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XXIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Quarta-feira 12/06/2019 - Manhã 

O8h00-09h15   Temas livres – Cardiologia Pediátrica           SALA A 

Apresentador Orientador Trabalho  

Antonio Lessa 
Gaudie Ley 

Tiago Luiz Luz Leiria  Detecção rotineira de fibrilação/flutter atrial 
prediz pior desfecho em coorte de tetralogia de 
Fallot durante 23 anos de seguimento 

Gabriel do 
Nascimento 
Cândido 

Lucia C. Pellanda Relação De Fatores De Risco Para Evento 
Ateroscleróticos Analisando Pcr Ultrassensível 
Como Marcador Inflamatório E Aferição De Imt 
Em Crianças Com Coarctação De Aorta 

Luiza Junqueira 
Trarbach  

Maria Claudia Costa 
Irigoyen  

Implementação De Um Projeto Piloto Para 
Viabilidade De Um Registro Multicêntrico De 
Hipertensão Arterial Sistêmica Em Crianças E 
Adolescentes - HASCA 

Marcelo Ahlert da 
Silva 

Lucia C. Pellanda Fatores Associados Ao Desenvolvimento De 
Excesso De Peso Em Pacientes Com Cardiopatia 
Congênita. 

Valberto Sanha Lucia C. Pellanda Tradução e validação para língua brasileira do 
“Questionário Leuven sobre o conhecimento dos 
familiares de crianças com Cardiopatias 
congênitas” 

   

09h15-11h15 Temas livres - Cardiologia Fetal                   SALA A 

Arthur Ferreira da 
Silva 

Paulo Zielinsky Relação entre níveis de atividade física e perfil 
nutricional de gestantes nos parâmetros 
hemodinâmicos de fetos humanos. 

Fernanda Greinert 
dos Santos 

Paulo Zielinsky Efeito Da Suplementação De Polifenóis Nos Níveis 
Plasmáticos De Prostaglandina E2 Em Mulheres 
Em Idade Fértil – Um Ensaio Clínico Randomizado 

Gabriel Azeredo de 
Magalhães 

Paulo Zielinsky Análise da fração de encurtamento no átrio 
esquerdo em fetos com crescimento intrauterino 
restrito: um preditor de disfunção cardíaca 
diastólica 

Gabriela dos Santos 
Marinho 

Paulo Zielinsky Estudo Translacional Da Suplementação Materna 
De Ômega-3 Na Alteração Da Dinâmica Do Ducto 
Arterioso Fetal: Ensaio Clínico Randomizado, 
Estudo In Vitro E Estudo In Vivo. 
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Gabriela Travi 
Garcez 

Paulo Zielinsky Dinâmica Do Fluxo Venoso Pulmonar Em Fetos 
Com Crescimento Intrauterino Restrito 

Luanda de Oliveira 
Santos 

Paulo Zielinsky Validação Do Escore De Disfunção Diastólica Do 
Ventrículo Esquerdo Em Fetos De Mães Diabéticas 

Matheus Fuher 
Rodrigues 

Paulo Zielinsky Morfometria Do Ducto Arterioso E A Sua 
Associação Com A Dinâmica Do Fluxo: Um Estudo 
Doppler-Ecocardiográfico Preliminar 

Tiago Godoi Pereira Paulo Zielinsky Prevalência De Cardiopatias Fetais Detectadas No 
Dia F (Dia Do Coração Fetal): Uma Retrospectiva 
Dos Últimos Quatro Anos 

Marianna Jacques 
Brunini 

Paulo Zielinsky Efeitos Da Ingestão Materna De Cacau Sobre O 
Ducto Arterioso Fetal 

08h00-10h45 Temas livres -  Cardiologia Clínica               SALA C 

Gabriela Azevedo 
Alves 

Maria Augusta 
Maturana 

Fenótipos de obesidade e associação com fatores 
de risco cardiometabólico em mulheres na pós-
menopausa 

Leonardo Griseli Marcelo H. 
Miglioranza  

Estudo multicêntrico para comparação entre duas 
modalidades de avaliação do “Strain" atrial: 
Multicentric Atrial Strain COmparison between 
Two different modalities (MASCOT) Trial 

Marcelo Filippe  Maria Claudia Costa 
Irigoyen  

Estudo Randomizado do Efeito da 
Hidroxicloroquina na Função Endotelial de Idosos 
com Apneia do Sono 

Pedro Augusto 
Morello Cella  

Marcelo H. 
Miglioranza 

Registro Eureca: Eurobservational Research 
Programme 

Pedro Augusto 
Morello Cella  

Marcelo H. 
Miglioranza 

Acúmulo De Líquido Extravascular Pulmonar 
Induzido Pelo Esforço Em Ciclistas De Elite: 
Estudo Com Ultrassonografia Pulmonar 

Sofia Giusti Alves  Marcelo H. 
Miglioranza  

Relato de caso: Utilização de cardiodesfibrilador 
implantável subcutâneo para prevenção de morte 
súbita em paciente com miocardiopatia 
hipertrófica. 

Sofia Giusti Alves  Marcelo H. 
Miglioranza 

Ultrassom Pulmonar no Manejo dos Pacientes 
Internados por Insuficiência Cardíaca: Ensaio 
Clínico Randomizado para determinar e validar 
uma nova estratégia terapêutica 

Sofia Giusti Alves  Marcelo H. 
Miglioranza 

Perfil dos pacientes hospitalizados por 
Endocardite Infecciosa no Instituto de Cardiologia 
de 2010 a 2018 

Yasmin Podllasinski 
da Silva  

Maria Antonieta 
Moraes 

Prevalência De Apneia Obstrutiva Do Sono Entre 
Pacientes Isquêmicos Hospitalizados 
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Yasmin Podllasinski 
da Silva  

Eduardo 
Bartholomay  

Manejo De Pacientes Anticoagulados Pela Equipe 
De Enfermagem Em Um Serviço Especializado Em 
Anticoagulação 

Quarta-feira 12/06/2019 - Tarde 

14h00-15h45     Temas livres – Hemodinâmica       SALA A 

Apresentador Orientador Trabalho  

Aline Marques Aires Márcia Moura 
Schmidt 

Manejo Da Raiva Em Pacientes Com Infarto 
Agudo Do Miocárdio: Ensaio Clínico Randomizado 
– MAPAMI 

Carolina Marquezin 
Giacomello 

Carlos Antonio 
Mascia Gottschall 

Expressão do antígeno CD 61 em Trombos 
Coronarianos de Pacientes com Infarto do 
Miocárdio com Elevação de ST 

Catherine Giusti 
Alves 

Rogerio Eduardo 
Gomes Sarmento 
Leite  

Perfil clínico, características procedimentais e 
complicações intra-hospitalares dos pacientes 
submetidos a implante de TAVI no Instituto de 
Cardiologia do Rio Grande do Sul 

Daniela Retore  André Manica  
Registro De Intervenção Percutânea Em Lesão De 
Tronco De Coronária Esquerda Não Protegido 

Franciele Rosa da 
Silva 

Alexandre Schaan 
de Quadros  

Preditores De Sucesso Da Intervenção 
Coronariana Percutânea Em Pacientes Com 
Oclusão Total Crônica 

Guilherme Roloff 
Cardoso 

Alexandre Schaan 
de Quadros  

Avaliação Das Características Clínicas E 
Intervencionitas Na Linha De Cuidados Ao 
Paciente Com Iamcsst Submetidos A Angioplastia 
Em Centro De Cardiologia 

Mônica de Campos Alexandre Schaan 
de Quadros  

Influência Da Assistência Pública Nas 
Características Clínicas, Uso De Medicações E 
Desfechos Clínicos De Pacientes Idosos Com 
Infarto Agudo Miocárdio 

15h45-16h15 Temas Livres - Arritmias                                SALA A 

Gabriela Osterkamp  Gustavo Glotz de 
Lima 

Síndrome De Wolff-Parkinson-White Em Pacientes 
Submetidos A Estudo Eletrofisiológico No Instituto 
De Cardiologia Do Rio Grande Do Sul 

Luiza Zwan Dutra Tiago Luiz Luz Leiria Prevalência De Arritmias Após Oclusão 
Percutânea De Comunicação Interatrial Em Um 
Registro Unicêntrico 

16h15-16h30 Temas livres – Medicina Geral                      SALA A 

Fellipe de Almeida 
Alves 

Ricardo Meurer 
Papaléo 

Síntese e caracterização de nanopartículas de 
ouro para uso em tratamentos radioterápicos. 
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16h30-17h00 Temas livres – Cirurgia Cardiovascular    SALA A 

Mariana Oliveira 
Tripoli de Mattos 

Renato Abdala 
Karam Kalil 

Valvoplastia sem suporte anular em pacientes 
com insuficiência mitral degenerativa: experiência 
recente (2008-18) de um centro de referência 

Renata Guerreiro 
de Jesus 

Renato Abdala 
Karam Kalil  

Síndrome de Fragilidade em Cirurgia Cardíaca 

 Quinta-feira 13/06/2019 - Manhã  

08h00-10h00  Temas livres - Ciências Biológicas              SALA A 

Amanda Jacques 
Braz 

Melissa Camassola 
Tratamento De Lesão Óssea Em Ratos Usando 
Células Progenitoras Mesenquimais Derivadas De 
Medula Óssea Associadas Carbonato Apatita 

Fernanda Tereza 
Bovi Frozza 

Natalia Leguisamo 
Meirelles 

Avaliação Da Modulação Do Receptor Mas Da 
Angiotensina (1-7) Sobre A Cardiotoxicidade 
Induzida Por Doxorrubicina Em Cardiomioblastos 

Gabriel e Silva 
Montenegro 

Jenifer Saffi  
Estudo Dos Fatores Prognósticos Clínicos E 
Moleculares Dos Sistemas De Reparo Do Dna Em 
Pacientes Com Metástases Hepáticas Colorretais 

Gabriela Cabanas 
Tobin  

Melissa Camassola 
Indução de osteogênese a partir da associação de 
células progenitoras mesenquimais derivadas de 
medula óssea e tecido adiposo de rato associadas 
a carbonato apatita 

Isadora Bertaco dos 
Santos 

Márcia Rosângela 
Wink 

Estudo Da Biocompatibilidade Do Ferro 99,5 E 
99,95% P.A Moldado Por Metalurgia Do Pó 
Convencional Para Aplicação Em Stents 
Biodegradáveis 

Luiza Furlanetto 
Fraga  

Lindolfo da Silva 
Meirelles  

Investigação Da Presença De Células Com 
Marcadores De Células Perivasculares No Sangue 
Periférico Após Lesão Muscular Induzida Por 
Exercício Físico 

Priscila dos Santos 
Silveira  

Natalia Leguisamo 
Meirelles 

Efeito Cardioprotetor Da Terapia Celular Na 
Cardiotoxicidade Induzida Por Doxorrubicina Em 
Ratos. 

Vinícius Willy 
Ribeiro Prediger 

Natalia Leguisamo 
Meirelles 

Cardiotoxicidade Induzida Por Doxorrubicina E 
Estudo Transcriptômico E In Vitro Dos Receptores 
Do Sistema Renina-Angiotensina No Câncer De 
Mama 

10h00-10h30       Temas livres – Cardiologia Experimental   SALA A                                                                       

Apresentador Orientador Trabalho  

Mariana Kras 
Borges Russo 

Natalia Leguisamo 
Meirelles 

Efeito Do Exercício Físico Sobre A Capacidade De 
Reparo Do Dna E Funções Cardíaca E 
Simpatovagal Em Modelo Animal De 
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Cardiotoxicidade Aguda Induzida Por 
Doxorrubicina. 

Paulo Henrique 
Pereira de Lemos 
Junior 

Patrícia Sesterheim 
Avaliação Do Impacto Cardiovascular À Infecção 
Pelo Vírus Zika E Alterações Morfológicas Na 
Transmissão Vertical Em Murinos 
Imunocompetentes 

 Quinta-feira 13/06/2019 - Tarde  

14h00-15h00 Temas livres – Enfermagem     SALA A 

Emily Justiniano Maria Claudia Costa 
Irigoyen  

Efeitos Da Suplementação De Probióticos No 
Desequilíbrio Do Sistema Nervoso Autônomo E 
Alterações Vasculares Em Mulheres Hipertensas 
Na Menopausa: Ensaio Clínico Randomizado 

Luíza Junqueira 
Trarbach 

Silvia Goldmeier  Manejo de sintomas depressivos em pacientes 
hipertensos em um ambulatório multidisciplinar 

Yasmin Podlasinski 
da Silva  

Maria Antonieta 
Moraes 

Anticoagulantes orais: conhecimento e adesão ao 
tratamento em um hospital referência em 
cardiologia no sul do Brasil 

Yasmin Podlasinski 
da Silva  

Eduardo 
Bartholomay 

Modificação Na Prevalência De Anticoagulação 
Oral Em Fibrilação Atrial Com A Implantação De 
Um Setor Especializado Em Anticoagulação 

15h00-15h30 Tema livre Psicologia                                Sala A 

Paula Portal 
Teixeira 

Lucia C. Pellanda “Vida feliz, coração saudável” - Programa de 
Educação em Saúde: Ensaio Clínico Randomizado 

Samanta Fanfa 
Marques 

Patrícia Pereira 
Ruschel 

REDCap: A implementação de uma plataforma 
online no Serviço de Psicologia Clínica do Instituto 
de Cardiologia/Fundação Universitária de 
Cardiologia. 

15h30-17h00    Tema livre –      Outras Áreas                           Sala A 

Daniel Trahtman de 
Boer  

Eduardo Walker 
Zettler 

Efeito Da Dieta Low-Carb No Tratamento De 
Diabetes Mellitus Tipo 2: Revisão De Literatura 

Daniel Trahtman de 
Boer  

Leonardo Totti 
Cavazzola 

Modelo de treinamento laparoscópico de baixo 
custo: White Box 

Ignácio Salonia 
Goldmann  

Rafael Netto Incisões e complicações na cirurgia de 
Mastectomia com preservação do complexo 
areolopapilar 

Laura Mello dos 
Santos 

Ingo Wolfgang 
Sarlet  

Internet Of Things (Iot) E As Implicações Aos 
Direitos Fundamentais: A Questão Do Direito À 
Saúde 

Leonardo Pacheco 
Reinheimer 

Maria Claudia Costa 
Irigoyen 

Efeitos Comparados Do Treinamento Muscular 
Inspiratório (Tmi) E Aplicativo Cardiobreath Sobre 
Modulação Vagal Cardíaca E Velocidade De Onda 
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De Pulso Em Mulheres Normotensas Pós 
Menopausa. 

Renata Alencar 
Póvoas 

Silvia Goldmeier Estudo De Custeio Da Perspectiva Do Prestador 
Com Pacientes Submetidos A Transplante 
Cardíaco 

14h00-16h30    Tema livre –      Nutrição                                   Sala C 

Beatriz Juliana Caye 
Rossi 

Maria Claudia Costa 
Irigoyen  

Estudo Randomizado Do Efeito Da 
Hidroxicloroquina Na Função Endotelial De Idosos 
Com Apneia Do Sono 

Bianca Pacheco Denise Dillenburg Relação Entre Estado Nutricional E Qualidade De 
Vida De Pacientes Idosos Hipertensos Atendidos 
Em Ambulatório Multiprofissional De Porto Alegre 

Chaiane Aiolfi Titton Fernanda Michielin 
Busnello 

Perfil sociodemográfico, consumo de gordura e 
padrão antropométrico de pacientes obesos com 
e sem Transtorno Compulsivo Alimentar 
Periódico: uma análise parcial 

Daiana Dias Rysdyk  Izabele Vian Aumento Da Prostaglandina E2 Na Reversão Da 
Constrição Ductal Fetal Após Restrição Dietética 
De Polifenóis 

Daiana Dias Rysdyk  Izabele Vian Consumo Alimentar De Polifenóis E Ômega -3 Na 
Gestação 

Isadora Garcia 
Camboim 

Alexandre Machado 
Lehnen 

Efeito De Dietas Com Baixo Índice Glicêmico No 
Peso Corporal Em Adultos Com Sobrepeso Ou 
Obesidade: Revisão Sistemática E Metanálise De 
Ensaios Clínicos Randomizados 

Júlia Lima  Lucia C. Pellanda Prevalência De Aleitamento Materno E Obstáculos 
À Pratica Em Portadores De Cardiopatia 
Congênita No Sul Do Brasil 

Laura Morshak 
Vieira 

Aline Marcadenti Efeito da Dieta Cardioprotetora Brasileira e nozes 
sobre parâmetros cardiometabólicos no pós-
infarto agudo do miocárdio: um ensaio clínico 
randomizado (estudo DICA-NUTS). 

Mariana Dall'Agnol 
Brandão 

Sandra Mari 
Barbiero 

Influência dos probióticos no perfil nutricional, 
bioquímico e na ansiedade de cardiopatas 
diabéticos com excesso de peso: um ensaio 
clínico randomizado 

Tayani Palma 
Cohen 

Natalia Leguisamo 
Meirelles 

Estudo Da Associação Entre A Composição 
Corporal E O Perfil Alimentar Com Desfechos 
Cardiovasculares Em Pacientes Com Neoplasia Da 
Mama. 
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SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE EM PACIENTES 

SUBMETIDOS A ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO NO INSTITUTO DE 

CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 

 
Gabriela Osterkamp; Catarine Benta Lopes Dos Santos; Marcelo Lapa Kruse; Leonardo 

Martins Pires; Tiago Luiz Luz Leiria; Gustavo Glotz De Lima.  

 

IC-FUC INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - SETOR DE 

ELETROFISIOLOGIA CARDÍACA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.  

 

Introdução:  A síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) é a mais frequente das 

síndromes de pré-excitação ventricular e é considerada como fator de risco para o 

aparecimento de fibrilação atrial e morte súbita. A eletrofisiologia cardíaca invasiva 

proporcionou avanços no conhecimento das arritmias com tratamento seguro, definitivo e 

evidente melhora na qualidade de vida. Entretanto, dados locais sobre as características 

clínicas de pacientes com WPW submetidos a estudo eletrofisiológico são escassos. 

Objetivo: Analisar as características epidemiológicas e os achados de estudo 

eletrofisiológico (EEF) diagnóstico, e ablação com radiofrequência, de pacientes com 

WPW encaminhados à eletrofisiologia do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul - 

Fundação Universitária de Cardiologia (IC-FUC), a fim de caracterizar suas 

particularidades. 

Métodos: Estudo observacional retrospectivo do banco de dados do Laboratório de 

Eletrofisiologia do IC-FUC do período de 1997 a 2012. Neste intervalo, 2750 pacientes 

foram submetidos a EEF. Destes, 189 tinham WPW ao exame. Realizou-se estratificação 

por faixa etária e análise do perfil epidemiológico desses grupos. 

Resultados: Dos 189 pacientes com WPW ao EEF, 56,61% eram do sexo masculino. A 

média de idade da amostra foi de 31,08 anos ± 15,65. Estratificou-se por faixas etárias e a 

seguinte distribuição foi verificada: 24,33% na faixa etária 1 (1-19 anos); 64,02% na faixa 

etária 2 (20 a 54 anos); 11,64% na faixa etária 3 (≥ 55 anos). A presença de via acessória 

foi verificada em 179 pacientes (94,7%), com localização na região póstero-septal direita 

em 36,31%, em parede livre esquerda em 25%, em parede livre direita em 7,26%, em 

região para-hissiana em 7,26%. Ao exame, foi induzida taquicardia supraventricular 

(TSV) em 59 (32,96%) pacientes, com frequência de 69,49% de TSV ortodrômica por via 

acessória, 23,72% de fibrilação atrial e 8,47% de taquicardia por reentrada nodal. 175 

(92,59%) pacientes foram submetidos à ablação, com sucesso em 85,14% dos 

procedimentos.  

Conclusão: Observou-se uma maior frequência de pacientes com WPW na faixa etária de 

20 a 54 anos em nosso serviço, com via acessória mais frequente em região póstero-septal 

direita e arritmia associada mais prevalente, TSV ortodrômica. 

 

Apoio: CNPq 
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PREVALÊNCIA DE ARRITMIAS APÓS OCLUSÃO PERCUTÂNEA DE 

COMUNICAÇÃO INTERATRIAL EM UM REGISTRO UNICÊNTRICO. 
 

Autores: Raul Ivo Rossi, Monica Scott, João Manica, João Guilherme Reis Melo de 

Souza, Antônio Gaudie Ley, Luiza Zwan Dutra, Tiago Luiz Luz Leiria.  

 

Introdução: A comunicação interatrial (CIA) é uma das malformações congênitas mais 

comuns, representando cerca de 5% a 10% dos defeitos cardíacos congênitos. Arritmias 

atriais não são incomuns na evolução de pacientes portadores de CIA, sendo a oclusão 

percutânea com dispositivos a primeira opção para tratamento desta patologia. Existe 

beneficio no tratamento desta malformação em qualquer idade em termos de morbidade 

(aumento da capacidade de exercicio, redução na dispneia e prevenção da insuficiência 

cardíaca direita). 

Objetivo: Documentar a ocorrência de arritmias supra-ventriculares a curto e longo prazo 

após-implante de dispositivos para oclusão percutânea de defeitos de septo interatrial nos 

pacientes tratados no Setor de Cardiologia Intervencionista de Cardiopatias Congênitas do 

IC. 

Métodos: Estudo de coorte histórica para avaliar a relação entre oclusão percutânea de 

FOP/CIA e surgimento de novas arritmias.  

Resultados: Este é um trabalho em andamento. Até o presente momento foram revisados 

125 (26,3%) de 475 procedimentos. A maior parte dos pacientes (88,8%) se apresentava 

clinicamente assintomáticos da CIA. O restante dos pacientes tinha indicação de correção 

da CIA por AVC/AIT prévio (6,4%), HAP (2,4%), ICC (1,6%), enxaqueca intratável 

(0,8%) e baixo ganho ponderal (0,8%). Dois pacientes apresentavam FA prévia ao 

procedimento e estavam fazendo uso de Xarelto. A prótese mais utilizada foi a Amplatzer 

ASO (60%) seguido pela Lifetech Ceraflex (21,6%). A idade mediana foi de 12,42 anos, 

75,2% do sexo feminino. A ocorrência de arritmias foi evidenciada em 2 (1,6%) pacientes 

no período peri-procedimento, sendo essas autolimitadas e sem repercussão 

hemodinâmica. Os eventos adversos imediatos associados ao procedimento observados 

foram TEP (0,8%), necessidade de cirurgia de urgência (0,8%), complicações vasculares 

(2,4%), sendo que a maioria dos pacientes não apresentou nenhum evento (92%). A média 

do tempo de internação foi de 3,32 dias.  

Conclusão: O fechamento da CIA por oclusão percutânea é método seguro e eficaz, não 

sendo relacionado a uma ocorrência significativa de desfechos arrítmicos na fase aguda 

bem como no seguimento a médio prazo.  

 

Apoio: CNPq 
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FENÓTIPOS DE OBESIDADE E ASSOCIAÇÃO COM FATORES DE 

RISCO CARDIOMETABÓLICO EM MULHERES NA PÓS-

MENOPAUSA 

 
Gabriela Alves1, 2, Maria Augusta Maturana1 

 

Fundação Universitária de Cardiologia. Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul1. 

Universidade Luterana do Brasil.2 

 

Introdução:  Indivíduos com mesmo Índice de Massa Corporal (IMC), podem apresentar 

variabilidade na distribuição de gordura corporal, o que parece estar relacionado a 

diferentes fatores de risco cardiovascular (CV). Mulheres na pós-menopausa apresentam 

maior risco CV e uma explicação para isso pode ser o aumento da adiposidade central 

frequente nesse período. Objetivos: Determinar a prevalência de fenótipos de obesidade e 

distribuição de gordura corporal em mulheres na pós-menopausa e comparar a frequência 

de alterações cardiometabólicas entre estes fenótipos. Métodos: Delineamento 

transversal, incluídas 280 mulheres que consultaram no Ambulatório de Climatério na 

rede pública. Critérios de inclusão foram menopausa com idade ≥ 40 anos e de exclusão 

diagnóstico prévio de doenças CV e diabete mellitus. Dados coletados em prontuários. 

Conforme recomendações da OMS, circunferência de cintura (CC) ≥88cm foi 

considerado valor de risco e IMC≥30kg/m², obesidade. A amostra foi distribuída entre os 

fenótipos IMC<30kg/m2+CC<88cm (F1), IMC<30kg/m2+CC≥88cm (F2) e 

IMC≥30kg/m2+CC≥88cm (F3), excluindo o grupo IMC≥30kg/m2+CC<88cm por conter 2 

pacientes, e ainda definida como “metabolicamente obesas, mas não obesas”, fenótipo 

MONO, e “metabolicamente saudáveis, mas obesas”, MHO, conforme IMC e presença de 

2 componentes da Síndrome Metabólica (SM). Resultados: A média de idade foi de 61 

anos (±8) e a mediana de tempo de menopausa 10 anos (IIQ 25-75%: 5-17). Hipertensão 

(HAS) foi referida por 44% das mulheres e 75% foram diagnosticadas com dislipidemia. 

31% da amostra apresentou IMC≥30kg/m2, enquanto 67% CC≥88cm. SM foi 

diagnosticada em 29% das pacientes e 73% apresentaram ao menos 2 componentes da 

SM. A mediana do índice LAP foi 50 (34-80) e de vitamina D 25ng/mL (21–31). Quanto 

aos fenótipos de obesidade, 32% eram F1, 37% F2 e 30% F3. 21% foram classificadas 

como MONO e apenas 3% como MHO. A prevalência de HAS foi de 17% em F1, 43% 

em F2 e 72% em F3 (p<0,001), já dislipidemia teve frequência de 61% em F1, 81% em 

F2 e 87% em F3 (p=0,016). SM apresentou nenhuma paciente em F1, 42% em F2 e 59% 

em F3 (p<0,001). Demais marcadores de alterações metabólicas como colesterol total 

(p=0,014), HDL (p=0,044), níveis de triglicerídeos (p=0,007), índice LAP (p<0,001) e 

níveis de vitamina D (p=0,023) também mostraram diferença entre os fenótipos. 

Conclusão: Nesse grupo, a obesidade central foi altamente prevalente, mostrando 

importante associação com fatores de risco CV, a qual foi potencializada pela obesidade. 

Esses dados evidenciam o papel central da distribuição de gordura corporal no risco CV 
em mulheres na pós-menopausa.  

Apoio: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - CNPq 
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ESTUDO MULTICÊNTRICO PARA COMPARAÇÃO ENTRE DUAS 

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO DO “STRAIN" ATRIAL: 

MULTICENTRIC ATRIAL STRAIN COMPARISON BETWEEN TWO 

DIFFERENT MODALITIES (MASCOT) TRIAL 
 

LEONARDO GRISELI1, Sofia Giusti Alves1, Filipe Cirne1, Tiago JN Gomes1, Pedro AM 

Cella1, Bruna B. Thomé1, Luiz FS Birk1, Gabriel Seroiska1, Helena Marcon Bischoff1, 

Matteo Cameli2, Marcelo Haertel Miglioranza1. 

