musical; enquanto no dos não praticantes os 
testes serão feitos com um intervalo intercalado. 
Resultados: Espera-se que, a partir dos resultados obtidos nos testes, o grupo possa 
confirmar a relação entre a prática musical e o aprimoramento momentâneo da 
capacidade de concentração. 

Prática Musical e Concentração de Estudantes 
 

Instituição: UFCSPA 
 
Introdução: Devido a experiências empíricas, o grupo escolheu como tema de 
pesquisa provar a relação entre a prática musical e o aprimoramento da 
concentração de estudantes. 

Conclusão: A partir dos possíveis resultados obtidos, espera-se criar uma 
alternativa para auxiliar os estudantes no seu desempenho acadêmico. 
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Psicologia 
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Apego e Suporte Social Percebidos por Mães de Crianças com 
Dermatite Atópica 
 
Autores: Tatiana Helena  José Facchin, Deise Fonseca Fernandes e Gabriel José 

Chittó Gauer  

 

Instituição PUCRS, Programa de Pós-graduação em Psicologia 
 
Introdução: A Dermatite Atópica (DA), ou eczema, é uma doença de pele que acomete entre 
10 a 20% da população mundial, sendo mais prevalente em crianças. Caracteriza-se pela 
presença de episódios cíclicos de prurido, com alterações imunológicas cutâneas que causam 
inflamação. Quando um membro do sistema familiar está acometido por DA é comum que 
esta instituição passe por uma reorganização (Ferreira, et al., 2006). Os cuidadores de 
crianças com alguma enfermidade são expostos a uma grande quantidade de eventos 
estressores. O impacto da doença pode alterar relações conjugais, reduzir a capacidade de os 
pais manterem um adequado suporte social à criança e aos demais membros da família 
(Kohlsdorf & Costa Júnior, 2008). Outro fator relevante para o desenvolvimento adequado da 
criança diz respeito ao apego. Para Montagu (1988) o contato físico é fundamental para o 
crescimento do bebê, evidenciando a relação entre pele e apego. Anzieu (1989) afirma que a 
pele e o toque são bastante importantes para o desenvolvimento do aparelho psíquico do 
infante. Percebe-se assim, a importância do apego e do suporte social como fatores protetivos 
à saúde tanto da mãe quanto da criança.  
Objetivo: Avaliar o apego e o suporte social percebido por mães de crianças com DA. 
Métodos: Amostra: Será composta por 40 mães com idade entre 18 a 60 anos, com 
escolaridade mínima de 5ª série do ensino fundamental, com filhos portadores de DA entre 6 
anos a 11 anos 11 meses e 29 dias.   Local: Ambulatório de Dermatologia Sanitária de Porto 
Alegre e Ambulatório de Dermatologia do Centro Clínico Santa Marta.  Delineamento: 
Qualitativo, descritivo e exploratório.  Instrumentos: Questionário de dados sócio-
demográficos, Questionário de Suporte Social (SSQ) (Matsukura, et al., 2002) e Escala de 
Apego Adulto de Collins(EAA) (Silva, 2008). Procedimentos: Após leitura e assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), serão aplicados individualmente os 
instrumentos supracitados. Os dados serão digitados no Programa SPSS 17.0 e será realizada 
uma análise descritiva na qual serão avaliadas as freqüências, médias e desvios padrões das 
variáveis em estudo através do Qui-quadrado e correlação de Spearman. Outros testes 
paramétricos e não paramétricos serão utilizados conforme a situação a ser analisada. 
Procedimentos éticos: Este estudo está aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
PUCRS sob o número CEP 11/05428.  
Resultados: Neste momento as participantes estão sendo recrutadas nos serviços. As 
entrevistas estão ocorrendo desde abril deste ano e, desta forma, os resultados são esperados 
até o mês de setembro de 2012.  
Conclusão: Este estudo encontra-se em andamento, portanto, não há conclusões até o 
presente momento. 
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Instituição: Universidade Luterana do Brasil - ULBRA. Pró-Reitora de Graduação. 
Curso de Psicologia.  
 
Introdução: Este estudo abordou as representações vivenciadas em relação à 
qualidade de vida (QV) de pacientes pós-transplante cardíaco (TC), associada às 
categorias: adesão ao tratamento e uso de serviços de saúde; suporte familiar; estado 
emocional do paciente após o TC. Investigou-se diversos fatores de exposição que 
possam estar associados à QV do paciente transplantado, tais como alguns aspectos 
psicológicos, presença de sintomas depressivos, ausência de apoio familiar, dentre 
outros. O trabalho contemplou o conceito de integralidade corpo e mente, 
preservando a ligação da saúde com os fatores que possam comprometer a condição 
do ser humano como um todo.  
Objetivo: Investigar a representação que pacientes transplantados cardíacos tem 
sobre a QV pós-cirurgia.  
Métodos: Estudo qualitativo de caráter exploratório na forma de estudo de casos 
múltiplos. Participaram três homens e duas mulheres, com idade entre 39 e 60 anos. 
O tempo de TC variou entre 4 a 15 anos, realizados no Instituto de Cardiologia do 
RS. O instrumento de coleta de dados foi uma entrevista individual semiestruturada. 
O registro dos dados e as informações observadas foram transcritos e organizados 
em categorias de análise definidas a priori, para serem discutidos com base na 
fundamentação teórica.  
Resultados: Os resultados apontam que o TC representou uma melhoria na 
qualidade de vida dos participantes entrevistados, uma vez que a adesão ao 
tratamento e mudanças de perspectivas sobre as próprias condições de saúde 
coincidam com mudanças comportamentais em direção a um ‘novo’ estilo de vida. 
Conclusão: Considerando que a maioria dos entrevistados já havia sido tratada por 
outras terapias disponíveis durante anos, não obtendo melhora e tendo dificuldades 
para ter uma vida saudável, o transplante representou uma melhoria notável na QV, 
uma vez que sustentado por um acompanhamento psicológico auxiliando na 
ressignificação da vida do paciente e na de seus familiares, torna-se indispensável 
neste momento de desequilíbrios e angústias. Esses conflitos atingem todo o 
ambiente familiar, pois é na família que o paciente buscará apoio. A maneira como 
ela lida com esta situação poderá trazer repercussões psicológicas, emocionais, 
fisiológicas e financeiras. Portanto, a QV após o transplante envolve vários fatores 
determinantes além do paciente. 

Representação da Qualidade de Vida Vivenciada Pelo Paciente Pós-
Transplante Cardíaco 
 
Autores: Francilene Vieira. Gláucia Grohs 
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