 

(1) Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia, (2) Universidade de 

Siena – Itália 

 

Introdução:A avaliação da função do átrio esquerdo (AE) está ganhando importância em 

muitos cenários clínicos. Dentre diversos métodos, a ecografia com ‘Speckle tracking’ 

(STE) está surgindo como a tecnologia mais promissora para a avaliação direta da função 

mecânica do AE, através da análise da deformação da fibra muscular (strain). A aplicação 

da STE para a análise da deformação longitudinal do AE ainda requer regulamentações e 

validação. De acordo com as últimas recomendações internacionais, duas técnicas 

diferentes são aceitas para adaptação do “software” de STE para a quantificação da 

deformidade do AE (PALS e PACS). Apesar de as duas técnicas serem aceitas, não existe 

nenhum estudo demonstrando que os resultados da avaliação da função do AE entre 

ambas são equivalentes e que os pontos de corte da normalidade são interponíveis. 

Ademais, também não se sabe qual das técnicas apresenta melhor reprodutibilidade e 

factibilidade. Dessa forma, foi proposto um estudo multicêntrico para definir qual das 

duas técnicas (PALS vs PACS) é melhor reproduzível e factível para assim 

determinarmos um método padrão comum. 

Métodos: O período de coleta de dados foi entre 1° de Agosto(2018) a 1° Junho (2019). E 

o período de análise estatística dos dados será até 31/07/2019.  Serão analisados o strain 

do AE a partir de ambas as técnicas (PALS e PACS). Serão analisados o tempo necessário 

para a quantificação do strain do AE de cada indivíduo, conforme cada uma das duas 

modalidades e os valores serão calculados e comparados. A factibilidade do strain do AE 

será avaliada medindo a porcentagem dos segmentos com uma qualidade de rastreamento 

adequada em relação ao total dos segmentos analisados. A reprodutibilidade intra e inter 

operador será analisada via Bland-Altman. 

Descrição da população: Foram incluídos um total de 1034 indivíduos, advindos de 27 

centros, de 17 países. Divididos entre os grupos: pessoas saudáveis (37,0%); sobrecarga 

de pressão no AE (33.3%); sobrecarga de volume no AE (29,7%). A idade média foi de 

59,17±16,85 anos.Em relação ao gênero, 55,5% dos pacientes eram do sexo masculino. 

Em relação à raça, 91,8% eram caucasianos, 1,8% negros e 6,3% orientais. As 

comorbidades mais frequentes foram dislipidemia (28,6%) e diabetes Mellitus (18,4%). 

Dentre as doenças cardiovasculares, hipertensão (45,9%), Valvopatias (25,3%), 

Cardiopatia Isquêmica (17,1%), e Insuficiência Cardíaca (16,9%) estavam entre as mais 

frequentes.  

 

Apoio: FAPERGS 
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ESTUDO RANDOMIZADO DO EFEITO DA HIDROXICLOROQUINA 

NA FUNÇÃO ENDOTELIAL DE IDOSOS COM APNEIA DO SONO  
 

Marcelo Filippe¹, Letícia Maria Tedesco Silva³, Prof. Denis Martinez³, Bruna Eibel², 

Gustavo Waclawovsky², Chaiane Piccin², Liliana Boll² e Profa. Maria Cláudia 

Irigoyen² 

 

¹UFCSPA, ²IC-FUC, ³UFRGS 
 

Introdução: Na Apneia do sono, a disfunção endotelial antecede o desenvolvimento de 

doença aterosclerótica e a ocorrência de eventos cardiovasculares. Agentes que 

potencialmente atuem na melhora da função endotelial podem auxiliar na prevenção 

desses eventos. Já foi descrito que pacientes em uso de imunomoduladores devido a 

doenças reumáticas apresentam menor prevalência de doenças cardiovasculares. A 

hidroxicloroquina (HCQ), por exemplo, reduz a ativação do sistema de imunidade inato 

por inibição da estimulação dos receptores tipo Toll37, que podem desempenhar um papel 

importante na ativação de células inflamatórias em pacientes ateroscleróticos. Estudos 

mostraram que a HCQ diminui a produção de citocinas envolvidas na aterosclerose, tem 

propriedades antitrombóticas, inibe a síntese das metaloproteinases de matriz (MMP-9), é 

associada a menores índices de colesterol total, glicemia de jejum e, consequentemente, 

associada a menor incidência de DM2, dislipidemia e eventos cardiovasculares. 

Entretanto, não são bem estabelecidos seus efeitos não-reumatológicos em pacientes com 

elevado risco cardiovascular. O medicamento é de baixo custo e se encontra disponível na 

Secretaria Estadual de Saúde. Os efeitos adversos da HCQ são raros e ocorrem mais 

frequentemente com altas doses. Objetivo: Neste ensaio clínico randomizado será testado 

em pacientes com doença arterial coronariana e apneia do sono o efeito do tratamento 

com HCQ sobre a disfunção endotelial. Método: O estudo será realizado no Instituto de 

Cardiologia do Rio Grande do Sul e no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, instituição 

coparticipante do projeto. Recrutaremos da coorte MEDIDAS, participantes com idade 

acima de 65 anos e doença arterial coronariana. Escolheu-se utilizar essa amostra já 

avaliada quanto à apneia do sono por razões de conveniência, mas também por serem os 

idosos com apneia do sono a população mais vulnerável à cardiopatia. O índice de apneia-

hipopneia será usado como variável de ajuste. A disfunção endotelial será avaliada no 

Laboratório de Investigação Clínica do Instituto de Cardiologia (LIC), por meio do exame 

de dilatação fluxo-mediada da artéria braquial, método padrão-ouro, considerado preditor 

independente de eventos cardiovasculares na população geral e por tonometria arterial 

periférica, medida mais recente e mais facilmente obtida. Planeja-se utilizar a HCQ em 

dose de 200 mg (~3 mg/kg), metade da dose na qual inicia a aparecer toxicidade, que seria 

em torno de 6 mg/kg. Resultados: Espera-se Obter evidência, ainda que preliminar, da 

eficácia da hidroxicloroquina na melhora da função endotelial e a redução de marcadores 

de risco cardiovascular. Caso se confirme a eficácia, desenhar futuras propostas de 

ensaios clínicos randomizados multicêntricos em todo o país para confirmar os presentes 

resultados. Avaliar desfechos de morbimortalidade cardiovascular associados ao uso de 

hidroxicloroquina a longo prazo em estudos epidemiológicos e ensaios clínicos 

randomizados. 

 

APOIO: FAPERGS 
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REGISTRO EURECA: EUROBSERVATIONAL RESEARCH 

PROGRAMME 
 

Pedro Augusto Morello, Leonardo Griseli1, Sofia Giusti Alves1, Filipe Cirne1, Tiago JN 

Gomes1, Bruna B. Thomé1, Luiz FS Birk1, Gabriel Seroiska1, Helena Marcon Bischoff1, 
Marcelo Haertel Miglioranza1. 

(1) Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia 

 

Introdução:  Dentro do espectro das doenças cardiovasculares, a doença coronária 

isquêmica (DCI) é a principal causa de mortalidade nos países da União Europeia. Nos 

doentes com suspeita de angina estável, o diagnóstico desta entidade realizado de forma 

eficaz e antecipada é fundamental para o seu tratamento efetivo e consequente redução de 

eventos. Em 2013, a Sociedade Europeia de Cardiologia publicou um Guideline para a 

abordagem da Doença Coronária estável, o que representou um passo muito importante 

no sentido de estabelecer recomendações claras e objetivas no uso da Imagem 

Cardiovascular Não Invasiva (ICNI). O registo EURECA visa avaliar o papel ICNI no 

estudo de uma população de doentes com sintomas de doença coronária estável 

potencialmente causados por doença coronária obstrutiva. Os resultados poderão ser 

fundamentais para melhorar a qualidade e eficácia dos cuidados prestados a estes doentes 

e para otimizar os recursos existentes e a disponibilidade de técnicas de imagem 

Objetivos: Avaliar a adesão da implementação do Guideline da ESC no que concerne a 

ICNI no estudo de doentes com sintomas de angina estável potencialmente causados por 

doença coronária obstrutiva.  

Métodos: registo internacional, multicêntrico, prospectivo de doentes com sintomas de 

doença coronária estável sugestivos de presença de doença obstrutiva que, sem exames ou 

procedimentos de diagnóstico nos últimos 6 meses. O recrutamento é realizado 

consecutivamente durante 3 meses em cada centro. Adicionalmente, os doentes serão 

seguidos em consulta/contato telefônico para cumprir um follow-up de 6 meses. 

Seleção da População: Doentes adultos, referenciados para o diagnóstico de dor torácica 

cardíaca não aguda, com ou sem doença coronária conhecida.  

Critérios de inclusão: Dor torácica estável (típica, atípica ou não anginosa), dispneia ou 

intolerância ao esforço, com suspeita de doença coronária, a necessitar de estudo 

diagnósticos 

Critérios de exclusão: idade < 21 anos; hospitalização recente (< 6 meses) por doença 

coronária (síndroma coronária aguda, enfarte agudo do miocárdio) ou insuficiência 

cardíaca; revascularização coronária recente ( < 6meses), percutânea/cirúrgica ou cirurgia 

cardíaca de outra causa; estudo complementar de diagnóstico invasivo ou não invasivo de 

doença coronária recente ( < 6 meses); dor torácica no contexto de síndroma coronária 

aguda; doença valvular grave; insuficiência cardíaca grave; doença do nó sinusal, 

bloqueio atrioventricular de 2º ou 3º grau; presença de comorbidade significativas 

(neoplasia; doença crónica debilitante); incapacidade de se compromete com 

consentimento assinado; participantes de ensaios clínicos randomizados (podendo 

participar outros registos/estudos observacionais simultaneamente). Consultas e Follow-

up: a informação dos doentes será recolhida em 2 pontos: no momento na inclusão e 

dentro dos 90 dias seguintes; em observação de follow-up 6 meses após a inclusão. 
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ACÚMULO DE LÍQUIDO EXTRAVASCULAR PULMONAR INDUZIDO 

PELO ESFORÇO EM CICLISTAS DE ELITE: ESTUDO COM 

ULTRASSONOGRAFIA PULMONAR 
 

Pedro AM Cella1, Leonardo Griseli1, Sofia Giusti Alves1, Filipe Cirne1, Tiago JN 

Gomes1, Bruna B. Thomé1, Luiz FS Birk1, Gabriel Seroiska1, Helena Marcon Bischoff1, 
Marcelo Haertel Miglioranza1. 

(1) Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia 

 

1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre  

2 Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

 

Introdução: Durante muito tempo, a literatura médica descreveu o remodelamento 

cardiovascular decorrente do treinamento extremo como uma adaptação benigna, rotulada 

como “coração do atleta”. Contudo, pesquisas mais recentes têm demonstrado o oposto. 

Postula-se que o desenvolvimento de líquido extravascular pulmonar possa ser tanto um 

marcador de esforço físico excessivo, bem como um fator relacionado com o limite de 

rendimento do atleta. Existem controvérsias, entretanto, sobre as repercussões pulmonares 

de um esforço extremo durante competições ou treinos. Por meio da ultrassonografia 

pulmonar destes atletas, pretende-se avaliar o papel do líquido livre extrapulmonar 

desencadeado pelo esforço físico. 

Objetivos: Avaliar, através da ultrassonografia pulmonar, a prevalência e o grau de 

acúmulo de líquido extravascular pulmonar induzido pelo esforço em ciclistas de elite, 

comparando temporalmente o momento pré (T0) e pós imediato (T1) da atividade física. 

Métodos: estudo de coorte prospectivo e multicêntrico. 

 Serão estudados atletas de elite do ciclismo de resistência federados na FGC, 

selecionados de forma consecutiva. 

Critérios de inclusão: idade entre 20 e 58 anos; ausência de doenças cardiovasculares; 

atleta inscrito na FGC.  

Critérios de Exclusão: uso crônico de medicações vasoativas; consumo de álcool, cafeína 

ou estimulantes nas 24 horas que antecedem a pesquisa; atividade física extenuante nas 24 

horas que antecedem a pesquisa; diagnóstico prévio de fibrose pulmonar; doença 

cardiovascular estabelecida. 

 Todos os indivíduos estudados irão realizar uma entrevista para coleta dos dados 

demográficos e dados referentes a prática esportiva, farão um eletrocardiograma de 12 

derivações em repouso, um estudo ecocardiográfico transtorácico abrangente em repouso 

e um estudo ultrassonográfico do pulmão basal (pré esforço - T0). O estudo 

ultrassonográfico do pulmão pós-esforço (esforço – T1) será realizado em um intervalo de 

tempo de no máximo 2 minutos após o término da atividade física.   

A prova de esforço será realizada em ambiente controlado, com a bicicleta do atleta 

rodando de forma estacionária na esteira-rolo (EASYROLL, Brasil).  

 

Apoio: FAPICC 
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RELATO DE CASO: UTILIZAÇÃO DE CARDIODESFIBRILADOR 

IMPLANTÁVEL SUBCUTÂNEO PARA PREVENÇÃO DE MORTE 

SÚBITA EM PACIENTE COM MIOCARDIOPATIA HIPERTRÓFICA. 
  

Sofia Giusti Alves1, Roberto T. Sant´Anna2, Gustavo G. de Lima2, João Ricardo M. 

Sant´Anna2, Marcelo Haertel Miglioranza2 

 

1- Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

2- Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

 

Fundamento: A miocardiopatia hipertrófica é a causa mais comum de morte súbita (MS) 

em pacientes com menos de 35 anos. O Cardiodesfibrilador Implantável (CDI) é a única 

forma eficaz de reduzir este risco; porém, está associado a diversas complicações a curto e 

longo prazo, a maior parte relacionadas ao eletrodo transvenoso, como pneumotórax, 

endocardite e microfratura. O CDI subcutâneo não necessita de eletrodos transvenosos 

para reverter arritmias ventriculares e é uma alternativa promissora em pacientes jovens, 

com acesso vascular limitado e alto risco de infecção que não necessitam de função 

marcapasso. 

Objetivo: Relatar o primeiro caso de implante de CDI subcutâneo no Rio Grande do Sul. 

Caso Clínico:  Paciente de 34 anos, sexo feminino, portadora de Miocardiopatia 

Hipertrófica (MH) e história familiar de MS precoce. Ecocardiograma demonstra 

diâmetro septal de 22mm, obstrução dinâmica da via de saída do Ventrículo Esquerdo e 

sobrecarga atrial esquerda. A paciente relata dois episódios de pré-síncope no passado; em 

consultas recentes, refere surgimento de episódios intermitentes de desconforto torácico, 

palpitações e "sensação de desmaio". Negava cansaço aos esforços. Foi indicado o 

implante de CDI para prevenção primária com base na história familiar de MS. 

Considerando a idade da paciente e a ausência de necessidade da função marcapasso. foi 

optado pelo implante de CDI subcutâneo. A cirurgia foi realizada sem intercorrências 

28/11/2018, sendo o dispositivo testado com indução e reversão de fibrilação ventricular. 

Em consulta de seguimento, análise do CDI mostrou ausência de episódios de síncope ou 

arritmias registradas. A paciente apresentou seroma e infecção superficial de ferida 

operatória, manejada com sucesso com uso de antibiótico via oral e sem necessidade de 

remoção do sistema. 

Conclusões:  Em alguns subgrupos, como a paciente deste relato, o CDI subcutâneo pode 

apresentar vantagens em relação ao convencional. A possibilidade de tratar infecções de 

loja sem risco de contaminação sistêmica foi demonstrada na paciente em questão. 

Estudos comparativos entre este dispositivo e o CDI transvenoso estão em andamento. 

Figura 1: raio X de tórax da paciente, com presença de CDI subcutâneo 

  
APOIO: CNPq 
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ULTRASSOM PULMONAR NO MANEJO DOS PACIENTES 

INTERNADOS POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO PARA DETERMINAR E VALIDAR UMA NOVA 

ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA 
 

Sofia Giusti Alves1, Leonardo Griseli1, Filipe Cirne1, Tiago JN Gomes1, Pedro AM 

Cella1, Bruna B. Thomé1, Luiz FS Birk1, Gabriel Seroiska1, Helena Marcon Bischoff1, 

Marcelo Haertel Miglioranza1. 

 

(1) Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia 

 

Embasamento: Aproximadamente 80% dos pacientes com Insuficiência Cardíaca Aguda 

(ICA) internados no hospital são tratados inicialmente no departamento de emergência, 

tendo como alvo principal o tratamento da congestão pulmonar (CP). Desses pacientes, 

27% sofrem nova hospitalização ou morrem no prazo de 30 dias após a alta, o que poderia 

ser explicado pelo fato de que pelo menos metade deixam o hospital ainda com CP 

residual. AS tentativas para reduzir a morbimortalidade com novas terapias não obtiveram 

sucesso, e as condutas permanecem as mesmas há décadas. A Ultrassonografia Pulmonar 

(LUS) surgiu como um método barato, de fácil aplicação e elevada acurácia diagnóstica 

para CP, com capacidade de predizer risco de efeitos adversos e o potencial de ser 

utilizada como parte de uma nova estratégia de tratamento da ICA. 

Objetivos: Determinar se uma estratégia de tratamento da ICA guiado pela LUS para 

ajuste das medicações e determinação do melhor momento de alta hospitalar é capaz de 

reduzir a morbimortalidade dos pacientes e tem melhor custo-efetividade em comparação 

com as estratégias de tratamento convencional.  

Métodos: Ensaio clínico prospectivo, randomizado “open-label” e “blinded-end point” de 

180 pacientes com internados por ICA que serão randomizados em 2 grupos de estratégia 

de tratamento guiado: 1.convencional (clínica); 2.LUS + clínica. Em cada grupo de 

estratégia terapêutica, o médico terá disponível apenas a informação relacionada, estando 

cegado para os demais métodos, e a conduta será tomada exclusivamente guiado pelo: 

exame clínico, ou LUS + clínica, respectivamente. No grupo LUS + clínica o alvo será 

reduzir o número total de linhas B para menos de 15. Os pacientes serão seguidos por 6 

meses após alta hospitalar, no qual serão coletados sintomas e sinais clínicos de CP, 

questionário de qualidade de vida e desfechos independente da estratégia determinada. 

Como desfechos, serão avaliadas as internações por IC e a morbimortalidade total no 

período de seguimento. As hipóteses primárias serão testadas com base de intenção de 

tratamento usando os modelos de regressão de risco proporcional de Cox. Os efeitos do 

tratamento nas admissões totais serão testados usando modelos de regressão de Poisson 

seguindo uma estratégia similar às das análises de sobrevida. 

 

Apoio: CNPq 
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PERFIL DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR ENDOCARDITE 

INFECCIOSA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE 2010 A 2018 

 
Sofia Giusti Alves1, Leonardo Griseli1, Filipe Cirne1, Tiago JN Gomes1, Pedro AM 

Cella1, Bruna B. Thomé1, Luiz FS Birk1, Gabriel Seroiska1, Helena Marcon Bischoff1, 

Marcelo Haertel Miglioranza1. 

 

(1) Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia 

 

Introdução: A Endocardite Infecciosa (EI) é uma doença grave e com alta 

morbimortalidade. Apesar das estratégias de profilaxia, dos avanços diagnósticos e 

terapêuticos, tanto a incidência como a gravidade da doença parecem estar inalteradas. A 

análise do perfil e do tratamento dos pacientes com EI no mundo real permitirá entender 

melhor a epidemiologia local e coo as diretrizes clínicas estão sendo implementadas na 

prática médica. 

Objetivos: Analisar o perfil dos pacientes hospitalizados por EI no Instituto de 

Cardiologia (IC-FUC) no período de 2010 a 2018. 

Métodos: Registro retrospectivo unicêntrico. Critérios de inclusão: idade maior de 18 

anos e diagnóstico de EI de acordo com os critérios de Duke. Realizada análise descritiva 

por meio do software SPSS. 

Resultados: N = 117. 60,9% do sexo masculino. 31,8% e 14,5% dos pacientes tinham 

história de cirurgia em válvula aórtica e mitral, respectivamente. Principais manifestações 

na admissão à emergência: febre (61,2%), mal-estar geral (58,3%), sopro cardíaco 

(51,3%), dispneia (27,6%). 65,4% apresentavam hemocultura positiva. Microrganismos 

mais frequentes: Staphylococcus coagulase negativos (21,2%) e Streptococcus viridans 

(12,7%). 61,5% dos pacientes foram submetidos a cirurgia valvar durante a internação. As 

válvulas aórtica (65%) e mitral (39%) foram as mais comumente intervidas. Taxa de 

mortalidade intra-hospitalar: 23,3%. 28,8% dos pacientes apresentavam disfunção valvar 

no momento da alta. 

Conclusão: A EI promove significativa morbimortalidade em nosso meio, e o alto índice 

de comorbidades associadas pode exercer impacto negativo no prognóstico dos pacientes. 

A realização de registros clínicos com seguimento estendido permitirá uma análise mais 

aprofundada do contexto atual e o levantamento de medidas para otimizar o tratamento da 

EI. 
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PREVALÊNCIA DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO ENTRE 

PACIENTES ISQUÊMICOS HOSPITALIZADOS 
 

Yasmin Podlasinski da Silva, Fernanda Chieza, Mônica Pereira, Martina Pedroso, Mª 

Antonieta Moraes. 

Programa de Pós-Graduação Lato Sensu: Enfermagem em Cardiologia. Instituto de 

Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação Universitária de Cardiologia, Porto Alegre, 

RS, Brasil. 

Introdução: A associação entre apneia obstrutiva do sono (AOS) e as doenças 

cardiovasculares (DCV) não é somente uma consequência da sobreposição de fatores de 

risco. Além de acometer uma grande proporção de pacientes cardíacos, ela é um fator de 

risco independente para o aparecimento e a progressão dessas comorbidades. Objetivos: 

Verificar a prevalência de AOS em pacientes com cardiopatia isquêmica, em uma 

Instituição especializada em cardiologia. Métodos: Estudo transversal prospectivo 

conduzido com pacientes hospitalizados submetidos à intervenção coronária percutânea 

(ICP) e/ou cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM), de ambos os sexos e idade ≥ 

18 anos, no período entre março/2018 e fevereiro/2019. Foram excluídos pacientes com 

incapacidade de comunicação verbal, portadores de doenças do sistema nervoso central, 

com diagnóstico ou tratamento prévio de AOS ou em uso de benzodiazepínicos. Para 

estimar a prevalência de apneia e a sonolência diurna excessiva foram aplicados o 

questionário de STOP-Bang (positivo quando ≥ 3 sim) e a escala de Epworth (sonolência 

quando pontuação ≥ 10 pontos), respectivamente. Foram coletadas variáveis sócios 

demográficas clínicas e relacionadas aos desfechos. Resultados: Análise de 310 pacientes 

mostrou predomínio de homens (70%), sexagenários (64±9) anos, hipertensos (77%), 

dislipidêmicos (58%), diabéticos (42%) e obesos (30%).  Foi evidenciada a presença de 

AOS em 74% e de sonolência em excesso em 39% dos pacientes. O gênero masculino e a 

presença de hipertensão mostraram-se com associação significativa (p=0,001 e p=0,001). 

Conclusão: Há alta proporção de pacientes isquêmicos com AOS. A hipertensão, avanço 

da idade e o sobrepeso são consequências fortemente associadas a estes distúrbios. Faz-se 

necessário, portanto, o rastreio da apneia pelos questionários rápidos a fim de avaliar e 

tratar esses pacientes precocemente.   

Apoio: CNPq 

 

 



Anais do XXIII SIC 
38 

MANEJO DE PACIENTES ANTICOAGULADOS PELA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM EM UM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM 

ANTICOAGULAÇÃO 
 

Yasmin Podlasinski da Silva¹, Carolina Stefanello¹; Caroline Locatelli Boer¹; Eduardo 

Bartholomay1; Fernanda Pinheiro¹; Gabriela Flores do Nascimento¹; Julia Cristina Dani 

Terraciano¹; Luana Bonfanti¹; Luiz Claudio Danzmann1; Lucas Petersen1 

1. Universidade Luterana do Brasil  

 

Introdução: A utilização dos anticoagulantes orais (ACO) está ganhando campo na 

prática clínica, já que alterações como a fibrilação atrial (FA) os exigem como profilaxia. 

Destarte, o uso de varfarina reduz em 64% o risco anual de Acidente Vascular Encefálico 

(AVE), contudo requer manejo adequado e tempo para atingir o efeito terapêutico. 

Objetivo: Avaliar o impacto do ambulatório de anticoagulação no manejo dos pacientes 

anticoagulados, ministrado pela enfermagem, em um Hospital referência em Canoas. 

Métodos: Estudo transversal, realizado no período de junho/2018 a fevereiro/2019. Foram 

selecionados pacientes ≥18 anos, de ambos os sexos, em uso de ACO e em 

acompanhamento ambulatorial. Os pacientes foram convidados na consulta a participar da 

pesquisa, após assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, foi aplicado um 

questionário próprio que incluía a indicação para uso de ACO, o risco de um evento 

tromboembólico, sangramento leve ou grave, o tipo de anticoagulante e antiplaquetário, o 

valor do Índice Internacional Normalizado (RNI) e história prévia de doenças. 

Resultados: Foram analisados dados parciais de 149 pacientes, com predomínio do sexo 

masculino (60%), sexagenários (66,38 ± 11,69 anos), hipertensos (66%), em uso de 

anticoagulantes orais devido à presença de FA (72%), à trombose venosa profunda (3%) e 

à prótese valvar metálica (23%). Prevaleceram os pacientes com o valor do RNI no alvo 

(56%), com CHADS2 score≥2 (54%) e com HAS-BLED score≥3 (78%). Dos indivíduos 

com RNI alvo, 54,2% tinham CHADS2 score≥2 (p=1,00) e 76% tinham alto risco para 

sangramento pelo score do HAS-BLED (p=0,657). O intervalo de dois meses entre as 

consultas, no serviço especializado, foi mais prevalente (50%) do que as manejadas 

mensalmente (44%). O tempo de anticoagulação dos pacientes foi >6 meses (86%), a 

maioria dos pacientes (99%) não obteve sangramento com a terapia e 13,4% 

apresentavam AVE prévio. Conclusões: Observou-se que mais da metade dos pacientes 

apresentavam RNI alvo e 99% não vivenciaram sangramentos no período estudado. A 

maioria dos pacientes acompanhados fazia uso de ACO devido a FA, o que indica uma 

maior adesão a essa terapia. Evidencia-se que as medidas ambulatoriais tem sido eficazes 

no controle de pacientes anticoagulados. 
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EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A CAPACIDADE DE 

REPARO DO DNA E FUNÇÕES CARDÍACA E SIMPATOVAGAL EM 

MODELO ANIMAL DE CARDIOTOXICIDADE AGUDA INDUZIDA 

POR DOXORRUBICINA. 
 

Mariana Kras Borges Russo1, Paola Victória da Costa Ghignatti1, Luciele Varaschini 

Teixeira1, Temenouga Nikolova Guecheva1, Tiago Becker2, Maximiliano Isoppo Schaun1, 

Natalia Leguisamo Meirelles1. 

 

1. Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia.  

2. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 

Introdução: O uso da Doxorrubicina (DOX), um antineoplásico largamente empregado, é 

limitado pelo risco de indução de cardiotoxicidade. Os efeitos do exercício físico, uma 

estratégia notoriamente cardioprotetora, ainda não foram estabelecidos neste contexto. 

Objetivo: Avaliar o efeito preventivo do exercício físico (EF) em um modelo animal de 

cardiotoxicidade. Métodos: Estudo experimental com ratos Wistar Kyoto. Os grupos CT 

e DT realizaram treinamento aeróbico em esteira durante 4 dias/semana por 4 semanas 

antes do tratamento com 4 mg/kg DOX ou solução salina por 4 semanas; os grupos C e D 

foram mantidos sedentários até receberem o mesmo protocolo com DOX ou solução 

salina. Ao final deste período, avaliou-se: função cardíaca por ecocardiograma; pressão 

arterial e modulação simpatovagal por registro artério-femoral; capacidade de reparo do 

DNA por teste cometa e tratamento in vitro com hidroperóxido de terc-butilo; e 

toxicidade hematológica. Os dados adquiridos foram analisados por ANOVA e 

considerou-se p<0,05. Resultados: A dose cumulativa de 16 mg/kg de DOX induziu 

redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (D: 63±4 vs. C: 73±4 %, p=0,04), do 

débito cardíaco (D: 32±9 vs. C: 56±14 mL/min, p=0,001) e das pressões arteriais sistólica 

(D: 96±5 vs. C: 128±6 mmHg, p=0,02) e diastólica (D: 68±5 vs. C: 85±2 mmHg, p=0,02); 

aumento da frequência cardíaca (C: 370±32 vs. D: 553±0,5 bpm, p=0,03); e predomínio 

exacerbado do parassimpático (LF/HF, C: 0,30±0,006 vs. D: 0,11±0,010, p<0,001). O EF 

preservou a pressão arterial (D vs. DT: 92±8 mmHg, p=0,003), a área (D: 0,25±0,04 vs. 

DT: 0,31±0,04 cm², p=0,007) e o diâmetro (D: 0,49±0,05 vs. DT: 0,55±0,06 cm, p=0,04) 

diastólicos. A DOX não alterou a capacidade de reparo do DNA em 1h ou em 2h de 

tratamento. Todavia, o EF exerceu efeitos sobre esse parâmetro independentemente da 

DOX, reduzindo o dano residual final (C1h/2h: 49±20/62±28, D1h/2h: 52±21/57±23, CT1h/2h: 

43±15/45±16, DT1h/2h: 40±15/42±15 %). A DOX induziu toxicidade hematológica na 

medula óssea (vacuolização, basofilia citoplasmática e alterações na morfologia celular) e 

no sangue periférico (anemia regenerativa, e presença de granulação tóxica em 

neutrófilos). Conclusão: O EF preventivo não impediu o desenvolvimento da 

insuficiência cardíaca sistólica e da alteração simpatovagal induzidas pela DOX. Contudo, 

o EF melhorou capacidade de reparo do DNA independentemente do tratamento com 

DOX. 

 

Apoio: CAPES, FAPICC.  
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO CARDIOVASCULAR À INFECÇÃO PELO 

VÍRUS ZIKA E ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS NA TRANSMISSÃO 

VERTICAL EM MURINOS IMUNOCOMPETENTES 
 

Paulo Lemos1, Fernanda Marques da Silva1, Thais Fumaco2, Luciele Teixeira1, Diogo 

Souza3, Paulo Roehe3, Ana Paula Varela2, Patrícia Sesterheim1. 

  
1 Instituto de Cardiologia /Fundação Universitária de Cardiologia, Centro de Cardiologia 

Experimental, Porto Alegre, Brasil. 
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório de Virologia, Porto Alegre, 

Brasil. 
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em 

Bioquímica, Porto Alegre, Brasil. 

 

Introdução: Pesquisas recentes apontam uma associação entre infecção pelo ZIKV e o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DC). Tendo em vista a alta incidência de 

ambas patologias, nossa proposta nossa é verificar os efeitos cardiovasculares secundários 

à infecção pelo ZIKV, bem como analisar alterações morfológicas em proles de fêmeas 

murinas imunocompetentes. 

Objetivo: investigar o efeito do ZIKV no desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 

em alterações morfológicas na transmissão vertical de camundongos FVB/N. 

Métodos:  camundongos fêmeas infectadas (n=8), pelo ZIKV (1x105 UFP) e fêmeas 

controle (n=8), com 80 dias de idade, da linhagem FVB/N, foram acasaladas com machos 

não infectados (n=8) da mesma idade e linhagem, nos quais foram dosados troponina T. 

Os dados anátomo morfológicos foram registrados no momento do nascimento, assim 

como o número de filhotes vivos e natimortos.  

Resultados: a carga viral foi quantificada por qPCR nas fêmeas infectadas, nas quais 

houve um aumento significativo de Troponia T (8,2 ng/L), quando comparado ao grupo 

controle (3,8 ng/L), bem como das taxas de natalidade e natimortalidade. Já na prole, a 

carga viral não foi detectada e tampouco evidenciou-se alterações morfológicas.  

Conclusão: resultados preliminares sugerem um grau de susceptibilidade do tecido 

cardíaco à infecção por vírus Zika. Sendo a troponina um marcador inflamatório de 

acometimento de células cardíacas, sua aferição e alterações séricas detectadas, sugerem 

uma injúria relacionada com a presença do arbovírus. Camundongos imunocompetentes 

apresentam uma barreira como modelo biológico para o estudo de alterações morfológicas 

frente à infecção pelo ZIKV. 

 

APOIO: MCTIC-CNPq/ MEC-CAPES/ MS-Decit / FNDCT Nº 14/2016. 
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RELAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA E PERFIL 

NUTRICIONAL DE GESTANTES NOS PARÂMETROS 

HEMODINÂMICOS DE FETOS HUMANOS. 

 
Arthur Ferreira da Silva¹, Tágli Henrique de Souza Feijó2, Jaderson Pinheiro Nunes2, 

Izabele Vian¹, Ana Zílio¹, Natássia Miranda Sulis¹, Luiza Van der Sand¹, Gabriela 

Marinho¹, Fernanda Greinert¹, Matheus Füehr Rodrigues¹, Paulo Zielinsky¹ 

 
1Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Unidade de Cardiologia Fetal 
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

Introdução: Vários estudos mostram os efeitos das condições ambientais intrauterinas na 

saúde do feto e o impacto na idade adulta. A maioria dos trabalhos tem se concentrado 

nos aspectos nutricionais da gestante e os efeitos nos descendentes em longo prazo, 

poucos estudos abordam o efeito da atividade física. Dessa forma, este estudo tem como 

objetivo entender melhor as adaptações hemodinâmicas que ocorrem durante o período 

fetal em função da atividade física e do perfil nutricional materno. Objetivos: Verificar a 

associação entre os níveis de atividade física e o perfil nutricional de gestantes nos 

parâmetros hemodinâmicos de fetos humanos estimados por ultrassonografia fetal da 

aorta descendente.  

Método: Este projeto caracteriza-se como um estudo transversal, cuja amostra será 

composta por 48 gestantes. Os critérios de inclusão para o estudo serão gestantes que 

apresentem o feto com peso adequado para a idade gestacional, verificado através dos 

exames pré-natal, e que estejam no último trimestre. Os critérios de exclusão serão 

gestantes que apresentem históricos de tabagismo, pré-eclâmpsia, diabetes, uso de 

medicamentos, fetos múltiplos ou com alguma anormalidade cardiovascular. Será 

realizada a avaliação do nível de atividade física e perfil nutricional utilizando 

questionários e variáveis antropométricas; após isso será feito um exame de 

ecocardiografia fetal para verificar os parâmetros hemodinâmicos do feto estimados na 

aorta descendente.  

Hipótese: A atividade física, independente do perfil alimentar materno, provoca 

alterações funcionais e estruturais na aorta descendente de fetos com peso adequado para 

a idade gestacional que refletem no comportamento das variáveis hemodinâmicas 

verificadas através da ultrassonografia fetal 

 

Apoio: FAPICC 
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EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE POLIFENÓIS NOS NÍVEIS 

PLASMÁTICOS DE PROSTAGLANDINA E2 EM MULHERES EM 

IDADE FÉRTIL – UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 
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Raupp, Camila Weschenfelder, Angela Arnt, Maximiliano Schaun, Melissa Markoski, 
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Introdução: O efeito de substâncias anti-inflamatórias sobre a constrição do ducto 

arterioso fetal está bem documentado, porém a propriedade anti-inflamatória dos 

polifenóis e seu efeito no metabolismo das prostaglandinas e, consequentemente, na 

dinâmica do coração fetal, não está estabelecida em humanos saudáveis.  

Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação de polifenóis nos níveis plasmáticos de 

prostaglandina E2 (PGE2) em mulheres em idade fértil em uso de anticoncepcionais 

hormonais combinados. Como objetivos secundários foram avaliados marcadores de 

inflamação e estresse oxidativo.  

Metodologia: Ensaio clínico randomizado duplo cego. Foram selecionadas mulheres de 

25 a 35 anos para receberem cápsulas de polifenóis numa concentração de 3000mg/dia ou 

cápsulas de placebo, a serem consumidas diariamente, por quinze dias.  

Resultados: Quarenta mulheres foram randomizadas, onde quinze no grupo polifenóis e 

treze no grupo controle completaram o estudo. As características dos grupos foram 

semelhantes em ambos os momentos. A excreção de polifenóis no grupo polifenóis 

aumentou após o consumo das cápsulas (mediana antes da intervenção: 60,1mgGAE/g 

creatinina e após: 137,2 mgGAE/g creatinina, p<0,01). O grupo controle apresentou 

aumento significativo nos níveis de PGE2, conforme a média e desvio padrão apresentados 

(70,6±14,8 pg/mL antes da intervenção; 81,7±14,4 pg/mL após a intervenção, p=0,01), 

enquanto que o grupo polifenóis não apresentou alteração desses níveis (81,8±24,5 pg/mL 

antes da intervenção e 82,7±22,7 pg/mL após a intervenção, p=0,79). Os níveis de F2 

isoprostano e PCRus tiveram comportamento semelhante. Houve aumento da PCRus 

(p<0,01) e do F2 isoprostano (p=0,04) no grupo controle, enquanto que no grupo 

polifenóis esses níveis não se modificaram. A razão GSSG/GSH reduziu 

significativamente no grupo polifenóis (p=0,02) enquanto que no grupo controle não 

houve alteração.  

Conclusão: A suplementação de cápsulas com polifenóis inibiu o aumento nos 

marcadores de inflamação e estresse oxidativo em mulheres em idade fértil em uso de 

anticoncepcionais hormonais combinados. 

 

APOIO: FAPICC 

 



Anais do XXIII SIC 
47 

ANÁLISE DA FRAÇÃO DE ENCURTAMENTO NO ÁTRIO ESQUERDO 

EM FETOS COM CRESCIMENTO INTRAUTERINO RESTRITO: UM 

PREDITOR DE DISFUNÇÃO CARDÍACA DIASTÓLICA 

 
Gabriel Azeredo de Magalhães1, Paulo Zielinsky2 

 

1 – Faculdade de Medicina (PUCRS) 

2 – Chefe da Unidade de Cardiologia Fetal (IC-FUC) 

 

Introdução: o crescimento intrauterino restrito (CIUR) é uma condição clínica de 

elevado impacto gestacional e de morbimortalidade neonatal importante, contabilizando 

cerca de 10% das gestações. Sabe-se que potenciais complicações repercutem no aparelho 

cardiovascular devido à resistência placentária aumentada e às alterações hemodinâmicas 

decorrentes deste fenômeno. Neste cenário, a ecocardiografia fetal tem seu papel bem 

estabelecido na detecção de anormalidades na função cardíaca. Alguns parâmetros 

ecocardiográficos podem ser utilizados para avaliar o grau de comprometimento 

diastólico em fetos com CIUR. Até o momento, marcadores como índice de excursão no 

septum primum, índice de pulsatilidade nas veias pulmonares e índice de pulsatilidade no 

forame oval já foram estudados nesta população. O papel da fração de encurtamento do 

átrio esquerdo (FEAE) na avaliação da função diastólica no CIUR, contudo, ainda não foi 

investigado. Assim, a FEAE pode servir como importante marcador de disfunção 

diastólica que, junto de outros fatores, torna factível a detecção de fetos com maior risco 

de evoluir com desfechos cardiovasculares desfavoráveis ao longo da vida.  
Objetivos: avaliar o comportamento da FEAE em fetos com CIUR e testar a correlação 

entre as alterações na FEAE e a severidade do comprometimento diastólicos em fetos com 

CIUR, em comparação a fetos com crescimento adequado para a idade gestacional. 

Métodos: trata-se de um estudo prospectivo transversal, não intervencionista, que irá 

avaliar, através de ultrassonografia obstétrica e ecocardiografia fetal, 48 gestantes com 

idade gestacional de 25 semanas ou mais, em Unidade de Cardiologia Fetal, em Porto 

Alegre. O grupo em estudo incluirá 24 pacientes cujos fetos tiveram o diagnóstico de 

CIUR com anormalidades ao Doppler fetal. O grupo controle será constituído por 24 

gestantes normais, com feto único e sem comorbidades.  

Resultados: ainda não disponíveis  (projeto em andamento). 

Conclusão: é esperado que a FEAE seja menor em fetos com CIUR quando comparada a 

fetos com crescimento adequado para a idade gestacional. Além disso, quando analisada 

juntamente com outros marcadores ecocardiográficos já bem estabelecidos, a avaliação da 

FEAE pode servir como importante ferramenta para predizer fetos com CIUR em risco 

aumentado de desfechos cardiovasculares adversos, permitindo uma abordagem 

preventiva. 
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ESTUDO TRANSLACIONAL DA SUPLEMENTAÇÃO MATERNA DE 

ÔMEGA-3 NA ALTERAÇÃO DA DINÂMICA DO DUCTO ARTERIOSO 

FETAL: ensaio clínico randomizado, estudo in vitro e estudo in vivo. 
 

Gabriela dos Santos Marinho, Izabele Vian, Antonio Piccoli Jr, Luiz Henrique Nicoloso, 

Fernanda Greinert, Gabriela Garcez, Luanda de Oliveira, Matheus Rodrigues, Arthur da 

Silva, Tiago Pereira, Daiana Rysdyk, Gabriel de Magalhães, Mariana Brunini, Danielly 

Stefen, Paulo Zielinsky.  

 

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

 

Introdução: o efeito constritor das substâncias anti-inflamatórias sobre o ducto arterioso 

fetal (DAF) já está bem documentado. Por sua propriedade anti-inflamatória, a 

suplementação de ômega-3 tem sido recomendada na gestação, contudo, os efeitos dessa 

substância sobre a dinâmica do DAF ainda são desconhecidos.  

Objetivos: Avaliar a relação da suplementação de ômega-3 na dinâmica do DAF no 

terceiro trimestre gestacional. 

Métodos: estudo composto por braço clínico (1: ensaio clínico randomizado) e braço 

experimental (2: in vitro e 3: in vivo): (1) ECR duplo-cego, com gestantes maiores de 18 

anos, idade gestacional entre 27 e 28 semanas e com fetos normais. Exclusão de gestantes 

em uso de substâncias com ação anti-inflamatórias. Randomização das participantes em 

dois grupos de suplementação (cápsula de ômega-3 – 450mg/dia de DHA - ou placebo – 

óleo de milho) por oito semanas. Antes e depois da suplementação, foram realizados 

ecocardiograma fetal, antropometria, avaliação do consumo de polifenóis e ômega-3 e 

coleta de amostras de sangue e urina para análise de biomarcadores do estresse oxidativo 

e inflamação. O tamanho amostral calculado para cada grupo foi 37 gestantes. (2) 

experimental in vitro em que células musculares lisas serão tratadas com ômega-3 ou 

ômega-6 e avaliadas quanto à viabilidade, danos ao DNA e alterações no metabolismo 

oxidativo. (3) experimental in vivo com ratas Wistar prenhas, divididas em três grupos de 

suplementação (água, indometacina ou ômega-3) e, após a cesárea, analisados os 

diâmetros ductais dos fetos.  

Resultados parciais: foram randomizadas, até o momento, 39 gestantes do Sistema 

Único de Saúde em realização de ecocardiograma fetal no Instituto de Cardiologia do Rio 

Grande do Sul, com idade gestacional de 27,2±0,09 semanas, 30±6,49 anos, IMC atual de 

31,2±6,07 Kg/m² e IMC pré-gestacional 28,46±6,95. Na análise intragrupos houve 

diferença estatística na velocidade diastólica (p<0,001), sistólica (p<0,001) e no índice de 

pulsatilidade (p<0,05). 67% das gestantes tiveram uma variação no IP acima do esperado 

conforme o decorrer da idade gestacional. Os grupos ainda não foram identificados para 

garantir o cegamento do estudo, que atualmente está em fase de coleta de dados. O braço 

experimental não foi iniciado. 

Conclusão: o estudo está na fase de coleta dos dados, mas resultados futuros servirão 

para estabelecer a segurança na recomendação de ômega-3 durante gestação.   

 

APOIO: FAPERGS e FAPICC 
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DINÂMICA DO FLUXO VENOSO PULMONAR EM FETOS COM 

CRESCIMENTO INTRAUTERINO RESTRITO 
 

Gabriela Travi Garcez¹, Nathalie Bravo-Valenzuela¹, Fernanda Greinert¹, Gabriela 

Marinho¹, Luanda Oliveira¹, Luiza Van der Sand¹, Natássia Sulis¹, Gabriel Magalhães¹, 

Tiago Pereira¹, Arthur da Silva¹, Matheus Rodrigues¹, Daiana Rysdyk¹, Marianna 

Brunini¹, Antônio Piccoli Jr¹, Luís Henrique Nicoloso¹, Paulo Zielinsky¹ 

 

¹Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Unidade de Cardiologia Fetal  

 

Introdução: O crescimento intrauterino restrito (CIUR) é definido pelo crescimento fetal 

abaixo do percentil 10 associado a um processo patológico que modificou o seu 

crescimento, sendo acompanhado por disfunção diastólica fetal precoce. Nesse sentido, o 

índice de pulsatilidade da veia pulmonar (IPVP) é um parâmetro Doppler 

ecocardiográfico útil para avaliar a função diastólica do coração esquerdo fetal, refletindo 

a dinâmica atrial esquerda. As alterações hemodinâmicas na disfunção placentária podem 

contribuir para o débito preferencial pelo VE, com redução da complacência e aumento da 

pressão no AE.  

Objetivos: Avaliar o fluxo venoso pulmonar em fetos com CIUR, de mães com ou sem 

hipertensão arterial, comparando-os com fetos sem CIUR, de mães com hipertensão 

arterial e com fetos controles normais, de mães saudáveis. Identificar possíveis 

correlações do IPVP com os índices de pulsatilidade (IP) do ducto venoso e das artérias 

uterinas, cerebral média (ACM) e umbilical (AU). 

Métodos: Estudo transversal, observacional, com gestantes acima de 25 semanas, 

divididas em três grupos: grupo I (n=30)- fetos com CIUR; grupo II (n=28)- fetos sem 

CIUR, de gestantes com distúrbio hipertensivo e grupo III (n=28)- fetos com 

desenvolvimento normal e de gestantes saudáveis. Em todas foi realizado ecocardiograma 

fetal (n=86), onde foi mensurado o IPVP [velocidade máxima- velocidade pré-sistólica/ 

velocidade média]. A ultrassonografia obstétrica com Dopplervelocimetria foi utilizada 

para avaliação da biometria fetal e cálculo dos IPs do ducto venoso e das artérias uterinas, 

umbilical e cerebral média. Considerados CIUR: fetos com peso < que 10% para a idade 

gestacional, decorrente de disfunção placentária. 

Resultados: O IP da AU foi maior nos grupos I e II que nos controles (P<0,001 e 

P=0,01).  O IPVP médio no grupo CIUR foi de 1,32±0,4 e no grupo II foi de 1,02±0,3 

com diferença significativa (P<0,001 e P=0,0015 respectivamente) em relação aos 

controles (IPVP= 0,75±0,1). No grupo CIUR foi encontrada moderada correlação entre 

IPVP e o IP da AU (r=0,326), mas não com a ACM (r=0,14, P=0,35) e nem com o ducto 

venoso (r= 0,23). 

Conclusão: O IPVP é maior em fetos com disfunção placentária que nos controles, 

resultante da dinâmica atrial esquerda alterada. Considerando-se que as alterações do VE 

precedem as do VD, o IPVP é um parâmetro ecocardiográfico precoce e útil para a 

avaliação da disfunção cardíaca na insuficiência placentária, mesmo antes que se instale o 

CIUR. 

 

APOIO: FAPICC 
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VALIDAÇÃO DO ESCORE DE DISFUNÇÃO DIASTÓLICA DO 

VENTRÍCULO ESQUERDO EM FETOS DE MÃES DIABÉTICAS 
 

Luanda de O. Santos¹, Alexandre Naujorks¹, Antônio Piccoli¹, Luiz H. Nicoloso¹, 

Gabriela Marinho¹, Gabriela Garcez¹, Dayana Rysdyk¹, Bruna Cunha¹, Mariana Uequed¹, 

Caroline Klein¹, Augusto Shimanoe¹, Izabele Vian¹, Paulo Zielinsky ¹ 

 

1. Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

 

Introdução: As malformações congênitas maiores afetam 4 – 12 % dos recém-nascidos 

de mães diabéticas. A hipertrofia miocárdica fetal é a anormalidade mais freqüentemente 

evidenciada em recém-nascidos de mães diabéticas, podendo ser encontrada em até 35% 

destes bebês.  

Objetivo: validar um Escore de Disfunção Diastólica do Ventrículo Esquerdo de fetos de 

mães diabéticas e não diabéticas, de acordo com desfechos clínicos e ecocardiográficos 

perinatais, para ser utilizado na quantificação da gravidade do comprometimento fetal e 

previsão de eventos adversos perinatais. 

Métodos: Trata-se de um estudo observacional de coorte, prospectivo, onde serão 

avaliados fetos de gestantes diabéticas (grupo I) a partir de 30 semanas, e de gestações 

normais (grupo II), encaminhadas para avaliação ecocardiográfica que preencham 

critérios de inclusão no estudo- feto único sem malformações associadas, ultra-som 

realizado no primeiro trimestre com medida do comprimento fetal. Em todos os fetos 

serão avaliados os índices de função diastólica através do fluxo das valvas 

atrioventriculares e vias de saída dos ventrículos, Doppler tissular miocárdico, fluxo em 

veia pulmonar, fluxo no ducto venoso, fluxo no istmo aórtico, fluxo no forame oval, 

encurtamento atrial esquerdo, presença de hipertrofia miocárdica. 

 Resultados: dados preliminares de um estudo de coorte em fetos de gestantes diabéticas 

no Hospital Universitário de Santa Maria – RS. Amostra constituída de 53 fetos de mães 

diabéticas com idade média de 31,4 ± 7,3 anos e idade gestacional de 31,2 ± 3,8 semanas. 

Havia hipertrofia miocárdica em 38% da amostra. Valores percentuais do Escore 

estimaram disfunção diastólica ausente em 18,9% dos casos, mínima em 35,8%, leve em 

18,9%, moderada em 20,8% e grave em 5,7%. Prematuridade ocorreu em 32% dos casos. 

Nos primeiros 30 dias de vida, houve 14 casos de internação em UTI neonatal e 3 óbitos. 

A curva ROC do escore percentual apresentou área sob a curva = 0,791 (p=0,0002, 

IC95% 0,658 a 0,891) para ocorrência de eventos neonatais maiores, com ponto de corte 

de maior acurácia 28% (sensibilidade = 78,6%, especificidade = 82,1%, risco relativo = 

6,05, p=0,0021). 

Conclusão: Dados deste estudo original indicam que o escore de disfunção diastólica 

fetal do ventrículo esquerdo proposto, aplicado em fetos de mães diabéticas, apresenta 

acurácia significativa na previsão de eventos clínicos adversos maiores, com risco 6 vezes 

maior para internação em UTI neonatal ou óbito a partir de valor percentual do escore de 

28%, que corresponde à presença de disfunção diastólica leve. 

 

Apoio: FAPICC 



Anais do XXIII SIC 
51 

 

MORFOMETRIA DO DUCTO ARTERIOSO E A SUA ASSOCIAÇÃO 

COM A DINÂMICA DO FLUXO: UM ESTUDO DOPPLER-

ECOCARDIOGRÁFICO PRELIMINAR 
 

Matheus Fuehr Rodrigues¹, Antônio Picolli Jr¹, Luís Henrique Nicoloso¹, Luiza Van 

der Sand¹, Gabriela Marinho¹, Fernanda Greinert¹, Arthur Ferreira da Silva¹, Natássia 

Miranda Sulis ¹, Paulo Zielinsky¹ 

 

¹ Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Unidade de Cardiologia Fetal 

 

Introdução: As evidências da relação entre a dinâmica do ducto arterioso e o organismo 

fetal são extensamente consolidadas na literatura. Todavia, ainda existem lacunas no que 

diz respeito a morfometria ductal e suas correlações com a dinâmica do fluxo sanguíneo. 

Objetivo: Testar a hipótese de que a velocidade ductal é maior e que o índice de 

pulsatilidade (IP) é menor na extremidade distal (pulmonar) do que na extremidade 

proximal (aórtica) do vaso, e que há correlação entre a dinâmica do fluxo e o diâmetro 

ductal.  

Metodologia: Trata-se de um estudo observacional transversal com fetos normais de 

mães sem quaisquer comorbidades, em qualquer idade gestacional. Dificuldades de 

visualização de ambas as extremidades do ducto foram critérios de exclusão. Foi utilizada 

Ecocardiografia 2-D a cores para determinar o diâmetro máximo ductal, nas extremidades 

aórtica (proximal) e pulmonar (distal) do ducto arterioso. A análise das velocidades 

sistólica (VS) e diastólica (VD), assim como a determinação do IP, foram realizadas com 

o uso do Doppler, em ambas as extremidades do ducto - em todos os fetos avaliados.  

Resultados: A amostra foi composta de 77 fetos. O diâmetro médio proximal foi de 4.5 

±1.3 mm e o diâmetro médio distal foi de 2.3 ± 0.7mm, p< 0,001. Os diâmetros distal e 

proximal ductais foram positivamente correlacionados (r=0.80, p<0,01). Além disso, uma 

correlação positiva entre o diâmetro ductal e o IP (r=0,65, p=0,01) também foi 

encontrada.  

Conclusão: Este estudo original demonstra que, devido ao formato cuneiforme ductal, a 

impedância do fluxo é maior (maior velocidade e menor índice de pulsatilidade) na 

extremidade distal. Assim, este é o local correto para o posicionamento da amostra-

volume para avaliação do fluxo no ducto arterioso, principalmente quando há suspeita de 

constrição ductal. 

 

Apoio: FAPICC 
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PREVALÊNCIA DE CARDIOPATIAS FETAIS DETECTADAS NO DIA F 

(DIA DO CORAÇÃO FETAL): UMA RETROSPECTIVA DOS ÚLTIMOS 

QUATRO ANOS 

 
Tiago Pereira¹,Izabele Vian4, Gabriel Azeredo de Magalhães², Gabriela Travi Garcez², 

Arthur Ferreira da Silva², Matheus Fuehr Rodrigues²,  Luanda Oliveira Santos3, Gabriela 

dos Santos Marinho1, Daiana Rysdyk , Marianna Jacques Brunini, Fernanda Greinert dos 

Santos², Luiz H. Nicoloso4, Antonio L. Piccoli Jr. 4; Paulo Zielinky4 

 
1Acadêmico de Medicina (UFCSPA), 2Acadêmico de Medicina (PUCRS), 3Acadêmico 

de Medicina (ULBRA), 4PhD em Cardiologia – Unidade de Cardiologia Fetal 

 

Introdução: A ecocardiografia fetal após a vigésima semana mostra-se importante 

ferramenta de avaliação da saúde fetal, dado que 90% dos defeitos cardíacos dos fetos 

ocorrem em gestantes sem fatores de risco aparentes, e que as doenças congênitas do 

coração são causa de 50% da mortalidade entre crianças até 10 anos, é essencial a 

realização de ecocardiografia fetal após as 20 semanas de gestação. Visto isso, o Instituto 

de Cardiologia (IC-FUC) de Porto Alegre promove o “Dia F” – Dia do coração fetal - que 

visa o rastreamento de cardiopatias no período que contempla o quinto mês de gravidez 

até o parto. Dessa forma, o diagnóstico precoce dessas doenças possibilita aos pacientes 

benefícios que vão, desde aprender sobre opções de tratamento antes e depois do parto, 

até o planejamento de cuidados especiais para o nascimento, se necessário. Objetivo: 

Avaliar a prevalência de alterações ecocardiográficas fetais após 20 semanas de gestação 

em uma amostra representativa no serviço clínico de cardiologia fetal do IC-FUC. 

Métodos: Em estudo retrospectivo, transversal, revisou-se 2041 ecocardiogramas fetais, 

de atendimentos gratuitos, realizados nos “dias F” de 2016 a 2019, em dia único anual, no 

IC-FUC. O estudo avaliou casos com quaisquer tipos de alterações anatomofisiológicas 

do coração fetal, com foco nas cardiopatias congênitas. Todas as gestantes atendidas nos 

dias do exame e com boa janela ecocardiográfica foram incluídas no estudo. As variáveis 

analisadas foram: idade materna, idade gestacional (IG), fatores de risco gestacionais e 

diagnóstico final normal ou alterado. Os exames foram realizados através de técnica de 

Doppler pulsado, contínuo, com mapeamento de fluxos em cores, com operadores 

especializados. Resultados: Idade média das participantes foi de 27,63±6,94 anos e IG 

média foi de 27,1±4,69 semanas. Dos 2041 casos avaliados, 104 apresentaram 

cardiopatias congênitas (5,09%). Dessas, as mais frequentes foram comunicação 

interventricular (CIV), com 43 casos (41%) e constrição no ducto arterioso, com 14 

(13%). Casos de tetralogia de Fallot, insuficiência tricúspide, hipertrofia miocárdica, 

coarctação aórtica, entre outros, também foram encontrados, porém, em menor 

prevalência. Não foram evidenciados fatores de risco significativos para alterações 

ecocardiográficas (77 casos sem nenhum e 47 casos com algum fator variado). 

Conclusão: O Dia de atenção ao coração fetal mostra-se uma boa ferramenta de rastreio e 

prevenção de doenças, já que proporciona um diagnóstico antecipado e, dessa forma, 

auxilia tanto no planejamento familiar a respeito da concepção, quanto na prevenção de 

desfechos perinatais mais graves. 

 

Palavras-chave: Cardiopatias fetais; Dia F; gestantes. 
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EFEITOS DA INGESTÃO MATERNA DE CACAU SOBRE O DUCTO 

ARTERIOSO FETAL 
 

Marianna Jacques Brunini 

 

RESUMO 

Introdução: Estudos prévios mostraram que o consumo materno de substâncias ricas em 

polifenóis está associado à constrição do Ducto Arterioso Fetal (DAF). No entanto, não há 

relação estabelecida dos efeitos do polifenol no canal arterial com inibidores da COX. O 

chocolate foi investigado para prevenir eventos maternos, como pré-eclâmpsia, mas sua 

segurança para o feto não foi estudada. 

O objetivo deste estudo foi testar a hipótese de que o consumo de cacau materno 

(gravidez tardia) causa Constrição do Ducto Arterioso Fetal (CDAF) e também avaliar os 

efeitos antioxidantes da substância.  

Metodologia: 33 Ratas Wistar prenhes foram submetidas, no 21º dia de gestação, à 

administração de cacau através de sonda orogástrica (7,2, 72 ou 720 mg / kg), 

indometacina (10 mg / kg) ou água da torneira (1 ml) por 8 horas (indometacina / água) e 

12 horas (cacau) antes da cesárea. Imediatamente após a retirada fetal, o tórax de cada um 

foi obtido e os tecidos foram fixados e corados para análise histológica. Os fígados das 

mães também foram removidos para análise. Com um microscópio digital, as imagens 

foram digitalizadas e os diâmetros foram medidos. Análises da atividade da catalase e 

superóxido dismutase foram realizadas, além da dosagem de várias substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico. Para análise estatística utilizou-se ANOVA one way e teste de Tukey 

para comparações múltiplas.  

Resultado: A administração de cacau e indometacina causou CDAF (p <0,05), mas nas 

doses utilizadas não houve alteração na atividade das enzimas (p> 0,05). O cacau não 

alterou o estresse oxidativo do fígado fetal ou materno. Estes resultados constituem 

evidências farmacológicas, apoiando o papel do cacau como uma causa potencial do 

DAC. 

 

Palavras-chave: Cacau, Antioxidante, Polifenol, Constrição do Ducto Aretioso Fetal, 

gestação. 
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DETECÇÃO ROTINEIRA DE FIBRILAÇÃO/FLUTTER ATRIAL 

PREDIZ PIOR DESFECHO EM COORTE DE TETRALOGIA DE 

FALLOT DURANTE 23 ANOS DE SEGUIMENTO 

 
Autores: Gabriela Machado de Castilhos, Antonio Lessa Gaudie Ley, Nestor Santos 

Daudt, Estela Suzana Kleiman Horowitz, Tiago Luiz Luz Leiria 

 

Introdução: A fibrilação atrial / flutter (FA/F) é uma complicação tardia frequente em 

adultos com tetralogia de Fallot (T4F) corrigida. Há poucas evidências disponíveis sobre 

os efeitos a longo prazo das taquiarritmias atriais no prognóstico tardio desse grupo de 

pacientes.  

Objetivos: Determinar se a detecção eventual de FA/F em pacientes com T4F corrigida 

leva a uma maior mortalidade no acompanhamento clínico. 

Métodos: Analisamos a presença de FA/F em exames cardíacos de rotina, dados 

hemodinâmicos e relatos cirúrgicos durante 23 anos de acompanhamento em uma coorte 

de centro terciário de referência no sul do Brasil 

Resultados: Dos 206 pacientes incluídos no estudo em um seguimento médio de 21±8.2 

anos, houve 5 mortes (19.2%) no grupo FA/F e em 2 (1.1%) naqueles sem arritmia (p< 

0.001). A incidência de FA/FLA foi de 12.6% (N: 26). A idade média da cirurgia 

reparadora foi superior no grupo com arritmia (p<0.001), assim como a necessidade de 

reintervenções cirúrgicas (p=0.003). Não houve diferença entre os grupos quanto a 

utilização de patch transanular, ventriculotomia e shunt paliativo prévio. A duração do 

QRS foi superior nos pacientes com Fa/FLA (174±33.4) quando comparado ao grupo sem 

arritmia (147±39.6), p<0.0001. A idade no reparo cirúrgico (OR 1.08; IC 95% 1.01–1.11; 

p=0.015), duração do QRS (OR 1.2; IC 95% 1.008–1.046; p=0.004), e regurgitação 

tricúspide ≥ moderada (OR 18; IC 95% 4.4– 73.8; p <0.001), foram preditores de risco 

independentes para FA/F. Na análise multivariada, fibrilação/flutter atrial e duração do 

QRS foram preditores de morte e internações. 

Conclusão: FA/F está associada a um maior risco de óbito e internações no 

acompanhamento de pacientes com T4F. Detecção precoce destas taquiarritmias atriais e 

de seus preditores são essenciais para identificar os pacientes em maior risco. 

 
Apoio: FAPERGS 
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RELAÇÃO DE FATORES DE RISCO PARA EVENTO 

ATEROSCLERÓTICOS ANALISANDO PCR ULTRASSENSÍVEL 

COMO MARCADOR INFLAMATÓRIO E AFERIÇÃO DE IMT EM 

CRIANÇAS COM COARCTAÇÃO DE AORTA 

 
Raphael de Freitas Borges¹ ², Marcelle Medeiros Lucena², Débora Danzmann², Julia 

Monteiro de Oliveira³, Cândida Driemeyer ¹ ², Gabriel do Nascimento Candido ¹ ², 

Daniela Schneid Schuh 4, Carolinne Santin Dal Ri 4, Bruna Eibel 4, Mauro Werb Júnior 4, 

Manuel Augusto Pereira Vilela² e Lucia Campos Pellanda² 4. 

 

¹ Bolsista FAPERGS de Iniciação Científica do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do 

Sul 

² Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 

³ Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 
4 Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul –Fundação Universitária de Cardiologia 

(IC/FUC) 

 

Introdução: Embora já existam estudos que exploram a associação de coarctação de aorta 

(CoAo) com eventos ateroscleróticos, são poucos os que representam a população 

brasileira. Além disso, baixas amostras e a falta de estudo com crianças limitam as 

evidências nessa área. Maiores investigações, portanto, são necessárias através de 

amostras maiores e de estudos realizados com crianças no Brasil, devido ao potencial 

risco cardiovascular que essa patologia propicia. 

Objetivo: Estudo pragmático com o objetivo de verificar a associação entre presença 

precoce de alteração vascular em crianças com diagnóstico prévio de CoAo, por meio da 

aferição da IMT (inthima media thickness) e utilizando PCR ultrassensível como 

marcador inflamatório, para estimar o risco de aterosclerose nos pacientes com CoAo. 

Também serão relacionados com esses marcadores o IMC, perfil lipídico, gravidade da 

CoAo, e tempo de espera para a realização da cirurgia reparadora da doença e presença de 

possíveis sequelas da CoAo. 

Métodos: Consiste em um estudo transversal de pacientes do Instituto de Cardiologia do 

Rio Grande do Sul de até 18 anos de idade com história médica atual ou pregressa de 

CoAo: incluindo período de acompanhamento histórico (do início do prontuário até o 

presente) e mensuração contemporânea – nesses pacientes – dos desfechos substitutivos 

selecionados para estudo, como espessura íntima média das carótidas, alterações no PCR 

ultrassensível, anamnese e exame físico. A análise e o processamento de dados serão 

efetuados pelo Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0, sendo o 

nível de significância adotado de 5%, sendo considerados estatisticamente significativos 

valores p < 0,05. 

Resultados esperados: Quanto maior o grau de comprometimento do organismo por 

fatores de risco para eventos ateroscleróticos, haverá maiores alterações nos desfechos 

substitutivos para eventos ateroscleróticos selecionados para o Projeto. Assim, quanto 

maior o tempo para correção cirúrgica, quanto maior a severidade de coarctação de aorta e 

de sequelas propiciadas pela doença, haverá maiores alterações na espessura da íntima 

média das carótidas e no PCR ultrassensível. 

 

APOIO: FAPERGS. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROJETO PILOTO PARA VIABILIDADE 

DE UM REGISTRO MULTICÊNTRICO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES – HASCA 

 
Luiza Junqueira Trarbach¹’4, Caroline Coelho¹, Liliana FC Boll¹, Clarissa Rodrigues²,  

Jacqueline Vaz¹, Maria Claudia Costa Irigoyen¹’³ 

 

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

2 GRINN 

3 Instituto do Coração (InCor),  

4 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

Fundamento: A Organização Mundial da Saúde (OPAS, 2015) estabeleceu como meta a 

redução da mortalidade por doença cardiovascular em 25% até o ano 2025. Investigar os 

fatores de risco precocemente, como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), que afeta 

30% da população adulta, torna-se necessário. Segundo revisão sistemática e metanálise 

de 2016, nas crianças e adolescentes a prevalência de HAS é de 9% e não há dados 

consistentes nessa população. É preocupante que o Brasil não possua rotina de verificação 

da Pressão Arterial (PA) durante a infância e a adolescência. 

Objetivo: Desenvolver um projeto piloto para verificar a viabilidade de um registro 

multicêntrico de Hipertensão Arterial Sistêmica em crianças e adolescentes.  

Paciente e Material: Utilização do software REDCap para inclusão de crianças e 

adolescentes do ensino fundamental e médio, de 7 à 18 anos incompletos da rede pública 

de Porto Alegre. 

Métodos: Trata-se de estudo prospectivo, observacional, longitudinal com a finalidade de 

documentar e avaliar a viabilidade do banco de dados específico. Criação de um banco de 

dados utilizando o software REDCap para inserção das variáveis padronizadas 

internacionalmente e análise dos dados.  Aprovado CEP/IC-FUC UP 5449/17.  

Resultados: Etapa 1 – Desenvolvimento do Case Report Form (CRF) utilizando o 

REDCap, foram desenvolvidas 102 variáveis, distribuídas em 4 formulários. Etapa 2- 

Treinamento da equipe de enfermagem, composta por 3 enfermeiros e 12 estudantes de 

enfermagem, para verificação de variáveis (pressão arterial, peso, altura, circunferência 

abdominal) e inclusão de dados no REDCap. Etapa 3- Ação direta em escola pública: 

contato com a Direção, distribuição dos termos de consentimento e assentimento (TCLE e 

TALE), verificação das variáveis. Foram realizadas duas reuniões com a equipe diretiva. 

Pra distribuição dos termos, fomos nos três turnos, num total de 8 turmas. Etapa 4- 

Ajustes após aplicabilidade do piloto: o TALE foi entregue aos adolescentes maiores de 

12 anos no dia da ação; anexado ao TCLE um informativo resumido; mudança do 

momento da fase confirmatória; inclusão do cálculo da idade mediante data de nascimento 

pelo software e entrega escrita dos valores da PA aos pais. 

Conclusões: O desenvolvimento do projeto piloto reestruturado viabilizou a aplicação do 

registro para outros centros. Esta ferramenta irá avaliar e melhorar a prática clínica para 

diagnóstico da Hipertensão arterial em crianças e adolescentes no Brasil. 

 

APOIO: CNPQ 
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FATORES ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DE EXCESSO DE 

PESO EM PACIENTES COM CARDIOPATIA CONGÊNITA.  

 
Marcelo Ahlert da Silva, Júlia Lima, Maíra Ribas Goulart, Daniela Schneid Schuh, Sandra 

Mari Barbiero e Lúcia Pellanda  

 

Introdução: O crescimento da prevalência de excesso de peso em crianças e adolescentes 

é alarmante e está associado ao desenvolvimento de diversas comorbidades. Estudos 

sugerem que na população com cardiopatias congênitas (CC) até cerca de 28% dos 

pacientes podem ser afetados. 

Objetivo: Investigar os fatores associados ao desenvolvimento de excesso de peso em 

pacientes com CC. 

Métodos: Estudo de coorte histórica com pacientes 

com CC entre 2 e 18 anos, acompanhados entre 2010 e 2016 em um ambulatório de 

referência. Excluiu-se pacientes com condições físicas que impedissem a antropometria; 

portadores de síndromes genéticas, crianças adotadas e pacientes com mães que tivessem 

ido a óbito. A partir do banco de dados, foram retirados o peso, a estatura e o tipo de CC 

dos pacientes, além do peso e da estatura materna. Dados referentes à gestação, 

aleitamento materno (AM) e introdução alimentar (IA) foram coletados através de 

telefonema às mães.  O estado nutricional foi baseado no índice de massa corporal (IMC), 

calculado e classificado utilizando-se os softwares Anthro e Anthro Plus 2007© versão 

3.2.2 com pontos de corte para a classificação “sem excesso de peso” percentil <85 e 

“com excesso de peso” Percentil > 85, baseado nas classificações da OMS 2006/2007. As 

prevalências serão descritas na forma de proporções, as variáveis contínuas como médias 

e desvios-padrão e as análises bivariadas serão avaliadas através de teste qui-quadrado. Os 

dados foram preenchidos na plataforma REDcap e SPSS versão 20.0 e todos os 

responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Resultados: A análise do estudo foi feita com 353 pacientes, houve predomínio do sexo 

masculino, 190 (54%) pacientes, e a média de idade, no momento da coleta, foi de 9,54 ± 

4,52 anos. A prevalência de excesso de peso nos pacientes foi de 26%. A média de ganho 

de peso gestacional foi de 13,1± 7,47 kg.  O estudo encontrou associação entre 

características maternas, como ganho elevado de peso na gestação (p 0,006) e IMC 

materno no momento da consulta (p 0,005), e a presença de excesso de peso nos pacientes 

após os 2 primeiros anos de vida. Porém, variáveis nutricionais como tempo de AM e IA 

precoce não foram associadas. 

Conclusão:  Características maternas foram associadas à presença de excesso de peso 

após os 2 primeiros anos de vida em pacientes com CC. AM e IA não apresentaram o 

mesmo desfecho. 

 

Palavras Chaves: Excesso de peso, aleitamento materno, cardiopatia congênita 

Apoio: FAPICC 
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TRADUÇÃO E VALIDAÇÃO PARA LÍNGUA BRASILEIRA DO 

“QUESTIONÁRIO LEUVEN SOBRE O CONHECIMENTO DOS 

FAMILIARES DE CRIANÇAS COM CARDIOPATIAS CONGÊNITAS” 
 

Valberto Sanha¹, Fatima Helena Cecchetto², Lucia Campos Pellanda¹,² 

 

1. Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

2. IC-FUC / Ambulatório de Cardiologia Pediátrica Preventiva (PREVINA). 

 

Introdução: Pacientes e pais de crianças com cardiopatia congênita precisam ter 

conhecimento sobre os cuidados e sintomas da patologia, para intervir e reconhecer sinais 

de piora do quadro e oferecer uma qualidade de vida a estas crianças.   

Objetivos: objetivo deste estudo foi traduzir o Leuven Knowledge Questionnaire for 

Congenital Heart Disease” (LKQCHD) para o português brasileiro e validar suas 

propriedades psicométricas em uma população de pais de crianças com cardiopatia 

congênita. 

Métodos: Trata-se de uma validação e adaptação transcultural, o processo ocorreu após 

autorização do autor. Foi realizada a tradução, retrotradução e teste piloto. O questionário 

foi aplicado em 148 familiares e foram realizados o teste Kappa, MC Nemar para as 

análises. 

Resultados: Os resultados demonstram que o alfa de crombach (α) foi de 0,58 sendo 

considerado razoável, e o teste de kappa aplicado em inter avaliadores foi ≥0,6 em relação 

a clareza e relevância em todos os itens demonstrando um alto índice de validade de 

conteúdo. Os resultados apontaram que as mães em sua maioria acompanham seus filhos 

87,2%, que a maior parte das crianças são do interior, que o grau de instrução é baixo na 

maioria da população estudada 52 % e que a patologia de maior frequência foi a CIA e 

CIV. 

Conclusões: Desta forma os resultados encontrados sugerem a fidedignidade entre os 

inter avaliadores, indicando a sua precisão e a possibilidade de utilização para avaliação 

do conhecimento dos pais sobre as doenças cardíacas congênitas. 

 

Apoio: FAPICC 
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TRATAMENTO DE LESÃO ÓSSEA EM RATOS USANDO CÉLULAS 

PROGENITORAS MESENQUIMAIS DERIVADAS DE MEDULA ÓSSEA 

ASSOCIADAS CARBONATO APATITA 

 
Amanda Jacques Braz¹, Thainara Conceição de Oliveira¹, Gabiela Cabanas Tobin¹, 

Vanessa Pinheiro Amaral Lemos¹, Patrícia Sesterheim², Thiago Rodrigues Peres², Melissa 

Camassola¹  

 

1 Laboratório de Células-tronco e Engenharia de Tecidos (LACET) – Universidade 

Luterana do Brasil (ULBRA). 

2 Centro de Cardiologia Experimental - Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária 

de Cardiologia. 

 

Introdução: O tecido ósseo é composto por células ósseas e matriz óssea, composta por 

colágeno e proteínas não-colágenas que participam da mineralização e maturação da 

matriz regulando as atividades ósseo celulares. As células progenitoras mesenquimais 

derivadas da medula óssea (BMSC, do inglês Bone Marrow-derived Stem Cell) se 

tornaram referência no estudo de células-tronco adultas para tratamento de lesões ósseas 

por terem alta capacidade de diferenciação osteogênica. Objetivo: Avaliar o papel da 

associação de células progenitoras mesenquimais derivadas de medula óssea e associadas 

a carbonato apatita na indução de osteogênese na recuperação óssea em modelo murino. 

Métodos: As BMSC foram isoladas a partir dos fêmures de ratos e cultivadas em meio de 

cultura HDMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) suplementado com soro fetal 

bovino. As células foram devidamente plaqueadas para os testes de diferenciação. Foram 

utilizadas esferas de carbonato apatita (biomaterial) com tamanho de 425 < Ø <600 µm. 

Para indução da diferenciação as células foram expostas à meio oesteogênico, extrato de 

biomaterial e HDMEM para o controle durante 21 dias. As células foram fixadas com 

70% etanol e coradas com o Vermelho de Alizarina S (126 µL) onde, subsequentemente 

suas amostras foram distribuídas em uma placa para a leitura espectrofotométrica. Na 

quantificação da mineralização, uma razão molar 1: 2 entre o Vermelho de Alizarina S e 

de cálcio foram aplicadas. Nos experimentos in vivo foram feitas lesões ósseas em ratos 

adultos e em tratamento as combinações de célula com biomaterial foram empregadas nas 

lesões. Os resultados foram obtidos através da análise do tecido ósseo com áreas de 

calcificação, onde os dados serão representados em média ± desvio padrão e os valores 

serão considerados estatisticamente significantes para p<0,05. Resultados: No teste piloto 

foi utilizado um rato macho, submetido a um defeito ósseo femural bilateral com 1,5mm 

de diâmetro e 1,5mm de profundidade. Cada defeito foi preenchido com 16-17 esferas 

carbonato apatita. Após 7 dias da cirurgia, o animal foi levado à eutanásia (inalatória de 

isoflurano), os fêmures foram retirados, medidos e congelados após avaliação e captura 

fotográfica da lesão. Conclusão: Após as medições e registros fotográficos, os fêmures 

foram devidamente identificados e enviados para diagnóstico histológico, porém estes 

resultados estão sendo analisados até o presente momento. 

 

Apoio: CNPq, FAPERGS, CAPES e ULBRA. 
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AVALIAÇÃO DA MODULAÇÃO DO RECEPTOR MAS DA 

ANGIOTENSINA (1-7) SOBRE A CARDIOTOXICIDADE INDUZIDA 

POR DOXORRUBICINA EM CARDIOMIOBLASTOS  
 

Fernanda Tereza Bovi Frozza2, Juliana Romeu Marques1, Temenouga Guecheva1, Maria 

Cláudia Irigoyen1, 3, Natalia Leguisamo Meirelles1 

 
1 Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC); 
2 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA); 
3 Laboratório de Hipertensão Experimental/ Instituto do Coração (InCor)/Universidade de 

São Paulo (USP). 

 

Introdução: Diversas terapias antitumorais induzem danos ao sistema cardiovascular. A 

doxorrubicina (DOX) é considerada o protótipo da cardiotoxicidade por induzir dano 

direto e dose-dependente ao miocárdio, limitando o seu uso. O bloqueio farmacológico 

das ações da Angiotensina II (AngII) é uma das principais estratégias para manejo da 

cardiomiopatia induzida pela DOX. Relata-se que as ações benéficas do bloqueio da Ang 

II podem ser mediadas pela Angiotensina(1-7) (Ang(1-7)), fazendo deste peptídeo e do 

seu receptor, MasR, potenciais alvos para o desenvolvimento de estratégias 

cardioprotetoras no contexto da cardiotoxicidade. Objetivo: Avaliar o efeito da 

modulação farmacológica do receptor Mas sobre a cardiotoxicidade induzida por DOX in 

vitro. Métodos: Cardiomioblastos da linhagem H9c2 foram expostas a um antagonista 

(A779, 10 µM) do MasR por 30 minutos e/ou, então, por 30 minutos com Ang(1-7) (100 

nM) ou alamandina (Ala) (100 nM) antes do tratamento de 24 h com DOX (0,1 µM e 

IC50: 0,347 µM) s. Avaliou-se a viabilidade celular (Vermelho Neutro e Azul de Trypan), 

perfil de morte celular (Anexina/7AAD) e indução de danos ao DNA (Ensaio Cometa). 

Os experimentos foram realizados em triplicata e os dados foram analisados por ANOVA 

de uma via seguido por post-hoc de Dunnett, sendo considerados significativos se p<0,05. 

Resultados: A A779 ou Ang(1-7), isoladamente, aumentam a proliferação dos 

cardiomioblastos (A779: 116,8 ± 9,875 p<0,05, Ang(1-7): 117,0 ± 8,593, p<0,05). 

Contudo, a modulação do MasR não impede a redução da viabilidade celular induzida 

pela DOX (Dose 0,1 µM: 76,50 ± 14,81. Dose IC50: 44,65 ± 9,907 p<0,001 em relação ao 

grupo controle. Além disso, não modificou-se o perfil de morte celular induzida pela 

DOX. Foram induzidos danos ao DNA por ambas as concentrações de DOX (Controle: 

27,50 ± 13,44, DOX 0,1 µM: 53,50 ± 9,192 e Dose IC50: 109,5 ± 17,68). O tratamento 

preventivo com Ang(1-7) e A779 atenuou a formação de quebras no DNA induzidas 

apenas pela menor concentração de DOX (DOX + Ang(1-7): 36,50 ± 6,364 e DOX + 

A779: 36,50 ± 0,7071). Conclusão: O bloqueio ou a ativação do MasR previamente à 

exposição a DOX reduziu o dano no DNA na dose 0,1 µM. Contudo, o uso do antagonista 

do MasR seguido pelo seu agonista não apresentou efeito no dano induzido por DOX. 

Além disso, não houve efeito na viabilidade celular, nem no perfil de morte celular em 

ambas concentrações utilizadas de DOX.  

 

Apoio: CAPES, CNPq e FAPIC/IC-FUC. 
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ESTUDO DOS FATORES PROGNÓSTICOS CLÍNICOS E 

MOLECULARES DOS SISTEMAS DE REPARO DO DNA EM 

PACIENTES COM METÁSTASES HEPÁTICAS COLORRETAIS  
 

Gabriel e Silva Montenegro1; Victória Kreling Lau1; Helena de Castro e Gloria1, Angélica 

Maria Lucchese2; Natalia Leguisamo Meirelles3; Antonio Nocchi Kalil2; Jenifer Saffi1 
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3 Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia (ICFUC) 

 

Introdução: A principal causa de morte em pacientes com câncer colorretal são as 

metástases hepáticas (MHC). Informações sobre o desequilíbrio dos sistemas de reparo do 

DNA podem refinar o estadiamento desta doença. 

Objetivo: Identificar os fatores clinicopatológicos prognósticos e sua associação com 

alterações nos componentes-chave de vias de reparo do DNA por excisão de bases (BER) 

e de quebras duplas (DSBR) em pacientes com MHC. 

Métodos: Foram conduzidos, em paralelo, um estudo retrospectivo e um prospectivo 

transversal. Foram coletados retrospectivamente dados clinicopatológicos e de sobrevida 

dos pacientes entre 2012 e 2018. Prospectivamente, foram coletados dados 

clinicopatológicos e amostras tumorais e saudáveis dos pacientes com MHC e indicação à 

hepatectomia. Nestes, expressão gênica de OGG1, POLB, PARP1, XRCC1, RAD51, 

BRCA1 e Ku80 foi avaliada por qRT-PCR (Fold Change: Log2(tecido neoplásico/tecido 

normal), FC). Realizou-se análises uni e multivariada considerando p<0,05. 

Resultados: O estudo retrospectivo incluiu 94 pacientes. 68% realizaram hepatectomia 

com intenção curativa e 28,7% foram classificados de alto risco pelo escore de FONG. 

Menores tempos de sobrevida global foram associados com invasão linfovascular e 

perineural, tumores sincrônicos e com estadio T3 e T4. O escore de FONG apresentou 

fator prognóstico independente para a sobrevida global (HR: 3,01, IC95% 1,001-9,908 

p=0,048). O estudo prospectivo incluiu 44 pacientes, 11 analisados. A via do BER 

mostrou desequilíbrio pela redução da expressão de PARP1 (FC=-3,1; p<0,001) e 

superexpressão de XRCC1 (FC=2,4; p<0,05). Já a via de DSBR, RAD51 e BRCA1 

mostraram modulação inversa (FC=4,0; p<0,001 e (FC=-4,7, p<0,001), enquanto Ku80 

mostrou redução dos seus níveis (FC=-2,8; p<0,05). Maiores níveis de XRCC1 e OGG1 

foram associados às lesões primárias de estadio mais avançado e metástases metacrônicas, 

tumores no cólon esquerdo e menor intervalo até a progressão metastática. Menores níveis 

de Ku80 e BRCA1 foram associados à ocorrência de menor número de lesões metastáticas 

e maior número de segmentos envolvidos, respectivamente. 

Conclusão: O escore de FONG, que prediz o benefício da ressecção hepática, foi 

identificado como fator prognóstico independente. No estudo prospectivo, identificou-se 

que o desequilíbrio das vias BER e DSBR está associado a tumores mais agressivos, 
sugerindo possíveis biomarcadores no estadiamento das MHC. 

Apoio: CNPq, FAPERGS. 
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INDUÇÃO DE OSTEOGÊNESE A PARTIR DA ASSOCIAÇÃO DE 

CÉLULAS PROGENITORAS MESENQUIMAIS DERIVADAS DE 

MEDULA ÓSSEA E TECIDO ADIPOSO DE RATO ASSOCIADAS A 

CARBONATO APATITA 

 
Gabriela C. Tobin¹, Vanessa Amaral¹, Amanda Braz¹, Tainara de Oliveira¹, Alexandre 
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¹Laboratório de Células-Tronco e Engenharia de Tecidos, Programa de Pós-Graduação em 

Biologia Celular e Molecular Aplicada à Saúde, Universidade Luterana do Brasil 

²Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, RJ - Brasil 

 

INTRODUÇÃO: A terapia celular com célula-tronco tem sido intensamente explorada 

para a regeneração de tecido ósseo, sendo estudados diferentes tipos celulares. A 

engenharia de tecidos é uma tecnologia que combina células, biomaterial e 

biomoléculas formando um construto, tendo o objetivo de auxiliar a regeneração de 

tecidos, buscando aumentar, substituir, ou reconstruir os tecidos danificados.  As células 

projenitoras mesenquimais derivadas de medula óssea (BMSC- bone marrow stem cell) 

e tecido adiposo (ASC- adipose stem cell) são células com ampla plasticidade sendo 

amplamente usadas para diferenciação óssea. 

OBJETIVO: Induzir a diferenciação osteogênica de ASC e BMSC de rato associadas 

ao biomaterial carbonato apatita. Posteriormente quantificar a expressão dos genes para 

colágeno, runx2 e osteocalcina por meio do RT-PCR em tempo real. 

MÉTODOS: as ASC foram retiradas de tecido adiposo inguinal e BMSC do fêmur de 

ratos e postas em cultura. Após cultivadas as células foram plaqueadas e expostas a 

meios contendo o extrato proveniente de carbonato apatita durante 7 e 14 dias. As 

células foram coradas com alizarina Red para comprovação da diferenciação 

osteogênica.  Para a quantificação da expressão gênica, o RNA foi extraído com TRIzol 

(Invitrogen, São Paulo, Brasil) segundo as orientações do fabricante, sendo depois 

sintetizado o cDNA a partir de 1 μg de RNA e primers oligo-dT. Após obtido o cDNA, 

ele será amplificado utilizando os primers desenhados com o programa Primer 3 para 

colágeno, runx2 e osteocalcina, em triplicata, utilizando o SYBR Green (ThermoFisher) 

para identificação da amplificação. Será feita a curva de dissociação e posterior 

sequenciamento. A análise das sequências se dá através do software Sequencing 

Analysis v.5.3.1 (Applied Biosystem). 

RESULTADOS: a diferenciação das células foi confirmada com alizarina Red. O 

projeto está no inicio das análises biomoleculares, tendo sido feitas as etapas de 

extração de RNA, obtendo média de 337,4 ng/ul de RNA, e síntese do cDNA de alguns 

dos ensaios de diferenciação já realizados. 

CONCLUSÃO: o estudo está em andamento, prosseguindo para as etapas de RT-PCR 

dos ensaios já realizados, bem como haverá novos ensaios seguidos dos testes 

mencionados para a solidificação dos resultados e aprimoramento das técnicas que estão 

sendo utilizadas. 

 

APOIO: CNPq, Fapergs CAPES, ULBRA 
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ESTUDO DA BIOCOMPATIBILIDADE DO FERRO 99,5 E 99,95% P.A 

MOLDADO POR METALURGIA DO PÓ CONVENCIONAL PARA 

APLICAÇÃO EM STENTS BIODEGRADÁVEIS 
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Introdução: Diferentes biometais têm sido utilizados na composição de stents para evitar 

a constrição de artérias. O Ferro (Fe) é um candidato ao uso clínico, pois é biodegradável 

e presente no organismo. A corrosividade do Fe pode ser uma vantagem após a correção 

do vaso sanguíneo, excluindo a necessidade de um novo procedimento cirúrgico para 

remoção e evitando possíveis complicações. Porém, não é claro qual o limiar de 

toxicidade das impurezas presentes; Logo, é necessário que sejam realizados estudos in 

vitro e in vivo para garantir a biocompatibilidade do material. Objetivos: Avaliar a 

biocompatibilidade do Fe 99.5 % e 99.95 % P.A (Pureza Absoluta) sinterizado por 

metalurgia do pó convencional, com células estromais mesenquimais (MSCs). Estudar in 

vivo, após implantação na via subcutânea de ratos, a biocompatibilidade do Fe 99,95% e 

99,5% P.A sinterizado por metalurgia do pó. Metodologia: Discos de Fe com 99.5% e 

99.95% foram testados após sinterização por metalurgia do pó. Os discos foram feitos em 

três etapas: Mistura do pó, compactação e sinterização para o estado sólido. As MSCs 

foram extraídas do tecido adiposo (CEP-ISCMPA 3.029.141) e caracterizadas. O estudo 

da biocompatibilidade foi realizado por cultivo indireto das células com o Fe, conforme a 

ISO 10993:12. Os ensaios de viabilidade com MTT e de Sulforodamina B foram 

realizados para indicar, respectivamente, a viabilidade e proliferação celular por 24 e 48h. 

Para verificar a hemocompatibilidade foi realizado o ensaio de Hemólise. No modelo in 

vivo foram implantados na região dorsal de ratos Wistar um disco de ferro no espaço 

subcutâneo que permanecerá por 6 meses. Resultados: O extrato do Fe 99,95% não 

diminuiu a viabilidade celular, as MSC tratadas com ele se mostraram estatisticamente 

mais viáveis que as tratadas com o extrato do Fe 99,5% em 24 e 48h. No ensaio de 

Sulforodamina B as células tratadas com o extrato do Fe 99,95% foram tão proliferativas 

quanto o controle e mais do que as tratadas com o extrato do Fe 99,5%. O teste de 

hemocompatibilidade mostrou que os materiais apresentaram índices hemolíticos 

aceitáveis.  O modelo in vivo está em andamento; até o momento não observou-se sinais 

de toxicidade.  Conclusão: O Fe 99,95% mostrou-se mais biocompativel que o 99,5%. 

No entanto, mais estudos são necessários para indicar o limiar de toxicidade das amostras, 

considerando sua biodegradabilidade no corpo. 

 

APOIO: CAPES, FAPERGS/MS/CNPq/SESRS n. 03/2017 – PPSUS (17/2551-0001) e 

CNPq MS-SCTIE-Decit/CNPq n° 12/2018 (441575/2018-8) 
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INVESTIGAÇÃO DA PRESENÇA DE CÉLULAS COM MARCADORES 

DE CÉLULAS PERIVASCULARES NO SANGUE PERIFÉRICO APÓS 

LESÃO MUSCULAR INDUZIDA POR EXERCÍCIO FÍSICO 

 
Luiza Furlanetto Fraga¹, Thailine Avila dos Santos², Daniel Carlos Garlipp¹, Lindolfo da 

Silva Meirelles¹ 

 

1 – Universidade Luterana do Brasil; 2 – Unisociesc 

 

Introdução: As células estromais mesenquimais (MSCs) têm capacidade de originar 

vários tecidos, incluindo osso, cartilagem, tecido adiposo. A molécula CD271 é um 

marcador de superfície de células que dão origem a cultura das MSCs. Nosso grupo 

propõe que os pericitos, células perivasculares, são ativados durante lesão tecidual e 

originam as MSCs. Nesse contexto, testamos se a lesão muscular induzida por exercício 

físico poderia ser um dos gatilhos para a mobilização dessas células. 

Objetivos: Analisar a frequência de células positivas para marcadores de pericitos no 

sangue periférico após LMIEF; isolar essas células para cultivo. 

Metodologia: Três dias após atividade física intensa, os participantes forneceram uma 

amostra de 5mL de sangue, que foi lisada, lavada com PBS, contada, e dispensada em 

tubos de citometria de fluxo. Primeiramente, um tubo recebeu o anticorpo anti-CD271 

conjugado com FITC enquanto outro tubo recebeu um anticorpo controle. Em outro 

momento, anticorpos anti-CD34, CD140b e NG2 foram inclusos como marcadores de 

pericito adicionais. As amostras foram lidas em um citômetro de fluxo Accuri C6. Parte 

das células foram lavadas, contadas e ressuspendidas em meio de cultura DMEM com 

10% de soro fetal bovino, e incubadas a 37ºC com 5% de CO2. 

Resultados: Dos cinco primeiros participantes, apenas dois voltaram em período livre de 

lesão. Por isso, comparamos as frequências de células positivas nos tubos com o anticorpo 

controle e nos tubos com o anticorpo anti-CD271. A diferença entre médias calculada foi 

de 3,9, e o desvio padrão mais alto foi 1,740. Valores foram comparados por meio de um 

teste t para amostras não pareadas, que acusou uma diferença significante (p < 0,01). 

Após esses resultados, analisamos as amostras de seis pacientes com outros marcadores 

de pericitos não cultivados. Os resultados indicam que células positivas para CD271 

foram encontradas em proporções semelhantes no sangue antes e depois da LMIEF. 

Quando o marcador CD34 foi avaliado, constatou-se a presença de células fracamente 

positivas antes da lesão, e nenhuma positiva após. Células positivas para outros 

marcadores de pericitos (CD140b e NG2) demonstraram-se ausentes. Colônias de células 

mesenquimais não foram observadas quando células dos pacientes foram postas em 

cultura.  

Conclusão: Os resultados indicam a possibilidade de que as células positivas para CD271 

inicialmente detectadas não serem pericíticas, e que correspondam a artefatos 

experimentais. Dados de experimentos em que um novo anticorpo anti-CD271 conjugado 

com outro fluorocromo foi utilizado ainda serão analisados. 

 

Agradecimentos: À FAPERGS, pela concessão da bolsa. 
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EFEITO CARDIOPROTETOR DA TERAPIA CELULAR NA 

CARDIOTOXICIDADE INDUZIDA POR DOXORRUBICINA EM 

RATOS. 
 

Priscila dos Santos Silveira1, Andrya Blazina1, Gabriela Maciel Lopes1, Patrícia Bencke 

Grudzinski1, Temenouga Guecheva1, Natalia Leguisamo Meirelles1. 
1Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia. 

 

Introdução: A doxorrubicina (DOX) é uma antraciclina largamente empregada no 

tratamento oncológico, mas seu uso é limitado pela toxicidade cardíaca. Estratégias 

cardioprotetoras e/ou regenerativas são uma demanda urgente para reduzir estes eventos. 

Células estromais mesenquimais (MSC) apresentam potencial para compor estas 

abordagens. Contudo, não está clara a extensão da toxicidade da DOX sobre as células do 

compartimento estromal. 

Objetivo: Avaliar o efeito da terapia celular com MSC sobre a cardiomiopatia induzida 

por DOX e a sua toxicidade sobre o compartimento hematológico e estromal.  

Métodos: 60 ratos Wistar-Kyoto foram divididos em 4 grupos: C, solução salina 

intraperitoneal; DOX, DOX+MSC e DOX+V receberam dose cumulativa de DOX de 16 

mg/kg intraperitoneal ao final de 4 semanas; DOX+MSC, terapia com MSC derivadas de 

tecido adiposo ou solução salina (DOX+V) por via intramiocárdica após completarem 

8mg/kg de dose cumulativa de DOX. Os animais foram avaliados quanto à função 

cardíaca (ecocardiograma), indução de danos ao DNA (ensaio cometa) e toxicidade 

hematológica (hemograma). In vitro, MSC isoladas de tecido adiposo e coração dos 

animais que receberam DOX sistemicamente foram analisadas quanto à cinética de 

cultivo. Os dados foram avaliados por ANOVA e foi considerado p<0,05. 

Resultados: A DOX promoveu a redução na fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

(FEVE) (DOX: 61±8%vs C: 73±4,2%, n=10, p=0,001) e do débito cardíaco (DC) (DOX: 

38±8 vs C: 55±7, n=10, p<0,001). O grupo DOX+MSC apresentou redução do peso 

corporal somente a partir da 4a semana (268g+15g vs. 221g+15g, n=5, p=0,01), enquanto 

o grupo DOX (248g+30g vs. 217g+16g, n=10, p<0,0001) e DOX+V (255g+25g vs. 

217+26g, n=10, p<0,0001) demonstrou redução deste parâmetro a partir da 2a semana do 

protocolo com DOX. Quanto aos parâmetros hematológicos (série vermelha e branca) e 

danos ao DNA não houve alterações quando comparados grupos C e DOX. A cinética de 

cultivo das MSC isoladas de ratos tratados com DOX, mostrou que MSC de tecido 

adiposo possuem maior duplicação de população do que aquelas derivadas do coração 

(n=1). 

Conclusão: O modelo de cardiomiopatia induzida por DOX em ratos foi alcançado após 

16 mg/kg de dose cumulativa de DOX. A terapia celular não apresentou efeito 

cardioprotetor sobre a toxicidade ao miocárdio, Não foi identificada toxicidade 

hematológica no modelo estabelecido. As MSC derivadas do coração dos animais 

sistemicamente tratados com DOX parecem ser mais suscetíveis à toxicidade desta 

antraciclina do que as células isoladas do tecido adiposo. 

 

Apoio: CAPES, CNPq 
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CARDIOTOXICIDADE INDUZIDA POR DOXORRUBICINA E ESTUDO 

TRANSCRIPTÔMICO E IN VITRO DOS RECEPTORES DO SISTEMA 

RENINA-ANGIOTENSINA NO CÂNCER DE MAMA 
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Patrícia Bencke Grudzinski1, Natalia Leguisamo Meirelles1 
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Universitária de Cardiologia (ICFUC) 

 

Introdução: O tratamento do câncer de mama (CaM) frequentemente inclui o uso de 

doxorrubicina (DOX), cujo potencial antineoplásico é limitado pelo risco de 

cardiotoxicidade. O manejo clínico da cardiomiopatia induzida por DOX inclui a 

modulação farmacológica do sistema Renina-Angiotensina (SRA). Todavia, as ações 

pleiotrópicas do SRA para além do sistema cardiovascular, mediados pelos seus 

receptores, AT1R, AT2R, MasR e Mrgd, podem interferir sobre os fenótipos tumorais e a 

resposta à quimioterapia. 

Objetivos: Avaliar a influência da modulação dos receptores do SRA a citotoxicidade da 

DOX in vitro e os desfechos clínicos em pacientes com neoplasia da mama.  

Metodologia: Células de câncer de mama (MCF-7) e cardiomioblastos murinos (H9c2) 

foram tratadas com DOX, Ang-(1-7) e/ou o antagonista do MasR (A779) 24h ou por 48h. 

As células foram avaliadas quanto à viabilidade (MTT ou SRB) e indução de danos ao 

DNA (Ensaio cometa). Paralelamente, foram realizadas análises da expressão dos genes 

dos receptores do SRA, AGTR1, AGTR2, MAS1 e MRGPRD, e sua relação causal com a 

sobrevida através de dados extraídos do estudo de carcinoma invasivo da mama da 

plataforma The Cancer Genome Atlas (TCGA).  

Resultados: A estimulação seletiva do MasR reduziu a viabilidade das células de câncer 

de mama, mas não modificou a toxicidade da DOX sobre os cardiomioblastos ou a 

indução de danos ao DNA. Contudo, tanto o agonismo como antagonismo do MasR, na 

ausência de DOX, induziram quebras no DNA, mesmo após período de recuperação. A 

análise de 1217 casos de carcinoma invasivo da mama. Após ajuste por idade e 

estadiamento, a Regressão de Cox demonstrou que a superexpressão de MAS1 (HR:1492 

(CI:1.096-2.031); p = 0.011) e MRGPDR (HR:1.373 (CI:1.026-1.839); p = 0.033) 

associaram-se com menor sobrevida global. Pacientes cujos tumores apresentavam 

superexpressão de todos os genes avaliados concomitantemente, apresentaram menor 

sobrevida global em relação àqueles que tinham todos os genes com baixa expressão 

(HR:2.963 (CI:1.549-1.5.666) p = 0.001). 

Conclusões: A superexpressão de MAS1 e MRGPD foi identificada como fator 

prognóstico independente no carcinoma invasivo da mama. Estes achados sugerem que a 

modulação do SRA, através dos receptores MasR e Mrgd, pode atuar como um novos 

alvo terapêutico coadjuvantes ao tratamento da neoplasia da mama com DOX, oferecendo 

benefícios antineoplásico, mas não cardioprotetor.  

 

Apoio: CAPES, FAPERGS, FAPICC.  
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VALVOPLASTIA SEM SUPORTE ANULAR EM PACIENTES COM 

INSUFICIÊNCIA MITRAL DEGENERATIVA: EXPERIÊNCIA 

RECENTE (2008-18) DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA 
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Brasil 

 

Fundamento. A anuloplastia mitral (Mi) é realizada com diferentes técnicas, com ou sem 

o uso de aneis protéticos, considerados por muitos um componente essencial da plastia 

valvar, permitindo uma ótima estabilização anular. Entretanto, a anuloplastia com anel 

tem inconvenientes e riscos potenciais. A anuloplastia por sutura, sem suporte, 

introduzida na década de 1950, é realizada sistematicamente apenas em poucos centros. 

Objetivo. Descrever os resultados imediatos e tardios, quanto à sobrevida (SV) global e 

livre de reoperação Mi, de pacientes submetidos à valvoplastia sem suporte anular por 

insuficiência Mi grave degenerativa. 

Pacientes e Métodos.Estudo de coorte retrospectivo incluindo todos os pacientes com ≥ 

18 anos com insuficiência Mi grave degenerativa submetidos à valvoplastia Mi sem 

suporte entre 2008-18. Na análise estatística, foram utilizados teste exato de Fisher e 

curvas de Kaplan-Meier. P < 0,05 foi considerado significativo. 

Resultados.Foram incluídos 91 pacientes [idade (mediana): 64,0 (IIQ: 56,0-72,0) anos, 

56 (61,5%) masculinos] com mortalidade prevista pelo EuroSCORE II de 1,6% (IC95%: 

0-4,2%), estando 20 (22,0%) em classe funcional NYHA III/IV. A FEVE (mediana) foi 

de 66% (IIQ: 61-71%) e as médias dos diâmetros diastólico/sistólico finais do VE de 

59,3±5,2/36,6±5,7mm, respectivamente, tendo 43 (47,2%) pacientes PSAP ≥ 30mmHg. A 

valvoplastia foi associada a outros procedimentos em 29 (31,9%) pacientes, sendo a CRM 

(n = 13, 44,8%) a principal realizada. A mortalidade hospitalar foi de 4,4% (IC95%: 0,2-

8,6%), sendo de 3,2% na valvoplastia isolada e de 6,9% quando associada a outros 

procedimentos (P = 0,590). O seguimento (mediana) pós-alta foi de 2,2 (IIQ: 0,3-6,4) 

anos (288,1 pacientes-ano). A SV global pós-operatória em 5 e 10 anos foi de 92,4% 

(IC95%: 86,5-98,3%) e 86,2% (73,3-99,1%), respectivamente. Houve 9 (10,3%) 

reoperações mitrais no seguimento, sendo o implante isolado de próteses mitrais 

mecânicas (n = 3, 33,3%) e biológicas (n = 3, 33,3%) as principais realizadas, e IMi grave 

a principal indicação (n = 4, 44,4%). A SV livre de reoperação Mi em 5 anos foi de 86,6% 

(IC95%: 77,7-95,5%) e em 10 anos de 82,8% (IC95%: 71,7-93,9%). 

Conclusões. A mortalidade hospitalar foi semelhante à prevista pelo EuroSCORE II, 

sendo as sobrevidas global e livre de reoperação Mi consideradas satisfatórias. A 

valvoplastia sem suporte mostrou-se eficaz e duradoura, com evolução semelhante à 

literatura e sem os inconvenientes decorrentes das próteses. 

 

Apoio: CNPQ 
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SÍNDROME DE FRAGILIDADE EM CIRURGIA CARDÍACA 
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Prates¹, João Ricardo Michielin Santa`Anna¹, Guaracy Fernandes Teixeira Filho¹, Renato 

Abdala Karam Kalil¹ 

 

¹ Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/Fundação Universitária de Cardiologia 

(IC/FUC) 

 

Introdução: O aumento do número de idosos submetidos à cirurgia cardíaca demanda 

uma maior compreensão do contexto clínico destes pacientes. A Síndrome de Fragilidade 

tem uma prevalência elevada nesta população e pode influenciar prognósticos. Objetivos: 

Esta revisão busca identificar artigos que correlacionem Fragilidade e Cirurgia 

Cardiovascular. Métodos: Foram pesquisados artigos publicados até 2019, utilizando os 

termos "Frail" e "Cardiac Surgery" e sinônimos, avaliados pelo título e pelo resumo. 

Foram incluídos todos os artigos cujo tema era fragilidade no contexto de cirurgia 

cardíaca. Todos os artigos de revisão, editoriais ou em que Fragilidade fosse tema 

secundário foram excluídos. Resultados: Rastreamos 853 artigos, dos quais 69 

preencheram os critérios. Os principais procedimentos foram TAVI com 25 artigos 

(n=13139), cirurgias convencionais eletivas com 24 artigos (n=27908). Os temas de 

insuficiência cardíaca (transplante e assistência ventricular) foram abordados em 6 artigos 

(n=942), enquanto tratamento transcatéter de valva mitral foi analisado em dois artigos 

(n=338). Os desfechos clínicos de maior relevância - mortalidade, eventos 

cardiovasculares maiores e tempo de internação - foram os mais estudados, avaliado em 

51 artigos. Os pacientes frágeis apresentaram resultados piores no geral, além de maior 

tempo de internação em UTI e hospitalar. Diversos artigos abordaram a capacidade dos 

critérios de fragilidade em aumentar a acurácia da estimativa de risco cirúrgico, 

isoladamente ou em associação com escores de risco consagrados. Também foram 

estudados a relação de fragilidade com delirium e disfagia. Foram observadas várias 

formas de classificar a fragilidade. Foram testados 41 critérios, alguns baseados em força 

muscular, alterações de peso, perdas cognitivas, exames laboratoriais e de imagem ou 

uma combinação das variáveis, para formar diferentes Índices de Fragilidade. Apesar da 

diversidade do método de avaliação, os pacientes considerados frágeis apresentaram 

piores desfechos que os não-frágeis. Conclusão: Embora não haja consenso sobre como 

definir ou quantificar a Síndrome de Fragilidade, ter a condição representa um pior 

prognóstico para os candidatos a cirurgia cardíaca, seja para desfechos maiores, delirium, 

tempo de internação ou custo hospitalar. A identificação da fragilidade permite estratificar 

o risco com maior precisão para os pacientes que demandarão cuidados e recursos. É 

necessário um consenso internacional sobre a adoção de um índice de risco adequado para 

fragilidade, que torne possível e mais acurada a comparação entre resultados de métodos 

de tratamento. 

 

Apoio: FAPERGS 
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EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE PROBIÓTICOS NO 

DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO E 

ALTERAÇÕES VASCULARES EM MULHERES HIPERTENSAS NA 

MENOPAUSA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 
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Irigoyen1,4 

1 Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia(IC/FUC) 

2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul(UFRGS) 

3 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul(PUCRS) 

4 Universidade de São Paulo (USP) Instituto do Coração(INCOR) 

Introdução: A hipertensão é uma doença crônica e um fator de risco para diversas 

doenças do Sistema Cardiovascular. Na mulher pós menopausa, a literatura sugere que a 

alteração da microbiota por baixos níveis de estrógenos seja provavelmente responsável 

pelo ganho de peso e deposição de lipídios durante o período. Ampliar pesquisas em 

mulheres na pós-menopausa com suplementação de probióticos no controle do sistema 

nervoso autônomo e vascular é importante para definir melhores estratégias de controle e 

orientação terapêutica adequadas para mulheres com risco cardiovascular aumentado. 

Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação de probióticos sobre o funcionamento do 

sistema nervoso autônomo e alterações vasculares em mulheres hipertensas pós-

menopausa e demonstrar o perfil antropométrico e alimentar desta amostra. Método: 

Ensaio clínico randomizado. Mulheres entre 45 e 65 anos de idade, com no mínimo de um 

ano de amenorreia, com hormônio folículo estimulante (FSH) >35 mui/ml, sedentárias 

com diagnóstico de hipertensão (Pressão Arterial >140/90 mmHg) controladas ou não. 

Após a randomização, os indivíduos serão incluídos no seu grupo intervenção pelo 

período de três meses, com avaliações iniciais e finais. Divididas em dois grupos de 

intervenção:1-Mulheres na menopausa hipertensas+suplementação de Probióticos e 2-

Mulheres na menopausa hipertensas+suplementação de Placebo. Resultados parciais: 

Demonstram que das 8 pacientes incluídas até o momento, a média de idade foi de 59 ± 4 

anos. As medidas realizadas de circunferência da cintura(CC) foram 100,56 ± 9,11cm, e 

circunferência do pescoço(CP) de 36,08 ± 2,05cm e Índice de Massa Corporal(IMC) de 

30,54 ± 3,13Kg/m². O resultado de Pressão Arterial Sistólica foi 125,375 ±12,53 mmHg e 

Pressão Arterial Diastólica de 75,75 ±7,70mmHg. O recordatório alimentar de 24 horas 

identificou um consumo médio de 1719,98 ± 538,66 Kcal/dia sendo 51,54% de 

Carboidratos, 30,47% de Lipídeos e 17,98% de Proteínas. Conclusões: Na análise dos 

dados antropométricos foi possível identificar que 100% das pacientes avaliadas estavam 

acima do peso conforme classificação do IMC, e a CC estava aumentada. Das pacientes 

avaliadas, 62,5% estavam com a pressão controlada. Quanto a ingestão de quantidades 

totais de alimentos,75% apresentaram inadequações, porém a média de consumo de 
macronutrientes, atingiu as recomendações. O projeto segue em execução. 

Apoio: FAPICC   
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Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença prevalente no contexto 

brasileiro. De acordo com Souza, Alves, Souza e Rosa (Revista Portuguesa de 

Enfermagem de Saúde Mental, 2018; 20: 43-50), estudo recente demonstrou altos índices 

de sintomas depressivos e/ou ansiosos em pacientes hipertensos, reforçando a importância 

de cuidado com a saúde mental para essa população.  

Objetivo: Comparar a prevalência de sintomas depressivos em pacientes hipertensos em 

dois momentos distintos: no início no tratamento e após um ano de acompanhamento.  

Métodos: Ensaio clínico não randomizado, foram selecionados para o estudo pacientes 

atendidos no programa de assistência multiprofissional no manejo da HAS (MultiHAS) 

que pontuaram algum nível de sintomas depressivos na escala BDI. As escalas foram 

aplicadas na primeira e na última consulta dos pacientes no MultiHAS. Estes eram 

acompanhados pela equipe multidisciplinar bimestralmente. Os dados foram inseridos na 

plataforma REDCap- REHYPER e as variáveis categóricas foram associadas através do 

Teste T pareado. IC/FUC UP:5134/15. 

Resultados: Foram inseridos 31 pacientes e os resultados mostraram melhora dos 

sintomas depressivos ao longo do tratamento no ambulatório, o que foi evidenciado 

através da diminuição da pontuação na escala BDI (p=0,023). Pode-se inferir, a partir dos 

dados encontrados condizentes com outros estudos, que o acompanhamento 

multidisciplinar com a participação do psicólogo auxilia no manejo desses sintomas. 

Conclusões: A análise demonstrou mudanças significativas a respeito da diminuição da 

pontuação do BDI depois de um ano de acompanhamento com equipe multidisciplinar. 

Tais dados reforçam a importância da atuação da Psicologia no acompanhamento desses 

pacientes. 

Apoio: FAPICC 
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ANTICOAGULANTES ORAIS: CONHECIMENTO E ADESÃO AO 

TRATAMENTO EM UM HOSPITAL REFERÊNCIA EM CARDIOLOGIA NO 

SUL DO BRASIL 
 

Yasmin Podlasinski da Silva1, Camille Lacerda Correa1, Laura Maggi da Costa1, Daiane 

Toebe1, Maria Antonieta Moraes1 

 

1.Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

 

Introdução: Os anticoagulantes orais (ACO) usados para prevenção de eventos 

trombóticos como aos novos ACO igualmente eficazes a varfarinae mais seguros foram 

desenvolvidos, como a rivaroxabana. Entretanto, evidência tem mostrado que 50% dos 

pacientes encontram-se fora do alvo terapêutico, e o conhecimento sobre a terapia e a 

baixa adesão podem estar influenciando estes achados.Objetivos:Relacionar a adesão 

farmacológica com o conhecimento ao tratamento medicamentoso, em pacientes usuários 

de ACO. Métodos: Estudo transversal, realizado de janeiro a dezembro de 2017, em 

pacientes com idade ≥ 18 anos, de ambos os sexos, em uso de varfarina ou rivaroxabana 

em acompanhamento ambulatorial de um hospital especializado em cardiologia. Utilizou-

se a escala terapêutica de Morisky de oito itens para avaliar a adesão farmacológica, e um 

questionário validado, contendo 10 perguntas para verificar o conhecimento ao tratamento 

com ACO. Resultados: Foram incluídos 160 pacientes, com predomínio da população 

masculina (53,8%), com idade média de 61,5 ±5 anos, casados (58%), com ensino 

fundamental incompleto (29,4%) e renda familiar de até 2 salários mínimos (46%). 

Prevaleceram os usuários de varfarina (52,5%), com indicação de uso por fibrilação atrial 

(79,4%) e tempo de anticoagulação ≥ 1 ano (63,7%). A adesão farmacológica foi alta 

(65%) e o conhecimento da terapêutica foi classificado como regular (50%), entre toda a 

amostra estudada. O conhecimento ao tratamento medicamentoso foi maior entre os 

pacientes em uso de rivaroxabana (39,5%), classificado como adequado, enquanto os 

pacientes em uso de varfarina (57%) tiveram conhecimento regular e apresentaram maior 

adesão (73%). Os pacientes em uso há ≥ 1 ano, apresentaram maior conhecimento sobre a 

terapia comparado aos em uso < 1 ano, com diferença estatisticamente significativa, 

p=0,007. Conclusão: Os resultados evidenciaram que a adesão farmacológica foi maior 

nos pacientes em uso de varfarina, enquanto o conhecimento sobre a terapêutica mostrou-

se mais eficaz na amostra em uso de rivaroxabana. Estes achados nos remetem a 

intensificar estratégias de educação em saúde em diferentes cenários da pratica clínica, 

com informações elucidativas sobre os benefícios e os paraefeitos, inerentes à 

anticoagulação. 

 

Apoio: CNPq 
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MODIFICAÇÃO NA PREVALÊNCIA DE ANTICOAGULAÇÃO ORAL 

EM FIBRILAÇÃO ATRIAL COM A IMPLANTAÇÃO DE UM SETOR 

ESPECIALIZADO EM ANTICOAGULAÇÃO 

 
Yasmin Podlasinski da Silva¹, Carolina Stefanello¹; Caroline Locatelli Boer¹; Eduardo 

Bartholomay1; Fernanda Pinheiro¹; Gabriela Flores do Nascimento¹; Julia Cristina Dani 

Terraciano¹; Luana Bonfanti¹; Luiz Claudio Danzmann1; Lucas Petersen1 

 

1. Universidade Luterana do Brasil  

 

Introdução: A baixa prevalência de anticoagulação nos pacientes com Fibrilação Atrial 

(FA) é uma falha da medicina baseada em evidências, principalmente, na prática aplicada 

no Sistema Único de Saúde (SUS). O diagnóstico precoce da FA, idealmente antes da 

primeira complicação, permanece um desafio. Logo, o monitoramento regular dos 

pacientes com risco tromboembólico pode modificar o cenário da saúde pública. 

Objetivos: Avaliar a prevalência do uso de anticoagulantes em portadores de FA antes e 

após a implantação do setor especializado em anticoagulação em um Hospital referência 

em Canoas. Métodos: Trata-se de um estudo de caráter coorte, no período de 

setembro/2011 a dezembro/2018, conduzido com pacientes de ambos os sexos, ≥18 anos, 

cujos eletrocardiogramas (ECGs) apresentaram no laudo médico FA como resultado. 

Através do banco de dados PARASUS foram selecionados, por médicos especialistas, 

apenas os portadores de fibrilação. Os pacientes inclusos foram contatados via telefônica, 

convidados a participar da pesquisa e o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) 

foi aplicado. Utilizou-se um questionário para avaliar a condição de saúde dos pacientes, 

permitindo classificá-los de acordo com os escores de risco (CHADS2 e 

CHA2DS2VASc) e para sangramentos (HAS-BLED). Resultados: Dados preliminares, 

de 37 pacientes, mostraram que 73% eram do sexo masculino, 87% tinham Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e 70% afirmaram ter conhecimento de portarem FA. Ademais, 

22% dos ECGs não tinham sido revistos por um médico e, dos revistos, apenas 41% 

foram por cardiologista. A amostra de 162 pacientes, coletada antes da criação do 

ambulatório de anticoagulação, demonstrou que 38% dos pacientes com CHADS2 

score2 e 35% dos pacientes com HASBLED score3 estavam anticoagulados. Em 2018, 

59,4%(p=0,416) dos indivíduos que tinham risco elevado para AVC e baixo risco para 

sangramento estavam anticoagulados e 59,3% (p=0,432) dos pacientes que tinham 

score2 para CHADS2 usavam anticoagulantes orais. Todavia, 94% (p=0,04) dos 

pacientes, de alto risco para sangramento pelo score do HAS-BLED, usam ACO oral. 

Conclusões: Após a implantação do ambulatório, mesmo com amostra preliminar, nota-se 

que cresceu o número de indivíduos com CHADS22 usando anticoagulantes. Fato que 

evidencia a importância do manejo correto desses pacientes, aumenta a sobrevida e 

diminui custos hospitalares.  
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MANEJO DA RAIVA EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO 

MIOCÁRDIO: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO – MAPAMI 
 
Aline Marques Aires, Karine Elisa Schwarzer Schmidt, Alexandre Schaan de Quadros, 

Bruna Eibel, Carlos Antônio Mascia Gottschall, Mauro Moura, Márcia Moura Schmidt 

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

(IC/FUC) 

 

Introdução: A raiva pode causar alterações hemodinâmicas e metabólicas que 

contribuem para a disfunção endotelial e existe uma associação significativa entre baixo 

controle da raiva e eventos cardiovasculares. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

influência de uma intervenção cognitiva para melhorar o controle da raiva sobre a função 

endotelial de pacientes com infarto do miocárdio (IAM) recente.  

Métodos: Ensaio clínico randomizado controlado, paralelo, por intenção de tratar. Foram 

considerados elegíveis pacientes com diagnóstico de IAM com supradesnivelamento do 

segmento ST e baixo controle da raiva (pontuação igual ou inferior a 27 pontos na 

subescala controle do Inventário de expressão da Raiva Traço-Estado de Spielberger 

[STAXI]). Os pacientes foram avaliados na internação índice do IAM, e o manejo da 

raiva com técnicas cognitivo-comportamentais foi implementado em 4-8 semanas após a 

alta hospitalar no grupo intervenção. O desfecho primário foi a diferença na variação da 

dilatação mediada por fluxo (DMF) da artéria braquialentre os grupos no seguimento de 3 

meses, avaliado por ANOVA com correção de Bonferroni e ANCOVA.  

Resultados: No período entre setembro de 2015 e julho de 2017 foram randomizados 43 

pacientes para o grupo intervenção e 47 para o grupo controle. As características clínicas 

basais foram semelhantes entre os grupos. A DMF melhorou de 7,54 ± 4,71% para 11,24 

± 5,10% (variação = 4,03%; p <0,001) no grupo de intervenção e de 5,70 ± 4,66% para 

7,70 ± 4,40% (variação = 1,72%; p <0,001) no grupo controle (p <0,001). A variação na 

DMF no seguimento de 3 meses foi significativamente maior no grupo intervenção do que 

no grupo controle (F (1,75) = 7.54, p = 0,008). 

Conclusões: Em pacientes com IAM recente e baixo controle da raiva, o uso de técnicas 

cognitivo-comportamentais melhora a função endotelial da artéria braquial. Futuros 

estudos com maior número de pacientes são necessários para avaliar o impacto desta 

intervenção em desfechos cardiovasculares. 

 

Apoio: FAPICC, CAPES. 
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EXPRESSÃO DO ANTÍGENO CD 61 EM TROMBOS CORONARIANOS 

DE PACIENTES COM INFARTO DO MIOCÁRDIO COM ELEVAÇÃO 

DE ST 
  

Daniel Rios Pinto Ribeiro, Marcia Moura Schmidt, Carolina Giacomello, Eduardo 

Cambruzzi, Alexandre Schaan de Quadros, Carlos A.M. Gottschall 

  
Fundamento: As características e dinâmica da formação dos trombos em pacientes com 

infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST (IAMCST), e sua relação com 

desfechos clínicos recorrentes não estão totalmente elucidadas. Técnicas de imuno-

histoquímica podem melhorar a acurácia de detecção dos componentes do trombo in vivo, 

mas estudos nesta linha são escassos. Objetivo: Verificar a expressão do antígeno CD 61 

e sua associação com variáveis histopatológicas e clínicas em trombos de pacientes com 

IAMCST. Material: Coorte consecutiva e contemporânea de pacientes com IAMCST 

submetidos à intervenção coronariana percutânea primária e à tromboaspiração em centro 

de referência. Métodos: Foram considerados para inclusão todos os pacientes 

consecutivos admitidos em nossa instituição entre abril de 2010 e dezembro de 2012 

(n=1548). Os aspectos histopatológicos, morfológicos e imuno-histoquímicos dos trombos 

foram analisados por 3 patologistas cegados para as variáveis clínicas e desfechos. O 

índice do antígeno foi definido pelo produto do número de células e da intensidade da 

coloração imuno-histoquímica. Resultados: Foram analisados trombos coronarianos de 

246 indivíduos, sendo 70% da amostra do sexo masculino, com média de idade de 58 ± 12 

anos, 23% diabéticos, 57% hipertensos, 49% tabagistas e 35% dislipidêmicos. Observou-

se correlação inversa da expressão do número de células para CD61 (r = -0,130; p = 

0,046) e do índice deste antígeno (r = -0,141; p = 0,031) com o tempo de 

isquemia. Conclusões: Em pacientes com IAMCST, a atividade plaquetária parece 

diminuir à medida que aumenta o tempo de isquemia.  

 

Apoio: CNPq 
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PERFIL CLÍNICO, CARACTERÍSTICAS PROCEDIMENTAIS E 

COMPLICAÇÕES INTRA-HOSPITALARES DOS PACIENTES 

SUBMETIDOS A IMPLANTE DE TAVI NO INSTITUTO DE 

CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 
 

Catherine Giusti Alves¹², Sarah Ceolin Stein Santos², Karlyse Claudino Belli², Rogerio 

Eduardo Gomes Sarmento Leite²  

 

¹Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul  

²Instituto de Cardiologia de Porto Alegre 

 

Introdução: o implante transcateter valvar aórtico (TAVI) vem sendo progressivamente 

incorporado à prática médica. Faz necessário o melhor conhecimento do seu perfil 

assistencial em nosso meio.  

Objetivo: Verificar as características e desfechos hospitalares de uma série de casos de 

TAVI realizados no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul.  

Métodos: Estudo de coorte prospectivo com análise local pacientes incluídos em um 

registro nacional multicêntrico que inclui pacientes submetidos a TAVI. Os dados foram 

coletados por formulários eletrônicos padronizados, com dupla revisão, nas fases pré-

intervenção, intra-hospitalar e pós-procedimento.  

Resultados: A amostra local constituiu de 152 pacientes. Houve predomínio do sexo 

masculino (52%) e a média de idade de 82±7 anos. Quase totalidade dos pacientes foram 

considerados de alto risco cirúrgico com EUROSCORE logístico médio de 21±16%.  A 

vasta maioria apresentava insuficiência cardíaca (70% tinha NYHA III/IV) a despeito de 

tratamento clínico adequado. O acesso preferencial foi a via transfemoral (88%) com a 

dissecção do arterial presente em 66% dos casos, sendo bem mais comum no início da 

experiência do centro. O uso de dispositivo de sutura percutânea foi de 33%. Devido a 

monitorização com ecocardiograma transesofágico houve preferência pela anestesia geral 

(94%) O modelo de prótese mais utilizado foram as auto-expansíveis com 68% 

(CoreValve, Evolut R e Acurate Neo), seguido das balão-expansíveis (Sapien XT e S3) 

com 20% e mecanicamente expansíveis (Lotus) 6% dos pacientes. A taxa de morte ou 

complicações vasculares maiores de apenas 6,6%. A necessidade de implante de 

marcapasso foi de 17% devido à ocorrência de novos distúrbios de condução.  

Conclusão: Os pacientes submetidos a TAVI em sua maioria eram idosos com alto risco 

cirúrgico e bastante sintomáticos. Os resultados observados demonstram uma técnica 

efetiva e segura, corroborando a expansão das indicações para grupos de menor risco com 

abordagens ainda menos invasivas. 
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REGISTRO DE INTERVENÇÃO PERCUTÂNEA EM LESÃO DE 

TRONCO DE CORONÁRIA ESQUERDA NÃO PROTEGIDO 

 
Daniela Retore¹, Julia K. Teixeira ¹, Marcia M. Schmidt¹, Luciane Zini¹, Rafaela 

Zanettini¹, Carlos A. Gottschall¹, Rogério Sarmento-Leite¹, André Manica¹ 

 

(1) Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia 

 

INTRODUÇÃO: A prevalência de lesões envolvendo o tronco de coronária esquerda não 

protegido (TCENP) varia de 4-6% de todas as intervenções coronarianas percutâneas 

(ICP). Com a introdução de stents farmacológicos de 2ª e 3ª geração, o uso adjunto de 

drogas antitrombóticas e a evolução de técnicas percutâneas esse procedimento tem se 

tornado cada vez mais frequente. 

OBJETIVOS: descrever as características clínicas, angiográficas e técnicas dos 

procedimentos de ICP em TCENP. Comparar procedimentos em caráter eletivo e de 

emergência e suas taxas de eventos cardiovasculares até 1 ano. 

METODOLOGIA: foram incluídos pacientes submetidos a ICP de TCENP em dois 

hospitais terciários de referência em cardiologia, entre abril de 2015 a março de 2019. Os 

dados foram analisados retrospectivamente baseados em um registro clínico na plataforma 

RedCap. As informações foram coletadas de prontuários eletrônicos e de seguimentos por 

telefone. 

RESULTADOS: Foram incluídos 190 pacientes, sendo 104 eletivos e 86 emergências. A 

idade entre os grupos não apresentou diferença, sendo a média geral 67,7 anos. Os 

principais fatores de risco foram hipertensão arterial sistêmica (85%), dislipidemia (30%) 

e diabetes mellitus (32%), sem diferença estatística entre os grupos. Entretanto, nas 

emergências houve maior frequência de tabagismo (29% vs 15% p=0,04), história 

familiar (23% vs 11% p=0,03) e insuficiência cardíaca congestiva (22% vs 13% p=0,03). 

Observou-se diferença no uso de balão intra aórtico (emergência 13% vs eletivo 1% 

p=0,001) e de IVUS (emergência 23% vs eletivo 55% p=0,008). O TIMI III pré 

procedimento foi 75% nas emergências e 94% nos eletivos (p=0,003), já pós-

procedimento foi 96% vs 100% (p=0,16). Em 25% dos casos de emergência o 

EUROSCORE foi alto, contra 10% nos casos eletivos (p=0,007). O SYNTAX 

intermediário/alto ocorreu em 29% vs 23% (p=0,70). Em 47% dos casos a lesão envolvia 

seguimento bifurcado, a técnica provisional foi a mais utilizada em ambos grupos. 

Observou-se diferença nos eventos cardiovasculares intra-hospitalares (eletivos 2,9% vs 

emergência 19,8% p<0,001), sendo a mortalidade cardiovascular intra-hospitalar nos 

casos eletivos 1,9% vs 17,4% nos emergenciais (p<0,001). Em 1 ano, os eventos no grupo 

eletivo foram 6,8% vs 32% (p<0,001) nas emergências e houve necessidade de 

revascularização do vaso alvo em 2,7% dos eletivos vs 15,8% (p=0,04) dos emergenciais. 

CONCLUSÃO: A ICP em TCENP em pacientes selecionados é confiável, alcança alto 

nível de sucesso angiográfico e baixa mortalidade. No entanto, pacientes que necessitam 

de ICP de urgência ainda apresentam mortalidade elevada, relacionada a gravidade da 

lesão e morbidades do paciente. 

 

Apoio: CNPq 
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PREDITORES DE SUCESSO DA INTERVENÇÃO CORONARIANA 

PERCUTÂNEA EM PACIENTES COM OCLUSÃO TOTAL CRÔNICA 

 

Franciele Rosa da Silva¹, Pedro Oliveira¹, Karlyse Belli¹, Vitória Recuero Fagundes¹, Julia 

Teixeira¹, Alexandre Quadros¹ 

 

¹Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

 

Introdução: Os avanços tecnológicos e o desenvolvimento de novas técnicas têm 

permitido a recanalização percutânea de uma ampla gama de casos com   oclusões 

coronarianas totais crônicas (CTO). No entanto, estudos contemporâneos avaliando estas 

abordagens em nosso meio não são disponíveis.  

Objetivo: Avaliar as características, desfechos e preditores de insucesso da intervenção 

coronariana percutânea (ICP) em CTO em um registro multicêntrico e internacional.   

Métodos: O estudo foi coordenado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia 

Intervencionista, sendo que centros do Brasil e da América Latina foram convidados a 

participar. A coleta de dados foi realizada pela plataforma REDCap. Preditores de 

insucesso foram avaliados por análise multivariada.  

Resultados: O registro incluiu 1.040 casos realizados entre 2015 e 2019 em 33 hospitais 

de sete países (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México e Porto Rico). Os 

pacientes eram em sua maioria homens e com idade média de 64±11anos. As principais 

indicações clínicas foram alívio da angina em 81% e controle de isquemia em 30%. A 

taxa de sucesso clínico global foi de 82%, predominantemente pela técnica anterógrada. 

Os preditores independentes de insucesso foram tentativa prévia, calcificação importante 

e coto proximal rombo, e nestes procedimentos houve maior tempo de fluoroscopia, 

volume de contraste e radiação. As taxas de eventos cardiovasculares maiores foram 

baixas, e não houve diferença entre os grupos. No entanto, pacientes com insucessos 

apresentaram pequeno aumento na incidência de perfuração, tamponamento e cirurgia de 

emergência.  

Conclusões: Neste registro contemporâneo representativo de países da América Latina, a 

ICP de CTO foi realizada predominantemente por indicações contempladas nas diretrizes 

e com boa taxa de sucesso. Os preditores de insucesso devem ser considerados ao avaliar 

a decisão clínica de realizar estes procedimentos. 

 

Apoio: CNPq 
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AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E 

INTERVENCIONITAS NA LINHA DE CUIDADOS AO PACIENTE COM 

IAMCSST SUBMETIDOS A ANGIOPLASTIA EM CENTRO DE 

CARDIOLOGIA 

 
Autores: Guilherme Roloff Cardoso, Worens Cavalini, Marcia Moura Schmidt, Ignácio 

Salonia, Carlos Mascia Gottschall, Alexandre Schaan de Quadros 

 

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

Cardiologia (IC-FUC) 

Universidade: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 

 

Introdução: As Diretrizes para o tratamento de pacientes com infarto do miocárdio com 

elevação do ST (IAMCST) baseiam-se principalmente em dados de ensaios clínicos 

randomizados, que geralmente incluem um grupo seletivo de pacientes. 

Objetivo: Avaliar a evolução temporal das características basais, tratamentos médicos e 

desfechos em pacientes com IAMCST em uma coorte prospectiva de pacientes, 

representativa do mundo real. 

Métodos: Estudo de coorte prospectivo que incluiu os pacientes acometidos por 

IAMCSST internados entre janeiro de 2010 a dezembro de 2018 no Instituto de 

Cardiologia do Rio Grande do Sul(IC/FUC). Foram comparados as caraterísticas clínicas 

e angiográficas, tratamentos e eventos cardiovasculares maiores em pacientes, que foram 

entrevistados durante o período de permanência no hospital e por seguimentos telefônicos, 

separados por triênios ao longo dos anos.  

Resultados: Foram incluídos 4049 pacientes e 95% foram submetidos a Intervenção 

Coronariana Percutânea (ICP). A análise das características clínicas basais da amostra do 

estudo revelou o crescimento de diabéticos, a diminuição tanto de dislipidemia quanto da 

história familiar positiva de doença arterial coronariana. No entanto, o TIMI RISK 

manteve-se constante no período. Acerca dos aspectos técnicos dos procedimentos, 

observou-se aumento do uso de acesso radial, da aplicação de stents farmacológicos e do 

emprego de pré-dilatação e da pós-dilatação. Nota-se ainda o acréscimo no tratamento de 

outros vasos, além do vaso culpado no evento cardiovascular. Ademais, a mortalidade 

hospitalar decresceu, assim como, trombose do stent, IAM recorrente e acidente vascular 

cerebral (AVC). Quanto a taxa de eventos cardiovasculares maiores, houve diminuição 

significativa no seguimento clínico de 2 anos. 

Conclusões: As modificações no emprego das estratégias clínicas e intervencionistas, 

como a utilização da abordagem de acesso via radial, a aplicação de stents farmacológicos 

e o abordagem de tratamento multiarterial, revelaram-se pertinentes na redução das taxas 

de eventos cardiovasculares em pacientes com IAMCSST de maneira considerável no 

decurso de um período de 8 anos.  

 

Apoio: Fapergs 
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INFLUÊNCIA DA ASSISTÊNCIA PÚBLICA NAS CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS, USO DE MEDICAÇÕES E DESFECHOS CLÍNICOS DE 

PACIENTES IDOSOS COM INFARTO AGUDO MIOCÁRDIO 
  

Mônica de Campos Rodrigues1, Guilherme Rollof Cardoso1, Márcia Moura Schmidt1, 

Carlos Antonio Mascia Gottschall1, Cristina Klein Weber1, Maria Antonieta de Moraes1, 

Alexandre Schaan de Quadros1 

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

 

Introdução: O Estatuto do idoso assegura a atenção integral e igualitária à saúde do idoso 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, na prática, existem restrições em relação 

ao pagamento de alguns procedimentos e medicações.  

Objetivo: Comparar as características dos procedimentos de revascularização, evolução 

clínica e medicações utilizadas nas primeiras 24 horas de admissão pelos pacientes com 

infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST) 

atendidos pelo SUS ou por planos de saúde privados (Assistência Suplementar - AS).  

Métodos: Estudo de coorte consecutiva com pacientes acima de 60 anos atendidos em um 

centro de cardiologia de 2015 a 2018. Os pacientes foram entrevistados durante a 

internação. As variáveis foram analisadas através do teste qui-quadrado e teste T pelo 

SPSS.  

Resultados: Foram incluídos 427 pacientes, 68% atendidos pelo SUS e 32% pela AS. Os 

pacientes do SUS eram mais jovens, com menor escolaridade e menor renda. Os 

resultados clínicos da angioplastia primária foram semelhantes, mas nos pacientes da AS 

utilizaram mais frequentemente stents farmacológicos. Não houve diferenças em relação 

ao uso das principais medicações na fase hospitalar, exceto pelo uso de ticagrelor e 

enoxaparina, mais frequente nos pacientes da AS. Em relação aos desfechos clínicos 

intrahospitalares, também não foram observadas diferenças significativas entre os 

pacientes.  

Conclusão: O uso de medicações de pacientes idosos com IAMCSST varia conforme o 

tipo de assistência prestada, mas não foram observadas diferenças significativas quanto 

aos resultados da angioplastia primária e desfechos clínicos no seguimento tardio. 

 

Apoio: FAPICC 
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE OURO 

PARA USO EM TRATAMENTOS RADIOTERÁPICOS. 

 
Fellipe de Almeida Alves1, Danieli Born Guerra1, Elisa Magno Nunes Oliveira1, Ricardo 

Meurer Papaléo1 

 

¹Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Escola de Ciências). 

 

Na radioterapia, a radiação ionizante pode causar diversos danos à célula, incluindo a 

quebra de DNA e produção de espécies reativas de oxigênio. Um dos maiores desafios da 

radioterapia é conseguir administrar doses maiores ao volume tumoral, diminuindo 

significativamente a dose depositada em tecidos adjacentes. Trabalhos recentes mostram 

que nanopartículas metálicas são promissoras como agentes para a radiossensibilização 

devido ao acúmulo preferencial em células tumorais. A possibilidade de aumentar a dose 

local devido aos elétrons secundários que são gerados pela interação da radiação com a 

nanopartícula. Entre os vários metais estudados, as nanopartículas de ouro (AuNPs) se 

mostram muito promissoras, devido a sua grande capacidade de atenuação dos fótons e 

sua excelente biocompatibilidade. Outro fator importante é o tamanho das AuNPs, pois 

este influencia na biodistribuição e no fator de radiossensibilização. Neste trabalho, foi 

utilizado citrato de sódio e borohidreto de sódio como redutor para as NP’s. A estrutura e 

morfologia das nanopartículas foram caracterizadas através do TEM e dados 

complementares quanto à sua geometria foram obtidos por AFM. As propriedades óticas 

foram investigadas por espectroscopia de UV-Vis, e a estabilidade em solução coloidal foi 

analisada através do potencial ZETA e DLS. As NPs resultantes são esféricas, com 

diâmetros de 19 ± 7,3 nm para as NPs sintetizadas com citrato de sódio, e 5 ± 2,48 nm 

para as NPs sintetizadas com borohidreto de sódio.As NPs são estáveis em solução 

aquosa, devido a repulsão eletrostática gerada por sua carga superficial negativa.  O 

espectro de UV-Vis mostrou um pico de absorção próximo a ondas 650 nm, o que é 

importante para possíveis aplicações em terapias fototérmicas. Com isso, as AuNPs se 

mostram bastante promissoras para a utilização em tratamentos radioterápicos. 

Atualmente, estudos in vitro estão sendo realizados para avaliar a citotoxicidade das 

AuNPs em diferentes concentrações. 
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ESTUDO RANDOMIZADO DO EFEITO DA HIDROXICLOROQUINA 

NA FUNÇÃO ENDOTELIAL DE IDOSOS COM APNEIA DO SONO  

 
Beatriz Juliana Caye Rossi1,2, Letícia Maria Tedesco Silva1, Gustavo Waclawovsky1

,
 

Liliana Fortini Cavalheiro Boll1, Bruna Eibel1, Marcelo Filippe 1,3, Denis Martinez4, 

Maria Cláudia Irigoyen1 

 
1Instituto de Cardiologia do Rio Grande do SuL 
2 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul                             
3Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre                               
4Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

 

Introdução: O sono é um aspecto fundamental para a vida do ser humano para 

conservação de energia do mesmo. Sua privação pode ter prejuízos nas diversidades 

sociais, psicológicas, cognitivas e somáticas que podem causar distúrbios. Um dos 

principais distúrbios é a apneia obstrutiva do sono (AOS), a qual é caracterizada 

principalmente pela hipóxia intermitente, que leva à inflamação e disfunção endotelial e 

acomete aproximadamente 85% dos idosos. A disfunção endotelial antecede a doença 

aterosclerótica e eventos cardiovasculares. A hidroxicloroquina (HCQ) é um 

imunomodulador utilizado no tratamento de doenças autoimunes e possui propriedades 

anti-inflamatórias, que reduz os níveis de colesterol e de glicemia e apresenta efeitos 

antitrombóticos. 

Objetivo: Testar o efeito da hidroxicloroquina sobre a função endotelial em idosos com 

doença arterial coronariana e apneia do sono. Montar um banco de dados específico na 

plataforma REDCap, treinar técnicas da pesquisa, analisar as características dos pacientes 

da coorte MEDIDAS.   

Métodos: Ensaio Clínico Randomizado. Será realizado no Instituto de Cardiologia e no 

Hospital de Clínicas. Recrutaremos da coorte MEDIDAS participantes com idade acima 

de 65 anos e doença arterial coronariana. A disfunção endotelial será avaliada no 

Laboratório de Investigação Clínica do Instituto de Cardiologia (LIC), por meio do exame 

de dilatação fluxo-mediada da artéria braquial, método padrão-ouro, e por tonometria 

arterial periférica, medida mais facilmente obtida. Planeja-se utilizar a HCQ em dose de 

200 mg (~3 mg/kg), metade da dose na qual inicia a aparecer toxicidade. Aprovado pelo 

CEP / ICFUC UP 5351/17. 

Resultados: Foi realizada a seleção de pacientes elegíveis da Coorte MEDIDAS, e 

iniciamos as ligações para recrutamento, uso da plataforma REDCap para registro e 

posterior análise dos dados coletados, treinamento para FMD e tonometria. 

Conclusão / Perspectivas: O tratamento com hidroxicloroquina para idosos poderá vir a 

se tornar rotina no SUS na medida em que reduza as consequências da apneia do sono que 

levam a doença arterial coronariana. 

 

Apoio: FAPERGS - PPSUS 
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RELAÇÃO ENTRE ESTADO NUTRICIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE 

PACIENTES IDOSOS HIPERTENSOS ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO 

MULTIPROFISSIONAL DE PORTO ALEGRE 
 

Bianca Pacheco de Almeida1, Aline Dalmazo2, Luiza Junqueira3, Liliana Boll2, Silvia 

Goldmeier2, Juliana Marques2, Maria Claudia Irigoyen4, Denise Dillenburg5. 

 

1-Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 

2-Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia (IC-FUC) 

3-Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

4-Instituto do Coração da Faculdade de Medicina de São Paulo (FMUSP) 

5-Universidade Feevale 

 

Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica é a doença cardiovascular mais prevalente entre 

a população idosa.1 Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016), fatores de risco 

adicionais como sexo, idade e excesso de peso corroboram para o desenvolvimento dessa 

doença crônica.2 A normalização da pressão arterial (PA), se dá principalmente por meio da 

adoção de uma alimentação adequada e modificação de hábitos de vida, ajudando na prevenção 

e controle de fatores de risco, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida (QV) dessa 

população.3 

Objetivo: Avaliar a relação entre estado nutricional (EN) e qualidade de vida (QV) de idosos 

hipertensos. 

Métodos: Estudo transversal, realizado no período de 2015 a 2018 em um ambulatório 

multiprofissional de hipertensão arterial de um hospital referência em Cardiologia do Rio 

Grande do Sul. Foram coletados dados referentes a sexo, idade e pressão arterial. O EN foi 

avaliado através de dados antropométricos coletados (peso, altura) para posterior cálculo do 

IMC (OPAS, 2002). Para avaliação da QV os idosos responderam o questionário de 

MINICHAL (SCHULZ, 2008). 

Resultados: Dos 56 indivíduos avaliados, 71% eram do sexo feminino, a pressão arterial 

sistólica (PAS) foi de 166,22mmHg ± 22,78mmHg e pressão arterial diastólica (PAD) 

86,48mmHg ± 13,37mmHg. O estado nutricional conforme o IMC dos pacientes avaliados foi 

classificado como Baixo peso (IMC≤23kg/m2) em 3,4%, Eutróficos (IMC>23 e < 28kg/m2) em 

20,7%, Pré-obesidade (IMC ≥28 e < 30kg/m2) em 15,5% e Obesidade (IMC≥30kg/m2) em 

60,3%. Houve uma correlação positiva entre o EN e a QV nos pacientes avaliados (r= 0.345 

p=0.009). 

Conclusão: Diante do exposto, os resultados apontam para uma melhor qualidade de vida nos 

indivíduos com estado nutricional mais adequado. Desta forma, destacamos que o estado 

nutricional pode ter implicações no processo de envelhecimento e importante relação com a 

morbimortalidade de idosos. Um melhor estado nutricional favorece a capacidade funcional 

dessa população, levando a uma menor dependência e melhor qualidade de vida. 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, CONSUMO DE GORDURA E 

PADRÃO ANTROPOMÉTRICO DE PACIENTES OBESOS COM E SEM 

TRANSTORNO COMPULSIVO ALIMENTAR PERIÓDICO: UMA 

ANÁLISE PARCIAL 
 

Chaiane Aiolfi Titton, Rafaela Fernandes Mundstock, Daiane Guilhão Kuskoski, 

Fernanda Michielin Busnello 

 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

 

Introdução: A obesidade é um dos principais problemas de saúde pública e não é 

classificada como um transtorno psiquiátrico, porém pode ser muito influenciada pelo 

estresse. Este por sua vez é um dos fatores considerados gatilhos para o Transtorno 

Compulsivo Alimentar Periódico (TCAP). Entre os distúrbios alimentares, o TCAP é o 

que mais afeta indivíduos obesos, principalmente os que vão atrás de tratamento. 

Objetivos: Nesse estudo avaliamos a relação do TCAP com o perfil sociodemográfico, 

consumo de gorduras e medidas antropométricas em pacientes obesos. 

Métodos: Adultos obesos classificados a partir do IMC, atendidos em Ambulatório de 

Nutrição, em hospital geral no Sul do Brasil, foram incluídos no estudo. Foram avaliados 

peso, altura, circunferência da cintura (CC) e circunferência do pescoço (CP). Foram 

aplicados questionários estruturados a fim de obter informações sobre dados 

sociodemográficos e consumo de alimentos fonte de gordura. Para diagnosticar o TCAP e 

sua gravidade, foi utilizada a Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) (0-17 

pontos: sem transtorno; 18-26: transtorno moderado; >27: transtorno grave). A pesquisa 

foi aprovada pelo comitê de ética sob o número 2.538.206. Para a análise estatística foram 

adotados os testes qui-quadrado e t student.  

Resultados: A prevalência de TCAP na população estudada foi de 22,91% (14,58% 

transtorno moderado; 8,33% transtorno grave), sendo mais apresentado pelas mulheres 

(30,55%; p=0,044). Não houve diferença estatisticamente significativa quanto a 

procedência (p=0,093), raça (p=0,283), estado civil (p=0,282), escolaridade (p=0,534) e 

ocupação (p=0,363) entre os grupos. O IMC (média 38,16±6,63) e a CC (média 

113,13±12,88) se mostraram maiores em pacientes com TCAP, porém os dados não 

foram significativos (p=0,289 e 0,724). Ao contrário, a CP foi maior nos indivíduos sem 

TCAP (média 41,14±364) de forma significativa (p=0,012). O consumo diário de leite 

integral, margarina e embutidos foi maior no grupo com TCAP (36,4% x 32,4%; 36,4% x 

35,1%; 18,2% x 5,6%) mas não apresentaram diferença estatisticamente significativa. O 

consumo de carne com gordura e frango com pele também foi maior no grupo com TCAP 

(45,5% - p=0,012; 63,6%, p=0,002). A pesquisa segue em andamento. 

Conclusão: Não há diferença estatisticamente significativa entre os dados 

sociodemográficos e a presença de TCAP. As medidas antropométricas se mostram 

maiores no grupo com TCAP com exceção da CP. O consumo de gorduras é muito 
semelhante em ambos os grupos. 

Apoio: CAPES 
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AUMENTO DA PROSTAGLANDINA E2 NA REVERSÃO DA 

CONSTRIÇÃO DUCTAL FETAL APÓS RESTRIÇÃO DIETÉTICA DE 

POLIFENÓIS 

 

I Vian, A Zílio, M Markoski, M Schaun, K Lampert, D Raupp, C Brum, G Baldissera, T 

Mezzomo, K Zenki, A Piccoli, L Nicoloso, C Weschenfelder, P Zielinsky. 

 

1. Instituição: IC/FUC – Fundação Universitária de Cardiologia 

2. Universidade: Centro Universitário Metodista IPA 

 

Resumo: Estudos anteriores demonstram que as substâncias com efeitos antiinflamatórios 

que inibem a síntese de prostaglandinas, como os antiinflamatórios não esteróides 

(AINEs) e os alimentos ricos em polifenóis, podem causar constrição ductal fetal. A 

reversão da constrição ductal após a restrição materna de polifenóis tem sido relatada, mas 

sua relação com a concentração de prostaglandinas ainda não foi demonstrada. Este 

estudo teve como objetivo avaliar o efeito da retirada de alimentos ricos em polifenóis na 

reversão da constrição ductal fetal associada ao aumento dos níveis plasmáticos de 

prostaglandina E2 (PGE2) em mulheres no terceiro trimestre gestacional.  

Material e métodos: ensaio clínico com um grupo saudável como comparador. O grupo 

intervenção foi constituído por gestantes do terceiro trimestre cujos fetos únicos 

apresentavam constrição ductal, excluindo aqueles expostos a AINEs, e o grupo controle 

apenas por fetos normais do terceiro trimestre. No grupo intervenção as gestantes foram 

submetidas à orientação dietética para restringir os alimentos ricos em polifenóis. Ambos 

os grupos responderam a um questionário de frequência alimentar após exame 

ecocardiográfico Doppler fetal e coleta de sangue para análise dos níveis de PGE2. Após 

duas semanas as gestantes foram novamente submetidas ao ecocardiograma fetal, 

avaliação dietética e coleta de sangue. 

 Resultados: 40 mães foram selecionadas para o grupo controle e 35 para o grupo 

intervenção. A média de idade materna (26,6 anos) e o IMC médio (30,12 kg / m2) foram 

semelhantes entre os grupos. Na análise intragrupo, após orientação dietética, o grupo 

intervenção apresentou redução no consumo médio de polifenóis (1234,82 para 21,03 mg 

/ dia, p <0,001) e aumento da concentração mediana de PGE2 (1091,80 para 1136,98 pg / 

ml, p <0,05), além da normalização dos sinais Doppler de constrição ductal (diminuição 

das velocidades sistólica média [1,92 para 1,34 m / s, p <0,001] e diastólica [0,45 para 

0,22 m / s, p <0,001] e aumento do índice de pulsatilidade média [1,96 para 2,53, p 

<0,001]). Na mesma análise, o grupo controle não apresentou alterações significativas.  

Conclusões: a intervenção dietética para retirada materna dos alimentos ricos em 

polifenóis no terceiro trimestre, em fetos com constrição ductal, aumenta os níveis de 

prostaglandina E2, com melhora desta condição. 

 

Apoio: FAPICC 

Autor: Daiana Dias Rysdyk 

Professor orientador: Dra Izabele Vian 
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CONSUMO ALIMENTAR DE POLIFENÓIS E ÔMEGA -3 NA GESTAÇÃO 
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Borges, Marianna Brunini, Raquel Chesin, Anize e Izabele Vian. 

 

Instituição: IC/FUC – Fundação Universitária de Cardiologia 

Universidade: Centro Universitário Metodista IPA 

 

Resumo: De acordo com achados de estudos anteriores, alimentos ricos em polifenóis 

podem ser danosos quando consumidos em altas quantidades no terceiro trimestre 

gestacional, uma vez que sua ação anti-inflamatória podem ter relação com a constrição 

do ducto arterioso fetal (Vian, 2017). Como o ômega-3 também possui ação anti-

inflamatória identificou-se a necessidade de investigar o consumo dietético de ômega-3 

durante a gestação, pois ainda não existe na literatura estudos que avaliem a ação desse 

ácido graxo no coração do feto. Objetivo: avaliar o consumo de polifenóis e ômega-3 

dietéticos presentes no período gestacional. Paciente: gestantes entre 26 e 28 semanas 

gestacionais, usuárias do Sistema Único de Saúde, em realização de ecocardiograma fetal 

no Instituto de Cardiologia do RS. Metodologia: estudo transversal realizado através da 

aplicação de questionários de frequência alimentar validados. Resultados: 79 gestantes 

com idade média de 27 anos (±6,39), idade gestacional média de 27,4 semanas (±1,35), 

IMC atual médio de 30,76 Kg/m² (±6) e IMC pré-gestacional de 28,18 Kg/m² (±6,84). 

35,44% das gestantes possuíam ensino médio completo, 83,54% tinham renda de até três 

salários mínimos, apenas 6,32% eram tabagistas e 7,59% faziam uso de bebida alcóolica. 

A mediana de consumo de polifenóis foi de 1.001,25mg/dia (123,38 - 6748,42) e a 

mediana de consumo de ômega-3 de 0,02mg/dia (0 - 10,72). Conclusão: observou-se alto 

consumo de polifenóis, quando comparado a dados de literatura e baixo consumo de 

ômega-3 durante o período gestacional. Estes resultados provavelmente tenham relação 

com a disponibilidade, custo e hábito alimentar das gestantes avaliadas, uma vez que 

polifenóis são encontrados em uma vasta variedade de alimentos naturais, como frutas, 

hortaliças, chocolate e chimarrão, e sua distribuição é de fácil acesso e baixo custo. Já, os 

ácidos graxos ômega-3 são encontrados em alimentos categóricos, como em algumas 

oleaginosas e peixes de águas profundas e frias, o que não faz parte do perfil alimentar 

desta população.  O alto consumo de polifenóis e o baixo consumo de ômega-3 são 

preocupantes nesta fase da vida, principalmente no último trimestre gestacional em que há 

evidência de que o alto consumo de polifenóis pode ocasionar constrição do ducto 

arterioso fetal e que o baixo consumo de ômega-3 pode ocasionar baixo peso ao nascer e 

parto prematuro, por exemplo.   

 

Palavras chaves: polifenóis, ômega 3, gestação, consumo alimentar. 

 

Apoio: FAPICC 

Autor: Daiana Dias Rysdyk 

Professor orientador: Dra Izabele Vian 
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EFEITO DE DIETAS COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO NO PESO 

CORPORAL EM ADULTOS COM SOBREPESO OU OBESIDADE: 

REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE DE ENSAIOS CLÍNICOS 

RANDOMIZADOS 
 

Lisiane Perin1, Bruna Fraga dos Santos1, Isadora Garcia Camboim2, Alexandre Machado 

Lehnen1 

 
1 Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia 
2 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

 

Introdução: O excesso de peso corporal é cada vez mais prevalente e o manejo 

nutricional continua controverso. O índice glicêmico pode ser útil para predizer a resposta 

glicêmica de alimentos contendo carboidratos, embora sua aplicabilidade clínica continue 

sendo questionada.  

Objetivo: Avaliar os efeitos de dietas com baixo índice glicêmico em adultos com 

sobrepeso ou obesidade.  

Métodos:  Revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados 

identificados nas bases de dados: Medline, Embase, Scopus e Web of Science. Foram 

considerados todos os ensaios clínicos randomizados que compararam dieta de baixo 

índice glicêmico com dieta de alto índice glicêmico em adultos com sobrepeso ou 

obesidade. Dois autores selecionaram independentemente os ensaios, avaliaram a 

qualidade e extraíram os dados. Os dados foram analisados com um modelo de efeito fixo 

no Review Manager 5.1.  

Resultados: Identificamos 7 ensaios clínicos randomizados elegíveis (total de 476 

participantes), que variaram entre 2 meses e 18 meses. Foram encontradas diferenças 

significativas entre as duas dietas no peso corporal em kg (diferença média -0.71, IC95% 

−1.02 a -0.41, p<0.001).  

Conclusão: A dieta de baixo índice glicêmico ou baixa carga glicêmica parece ser um 

método eficaz para promover a perda de peso corporal.  
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PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO MATERNO E OBSTÁCULOS À 

PRATICA EM PORTADORES DE CARDIOPATIA CONGÊNITA NO 

SUL DO BRASIL 

 
Júlia Lima2, Maíra Ribas Goulart1, Marcelo Ahlert da Silva2, Daniela S. Schuh1, Sandra 

M. Barbiero¹; Lucia Campos Pellanda1,2 

 

1Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

²UFCSPA 

 

Introdução: O leite materno é nutricionalmente adequado e está relacionado à 

diminuição de diversos problemas de saúde na infância. Sua oferta é recomendada 

amplamente no meio científico.  

Objetivos: Estimar a prevalência e obstáculos em aleitamento materno em portadores de 

cardiopatia congênita (CC) no sul do Brasil.  

Métodos: Estudo transversal com pacientes com CC entre 2 e 18 anos. Excluiu-se da 

análise portadores de síndromes genéticas e pacientes cujas mães tivessem ido a óbito. As 

variáveis sobre aleitamento materno (AM) nos primeiros 2 anos de vida foram coletadas 

através de telefonema para as mães, por avaliadores treinados. As prevalências são 

descritas na forma de proporções e as variáveis contínuas como médias e desvio-padrão. 

As análises bivariadas foram avaliadas através de teste qui-quadrado para medir a 

associação entre as variáveis e o desfecho. 

 

Resultado: analisou-se 353 pacientes com CC. Houve predominância do sexo masculino 

(54%) e média de idade de 9,54 ± 4,52 anos. O AM até o 6° mês esteve presente em 

41,1%. O principal motivo para suspender o AM foi problemas relacionados à CC 

(26,2%), principalmente entre os pacientes cianóticos.  

 

Conclusão: As mães de bebês CC se deparam com grandes desafios para a manutenção 

do fornecimento de leite materno, sejam eles inerentes a prática de AM ou relacionados à 

CC.  

 

APOIO: CNPQ e FAPPIC. 
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EFEITO DA DIETA CARDIOPROTETORA BRASILEIRA E NOZES 
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AGUDO DO MIOCÁRDIO: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

(ESTUDO DICA-NUTS).  
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Financiamento: PROADI-SUS/HCor 

 

Introdução: As doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito no mundo, sendo 

que uma alimentação saudável pode desempenhar um papel importante nos fatores de 

risco para elas. Porém pouco se sabe sobre os efeitos de padrões alimentares e alimentos 

específicos no manejo do infarto agudo do miocárdio (IAM). A Dieta Cardioprotetora 

Brasileira (DicaBr) é baseada nas recomendações das diretrizes nutricionais brasileiras e 

sua efetividade quando acrescida de diferentes tipos de nozes ainda é desconhecida. 

Objetivo: Avaliar o efeito da DicaBr suplementada ou não com 30g/dia de amendoim 

sobre variáveis cardiometabólicas em pacientes com IAM recente. Métodos: Trata-se de 

ensaio clínico randomizado, multicêntrico, em paralelo e com seguimento de 16 semanas. 

Serão arrolados 600 pacientes (200 previstos para serem incluídos no IC/FUC) com idade 

≥40 anos e com diagnóstico recente de IAM (60 até 180 dias). Após a randomização, os 

pacientes serão alocados para um dos grupos: 1) grupo DicaBr suplementada com nozes 

(DCBN, grupo intervenção); e 2) grupo DicaBr (DCB, grupo controle). Todos os 

pacientes receberão a mesma prescrição dietética, e o grupo DCBN receberá 30g/dia de 

amendoim. O desfecho primário do estudo será a concentração de colesterol LDL 

(calculado pela fórmula de Friedewald) e serão desfechos secundários os demais 

parâmetros lipídicos, o perfil glicêmico e índices antropométricos. Em uma subamostra, 

serão avaliados marcadores inflamatórios, marcadores de estresse oxidativo e adipocinas. 

Resultados: Até o momento foram incluídos no centro IC/FUC 62 participantes, sendo 

71% do sexo masculino, com idade média de 60,8 ± 9,1 anos e IMC médio de 28,9 ± 4.6 

kg/m².  Além disso, 25,8% da amostra apresentou diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, 

48,4% de dislipidemias e 83,9% de hipertensão arterial sistêmica. Entre os participantes, 

65,6% utilizam sinvastatina, 18% rosuvastatina, 0% lovastatina e pravastatina, 6,6% 

fibratos, 21,3% metformina e 14,8% insulina. Com relação ao perfil lipídico, os 

parâmetros médios foram: 86,4 ± 32,1 mg/dl de LDL-c, 43 ± 11,2 mg/dl de HDL-c, 210 ± 

193,9 mg/dl de triglicerídeos e 128,5 ± 61,3 mg/dl de glicemia. Conclusão: A amostra 

atual se caracteriza pela maior porcentagem de indivíduos do sexo masculino com 

sobrepeso, e pela elevada prevalência de dislipidemia e hipertensão. Espera-se, após a 

finalização do estudo, que a DicaBr suplementada com nozes beneficie os pacientes com 

IAM quanto à melhora dos parâmetros cardiometabólicos. 
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INFLUÊNCIA DOS PROBIÓTICOS NO PERFIL NUTRICIONAL, 

BIOQUÍMICO E NA ANSIEDADE DE CARDIOPATAS DIABÉTICOS 

COM EXCESSO DE PESO: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 
 

Mariana Dall’Agnol Brandão², Suelen Dallanora¹, Francine Canto Soder¹, Camila da Luz 

Coiro¹, Sandra Mari Barbiero¹ 

 

¹Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

²Universidade de Ciências de Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 

 

Introdução: Mais de 13 milhões de brasileiros têm Diabetes Melittus 2 (DM2). Sua causa 

primária está ligada à obesidade e resistência insulínica. A relação da microbiota intestinal 

com o aparecimento de várias doenças, demonstra que o uso de probióticos pode controlar 

processos inflamatórios, disfunções metabólicas e distúrbios neuropsiquiátricos.  

Objetivo: Verificar o efeito da ingestão de probióticos no perfil bioquímico, ansiedade e 

antropometria em indivíduos cardiopatas com DM2 e excesso de peso.  

Métodos: Ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, realizado no 

ambulatório SUS do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, entre 08/2018 à 02/2019. 

Participaram do estudo pacientes diabéticos cardiopatas com excesso de peso, com idade 

entre 20 e 60 anos, IMC >25 m²/kg e <40 m²/kg. Exclusão: uso de antibiótico, medicações 

para emagrecimento, uso de laxante, keffir e Yakult nos últimos 3 meses, doença 

inflamatória intestinal, cirurgia valvar e pacientes que participam de outros estudos 

clínicos. Os pacientes foram randomizados para receber cápsulas de probióticos 

liofilizados: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis, 

Bifidobacterium lactis e Bifidobacterium bifidum, ou placebo por 14 semanas. Avaliou-se 

ansiedade pela escala BECK-BAI, consumo alimentar através de recordatório 24 horas e 

anamnese alimentar, exames bioquímicos e medidas antropométricas. Os testes utilizados 

foram t de Student ou U de Mann-Whitney, qui-quadrado ou exato de Fisher, Wilcoxon, 

Equações de Estimativas Generalizadas, Bonferroni.  

Resultados: Total de 45 participantes (probióticos, n=23; placebo, n=22) completaram o 

período da pesquisa. Deste total, 64,4 % eram homens, com 53,31±4,27 anos, IMC de 

31,75+3,93 Kg/m² e 31,2% foram classificados em níveis moderado (15,6%) e alto de 

ansiedade (15,6%). Houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos quanto 

a mudança no colesterol total e LDL (p=0,031 e p=0,011, respectivamente), sendo que no 

grupo probiótico houve uma redução significativa em ambas as variáveis (p=0,002 e 

p=0,003, respectivamente). Na comparação entre os grupos quanto aos níveis de 

ansiedade, o grupo probiótico apresenta níveis significativamente mais elevados de 

ansiedade, tanto nos níveis basais (p=0,014) quanto em 14 semanas (p=0,037). Nas 

comparações intragrupos, no grupo probiótico houve redução significativa nos níveis de 

ansiedade (p=0,022). Não houve diferença no perfil nutricional.  

Conclusão: Este estudo mostrou uma redução significativa nos níveis de colesterol total, 

LDL e ansiedade no grupo probiótico. 

 

Apoio: FAPICC 
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Introdução: O tratamento da neoplasia da mama (CaM) frequentemente inclui 

doxorrubicina (DOX), cujo uso é limitado pelo risco de cardiotoxicidade. O emprego da 

DOX também está associado a alterações na composição corporal, influenciando na sua 

biodisponibilidade e toxicidade e, consequentemente, nos desfechos oncológicos. 

Contudo, as consequências deste quadro sobre o risco cardiovascular ainda não foram 

elucidadas.  

Objetivos: Avaliar a associação entre as alterações no perfil antropométrico e na ingestão 

alimentar de pacientes com CaM tratadas com DOX e a incidência de desfechos 

cardiovasculares.  

Métodos: Estudo de coorte prospectiva. Foram incluídas pacientes com CaM com 

indicação de tratamento em adjuvância e/ou neoadjuvância contendo DOX e submetidas à 

avaliação cardiológica (exame clínico, ecocardiograma, Troponina), exames bioquímicos, 

avaliação da composição corporal (bioimpedância e antropometria) e análise da ingestão 

alimentar (recordatório alimentar de 24 horas). Os dados são apresentados como média  

DP e p<0,05. 

Resultados: Até o momento, foram incluídas 8 pacientes, avaliadas no tempo basal. A 

avaliação cardiológica demonstrou os seguintes valores médios: Fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo: 67±9%; Troponina: 8±6,2 pg/mL; frequência cardíaca: 80±13 bpm; 

pressão arterial sistólica: 11,8±0,6 mmHg e diastólica: 7,5±0,5 mmHg. Quanto à 

composição corporal (n=3), foram obtidas as seguintes médias: Índice de Massa Corporal: 

22,4±3,7kg/m²; percentual de massa muscular: 27±0,06%; percentual de massa gorda: 

31,4% ±6,5; nível de gordura visceral: 6 ±2; circunferência do pescoço: 31,4±1,8 cm; e 

circunferência abdominal de 81,2±11,2 cm. Em relação à ingestão alimentar, houve 

consumo médio diário de 1074,3±277,2 calorias; 60±7% de carboidratos, 22,±6% de 

proteínas e 18±5% de lipídios, 210,3±178,4mg de colesterol, 9,3±3,9g de gordura 

saturada e 2636,5±1726,75mg de sódio.  

Conclusão: Dados preliminares demonstram ausência de disfunção e dano cardíaco, 

perfil eutrófico e bom estado nutricional antes do tratamento com DOX. Contudo, a 

ingestão de sódio e a gordura visceral apresentaram-se acima do nível aceitável, e 

hipertensão, diabetes e dislipidemia foram relatadas, fatores que colaboram para o 

aumento do risco cardiovascular nesta população.  

 

Apoio: CAPES, FAPICC. 
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EFEITO DA DIETA LOW-CARB NO TRATAMENTO DE DIABETES 

MELLITUS TIPO 2: REVISÃO DE LITERATURA 
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, João Vicente Velho 
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, Eduardo Walker Zettler
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1-Acadêmicos de Medicina da Universidade Luterana do Brasil  

2-Professor Orientador da Medicina da Universidade Luterana do Brasil  

 

Introdução: o Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) é uma doença crônica caracterizada pelo 

aumento dos níveis de glicose na circulação sanguínea, resultante de defeitos na secreção 

e/ou ação da insulina em tecidos alvo. Assim sendo, sabe-se que a alimentação é um 

componente fundamental no tratamento desta doença, porém não há um consenso em 

relação à distribuição adequada de macronutrientes neste quesito. Carboidratos de baixo 

índice glicêmico são recomendados, no entanto, a quantidade de carboidrato em relação 

ao valor energético total (VET) ainda não foi estipulada. Dietas com baixo teor em 

carboidrato (low-carb) parecem ser mais eficazes, pois seu pontencial insulinogênico é 

menor, o que manteria os níveis de glicose no sangue mais controlados. Objetivo: este 

trabalho tem como objetivo demonstrar, através de uma revisão na literatura, uma 

abordagem dietética diferenciada para manter os níveis de glicose adequados nos 

pacientes com DM2. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica a partir de 

agosto de 2018, consultando artigos publicados a partir de 2008 até 2018. Os idiomas 

utilizados para a realização da pesquisa foram o português e o inglês. Resultados: dietas 

low-carb parecem ser eficazes no controle da DM2, pois reduzem a porcentagem de 

hemoglobina glicada ligada à glicose em comparação com dietas com teor moderado ou 

alto de carboidratos. Discussão: apesar de ser amplamente disseminado o conhecimento 

de que a alimentação exerce um papel fundamental no tratamento de DM2, a associação 

entre a quantidade e qualidade dos carboidratos ingeridos na dieta ainda não foi bem 

elucidada. Até então, não havia sido encontrada uma relação positiva entre a aplicação de 

uma dieta low-carb e o controle do quadro de DM2, porém, ao analisar sistematicamente 

artigos deste tema, verificou-se que a dieta low-carb é uma boa estratégia no combate de 

DM2 e é mais eficaz que as principais diretrizes nutricionais disponíveis. Conclusão: a 

revisão conclui que pacientes com DM2 podem ter um controle apropriado da glicemia 

com a aplicação correta da dieta low-carb. 
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MODELO DE TREINAMENTO LAPAROSCÓPICO DE BAIXO CUSTO: 
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2-Hospital de Clinicas de Porto Alegre, RS, Brasil. 

RESUMO; Introdução: A cirurgia laparoscópica já é realidade em praticamente todos os 

centros cirúrgicos. Muito embora haja maior dificuldade técnica, o rápido retorno às 

atividades, menor dor pós-operatória e maior qualidade estética estimulam os cirurgiões a 

evoluírem tecnicamente nesta área. Porém, ao contrário das operações abertas onde as 

oportunidades de aprendizagem são mais acessíveis, o treinamento laparoscópico acaba 

sendo desafio ao longo da formação de um cirurgião. Objetivo: Apresentar um modelo de 

caixa de treinamento laparoscópico de baixo custo, pois diversos estudos vêm mostrando 

que o treinamento em simuladores é capaz de aumentar significativamente a habilidade 

cirúrgica. Método: Foram utilizados materiais de fácil acesso: mini jato cromado, passa 

fios de borracha e uma webcam acoplada a um cabo de alumínio. Deve ser acoplado na 

caixa um dispositivo chamado “mini jato cromado”, o que dará mobilidade à câmera 

como na operação real. Permite que um auxiliar movimente-a enquanto o cirurgião 

manuseia as pinças, ou também permite o treinamento individual, pois ao soltar a câmera 

o dispositivo permite sua estabilização no mesmo local. Para simular a aderência da pele 

com as pinças, ao invés do tradicional trocarte, devem ser acoplados “passa fios de 

borracha”, que permite a mobilidade e ao mesmo tempo proporciona resistência similar a 

da pele humana. A câmera é webcam acoplada a um cabo de alumínio de 3 mm revestido 

por mangueira transparente permitindo a aderência necessária ao contato com o mini jato 

cromado. Resultados: A white box foi produzida em dois dias com custo de R$ 280,00. 

Conclusões: Assim como diversos estudos já comprovaram que é possível construir 

equipamentos completos e acessíveis para o treinamento da cirurgia laparoscópica, o uso 

da white box pode estimular o treinamento de maior número de cirurgiões na formação 

laparoscópica a baixo custo e buscar aperfeiçoamento de suas habilidades cirúrgicas fora 

do centro cirúrgico. Além disso, o treinamento de técnicas laparoscópicas básicas 

diretamente no centro cirúrgico e nos pacientes não é custo-efetivo e é potencialmente 
perigoso. 

Descritores: Laparoscopia. Procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Educação 

médica. Cirurgia. 
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3-Cirurgião Plástico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, RS 

 

Introdução: Considerando o padrão de irrigação vascular, espera-se que a escolha da 

incisão possa influenciar no risco de sofrimento vascular do complexo areolopapilar 

(CAP) na mastectomia. Objetivo: Avaliar a prevalência de complicações vasculares do 

CAP e sua relação com o tipo de incisão da mastectomia. Material e método: estudo 

transversal de pacientes submetidas à mastectomia e colocação de expansor tecidual 

imediato. Foram coletados dados demográficos, tipo de incisão e complicações vasculares 

do CAP (deiscência de sutura, epidermólise, necrose parcial e total).  Avaliamos 58   

pacientes (64 mamas) pós-mastectomia com preservação do CAP entre 2012 e 2018. 

Todas as pacientes foram submetidas à colocação imediata de expansor tecidual. Foram 

excluídas as pacientes com colocação imediata de implante de silicone (fator que aumenta 

a tensão no retalho da mastectomia). Resultados: A incisão de maior prevalência foi a 

Periareolar Superior com extensão lateral (32,8%), ela apresentou complicações leves e 

graves, num total de 5 complicações (3 necroses de 30% do CAP, 1 necrose de 50% do 

CAP e 1 Epidermólise). A incisão Transversal superior teve prevalência de 10,9%, 

apresentando 1 complicação grave (1 Necrose de 50% do CAP). A incisão T invertido 

representou 9,3% das incisões, com uma complicação leve (1 Epidermólise). A incisão 

Inframamaria foi feita em 6% das oportunidades, não apresentando nenhum caso de 

complicação vascular. A incisão Superior Medial representou 4,5% das incisões, com um 

caso de complicação leve (1 Epidermólise). Incisão Medial com Periareolar Inferior 1,5% 

de prevalência, com 1 complicação leve (1 Epidermólise. Incisao T com periareolar 

inferior com 1,5% de prevalência, com 1 complicação grave (1 Necrose de > 60% do 

CAP com Epidrmólise. Não houve desvascularização do CAP em nenhum dos casos 

tratados com incisão inframamária. Todas as complicações vasculares ocorreram em 

cicatrizes com componente periareolar ou localizadas nos quadrantes superiores das 

mamas. Discussão: A viabilidade vascular do retalho da mastectomia depende de 

múltiplos fatores. Os principais incluem condições anatômicas, cicatrizes ou radioterapia 

prévias e técnica cirúrgica. A relação entre incisão da mastectomia e necrose do CAP é 

questão primordial na redução do risco de complicações e na qualidade estética da 

reconstrução mamária. Ainda que a escolha de incisão não seja o único fator relacionado a 

sofrimento vascular do CAP, a série estudada está em conformidade com a literatura 

(maior risco nas periareolares e menor risco nas inframamárias), após ajuste para outros 

fatores (como cicatrizes prévias e volume mamário). A opção de preservação do CAP 

necessita de planejamento mais detalhado, garantindo acesso seguro ao tratamento 

oncológico e aporte vascular satisfatório. Sendo assim, conclui-se que a preservação do 

CAP melhora a qualidade estética e o nível de satisfação da paciente pós-reconstrução. A 

escolha da incisão da mastectomia é um fator importante na manutenção da viabilidade 

vascular do CAP. 
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INTERNET OF THINGS (IOT) E AS IMPLICAÇÕES AOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS: A QUESTÃO DO DIREITO À SAÚDE 
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Introdução: Diante dos vertiginosos avanços concernentes às novas, o fenômeno da 

Internet of Things (IoT) surge no século XXI e demanda uma reestruturação basilar não só 

na sociedade, mas também no paradigma do Direito, dada a sua qualidade de ciência 

social. A título de exemplo, mostram-se pertinentes inovações como base de dados 

hospitalares, prontuários médicos eletrônicos e próteses que, dotadas de inteligência e 

relativa independência, se conectam à Internet e armazenam dados do usuário na nuvem. 

Com isso, propõe-se análise acerca da efetiva concretização e proteção dos direitos 

fundamentais, principalmente à saúde, diante da nova realidade tecnológica e os avanços 

que a IoT propõe na questão da saúde. Objetivos: O objetivo primordial consiste em 

analisar a nova realidade jurídica diante das inovações tecnológicas proporcionadas pelo 

fenômeno da Internet of Things, principalmente no que tange ao direito fundamental à 

saúde, de forma a delimitar a sua tutela em relação às coisas integradas por meio da 

Internet. Ademais, pretende-se elucidar as possíveis consequências decorrentes da 

utilização de objetos dotados de inteligência e parcial autonomia, tais como os 

supramencionados, diante da possibilidade de exposição de informações sensíveis ao 

sujeito-paciente com o eventual vazamento dos dados contidos nos dispositivos. 

Métodos: Utilizar-se-á o método dedutivo, visto que propõe-se consulta a material 

legislativo, doutrinário e jurisprudencial, condizentes tanto ao  ordenamento jurídico 

brasileiro quanto ao estrangeiro, a fim de elaborar uma análise sistemática das produções 

bibliográficas e científicas pertinentes ao tema sob uma perspectiva comparativa e 

expositiva. Acessoriamente, também se utilizará do método dialético, visto que trata de 

tema cujo contexto gera constantes debates doutrinários, tornando necessário o 

enfrentamento de opiniões e correntes. Resultados: Considerando as novidades 

tecnológicas, atesta-se a necessidade de atenção do legislador em produzir novo conteúdo 

infraconstitucional por meio de lei especial, visto que insuficiente a regulamentação 

fornecida pelo o Marco Civil da Internet, bem como a morosidade na tramitação de 

projetos pertinentes ao tema em apreço por parte do Congresso Nacional, sendo 

incompatível com a velocidade das inovações proporcionadas pela Internet of  Things. 

Conclusão: Diante do novo cenário social que emerge em uma era informacional-digital, 

bem como da imprescindibilidade em assegurar uma eficaz proteção aos direitos 

fundamentais garantidos na Constituição, conclui-se que premente uma adaptação do 

Direito de forma a abranger as novas realidades fático-sociais que surgem na medida em 

que os indivíduos interagem com a tecnologia. Urge, portanto, regulamentação do Direito 

brasileiro inclusive na estipulação de políticas administrativas, como forma de tutelar a 

manipulação de dados e evitar a sua difusão lesiva, sem que sirva de barreira impeditiva 

para o contínuo desenvolvimento tecnológico. 

APOIO: FAPERGS - Fundação de Amparo à pesquisa do Estado do Rio Grande do 

Sul 
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INTRODUÇÃO: As evidências atuais apontam para a relevância dos benefícios dos 

exercícios respiratórios sobre a saúde cardiovascular, em especial para diminuição da 

pressão arterial e melhoras no perfil autonômico e vascular, embora ainda haja inúmeras 

lacunas sobre os mecanismos envolvidos nestas respostas. Dentre as formas de exercício 

respiratório encontra-se o Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) e respiração lenta do 

Yoga, ambos referendados por inúmeras evidências. Recentemente o desenvolvimento de 

novas tecnologias vem permitindo o uso de aplicativos para realização de exercícios de 

controle da respiração. Neste estudo utilizaremos o recém desenvolvido aplicativo 

CardioBreath® a fim de validar seu uso como ferramenta de exercício respiratório. Desta 

forma, será realizada a comparação entre TMI e o uso do aplicativo CardioBreath® sobre a 

modulação vagal cardíaca e a velocidade de onda de pulso em mulheres normotensas pós-

menopausa.   

MÉTODOS: Ensaio clínico randomizado recrutará mulheres normotensas pós-

menopausa.  Aquelas consideradas elegíveis para o estudo serão avaliadas através do 

sistema Finometer (variabilidade da FC e PA), sistema Complior (velocidade de onda de 

pulso), e dilatação mediada por fluxo da artéria braquial por ecografia. Serão 

randomizadas em 3 grupos de exercícios, TMI, TMIp (placebo) e CardioBreath® App, 

para 5 sessões semanais de 10 minutos durante 5 semanas (total 25 sessões). Ao final 

serão reavaliadas. Os dados obtidos serão analisados por intenção de tratar através de 

ANOVA de duas vias para medidas repetidas e post-hoc de Bonferroni. 

RESULTADOS ESPERADOS: Em função das inúmeras lacunas na literatura sobre os 

mecanismos envolvidos nos benefícios dos exercícios respiratórios, espera-se resultados 

significativos nos 2 grupos de intervenção ativa. 
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ESTUDO DE CUSTEIO DA PERSPECTIVA DO PRESTADOR COM 

PACIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE CARDÍACO 

 
Renata Alencar Póvoas, Daniela Fernandes, Liliana Fortini Cavalheiro Boll, Luiza 

Junqueira Trarbach, Silvia Goldmeier  

 

RESUMO 

Fundamento: A doença cardiovascular é uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade no mundo de hoje podendo levar a incapacidade como a Insuficiência 

Cardíaca Congestiva. Um dos tratamentos de escolha é o transplante cardíaco que 

segundo DATASUS chegou a um custo de R$ 18 milhões em 2017. 

Objetivo: Avaliar a estimativa de custo anual em pacientes submetidos ao Transplante 

Cardíaco, sob a perspectiva do prestador de serviços de Saúde, em um Hospital de 

Referência em Cardiologia. Estudo de coorte retrospectivo realizado no período entre 

2012 e 2016. 

Paciente: Pacientes do SUS com idade ≥ 18 anos, com sobrevida de até um ano 

transcorrido da data do transplante.Todos foram originários do ambulatório de transplante 

cardíaco do Instituto de Cardiologia no Rio Grande do Sul. 

Métodos: Foram selecionados 13 pacientes transplantados. Adotou-se o microcusteio 

para a identificação e valoração de recursos utilizados. Definiu-se o valor unitário para a 

categoria dos custos diretos (custos médicos e custos não médicos) e custos indiretos.Os 

dados foram analisados retrospectivamente e as variáveis de custo foram pesquisadas nos 

registros médicos e sistema de informações contábeis hospitalar. Os procedimentos a 

partir da internação foram conferidos das evoluções da equipe clínica nos prontuários 

eletrônicos.O estudo foi aprovado pelo CEP/IC-FUC sob o nº UP 5278/16 

Resultados: O sexo masculino foi o mais prevalente (77%). O tempo médio de internação 

foi de 50,54 ± 8,45 dias. A média dos custos diretos totais por paciente foi de R$ 

166.085,14 (US $ 50.162,9). O resultado final do custo do prestador, comparado ao 

repasse do SUS, foi de R$ 446 mil deficitário. Os custos mais elevados foram atribuídos 

às internações e aos medicamentos. 

Conclusões: A estimativa de custo em pacientes transplantados possibilitou informações 

e avaliação do impacto e consequências aos tomadores de decisão na adoção de 

tecnologias e alocação de recursos com ganho de saúde com qualidade. 

 

Palavras-chave: Análise de custos; Microcusteio; Custos de Cuidados de Saúde; 

Transplante Cardíaco. 

 

Apoio: FAPICC 
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“VIDA FELIZ, CORAÇÃO SAUDÁVEL” - PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

 
Mariana Alievi Mari1, Paula Portal Teixeira2, Lucia Campos Pellanda3  
 

1 Doutora no Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde, Instituto de Cardiologia/ 

Fundação Universitária de Cardiologia do Rio Grande do Sul 
2 Acadêmica de Nutrição na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, 

RS. 
3 Doutora em Ciências da Saúde: Cardiologia; Programa de Pós Graduação em Ciências 

da Saúde Instituto de Cardiologia/ Fundação Universitária de Cardiologia do Rio Grande 

do Sul e Universidade Federal da Ciências da Saúde de Porto Alegre 

 

Introdução – A educação em saúde oferecida por professores em sala de aula, através de 

ações que incluem alimentação, atividade física e hábitos saudáveis, deve ser vista como 

potencial fonte de prevenção e promoção de saúde para crianças, podendo combater 

fatores de risco para doenças cardiovasculares.  
Objetivo – Verificar se intervenções em sala de aula para prevenção da saúde 

cardiovascular aumentam o conhecimento em saúde dos escolares e causam mudanças de 

estilo de vida de professores e alunos.  
Métodos - Ensaio clínico randomizado do qual participaram 10 escolas públicas do 

município de Frederico Westphalen/RS/BR, 473 estudantes do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental com idades entre 6 e 12 anos e 32 professoras. Temas como saúde 

cardiovascular, alimentação e atividade física foram trabalhados com os professores em 

curso de capacitação e com os alunos em sala de aula pelos próprios professores. Avaliou-

se conhecimento em saúde (CARDIOKIDS), estado nutricional (peso, altura, escore z), 

nível de atividade física e consumo alimentar dos escolares (DAFA) e dados 

sociodemográficos, alimentação e atividade física dos professores por questionário 

semiestruturado.  
Resultados – Um total de 473 alunos foi avaliado, sendo 211 (44,6%) no GC (8,8±1,5 

anos, 57,3% meninas) e 262 (55,4%) no GI (8,5±1,6 anos, 51,1% meninos). Participaram 

32 professoras também divididas em GC (GCp), 43,8% (n=14, Idade 39,2±7,7), e GI 

(GIp), 56,3% (n=18, Idade 43,4±9,6). Verificou-se, através do CARDIOKIDS, ausência 

de efeito de interação do tempo e do grupo no nível de conhecimento em saúde das 

crianças (tamanho do efeito= 2,293; p=0,131), apontando aumento do conhecimento de 

ambos os grupos. Em relação ao consumo alimentar, o GI apresentou acréscimo de 15,2% 

e 19,8% no número de alunos que passaram a seguir as recomendações de consumo de 

pizza/hambúrguer (p<0,001) e refrigerantes (p<0,001), respectivamente. No GIp houve 

incremento de 27,9% de professores que iniciaram prática de AF após a intervenção.  
Conclusão – Ações que aliem conhecimento e prática em educação em saúde são 

potenciais ferramentas para mudanças de hábitos, melhorando o consumo alimentar e 
incentivando práticas saudáveis como atividade física.  

APOIO: CNPq, Capes, prosup 
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REDCAP: A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ONLINE NO 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA CLÍNICA DO INSTITUTO DE 

CARDIOLOGIA/FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA. 
 

Samanta Fanfa Marques, Dra. Psic. Patrícia Ruschel  

 

1 Instituto de Cardiologia /Fundação Universitária de Cardiologia  

2 Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos  

 

Introdução: Em um ambiente de cuidados em saúde, como o Ambulatório de 

Insuficiência Cardíaca do Instituto de Cardiologia em Porto Alegre, a captura de dados 

dos acompanhamentos clínicos dos pacientes, pela equipe multidisciplinar, pode 

contribuir ao processo de qualificação dos cuidados com o paciente.  O armazenamento de 

dados clínicos, sociodemográficos e psicológicos dos pacientes está cada vez mais factível 

e ao alcance de inúmeras instituições brasileiras, públicas ou privadas. Entretanto, é difícil 

estabelecer uma rotina de coleta de dados que não deve impedir ou aumentar o tempo de 

trabalho dos profissionais de saúde e seus custos. Optou-se, então pela inserção do 

programa REDCap nesse ambulatório, possibilitando assim o contato dos psicólogos com 

essa plataforma.   

Objetivos: A implementação e usabilidade de uma plataforma online, denominada 

REDCap, no Serviço de Psicologia Clínica do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre.  

Métodos: Este trabalho utiliza do método sistemático para implementação de 

instrumentos da Psicologia no REDCap, sendo eles: Questionário sociodemográfico 

(QSDI-IC), organizado pelo Serviço de Psicologia do IC/FUC, Inventário de Depressão 

de Beck segunda edição (BDI-II), Escala Modos de Enfrentamento de Problemas 

(EMEP). Foram projetados na plataforma para coletar dados, durante uma consulta no 

Ambulatório de Insuficiência Cardíaca, e calcular automaticamente os resultados dos 

instrumentos. Todos os dados podem ser coletados e registrados usando qualquer 

dispositivo que possua acesso a internet, nesse contexto foram utilizados computadores, 

durante o exame Psicológico. Depois disso, todos os dados estão prontos para quaisquer 

análises de controle de qualidade ou projetos de pesquisa. 

Resultados: Atualmente, o projeto está na fase de teste piloto dos instrumentos, 

realizando ajustes no REDCap. Mas os resultados esperados na implementação dessa 

plataforma online no Serviço de Psicologia é permitir o rastreamento dos resultados dos 

pacientes e gerar um banco de dados institucional para pesquisas futuras. 

Conclusão:  A proposta de implementação e usabilidade do REDCap no Serviço de 

Psicologia Clínica foi possível. Por meio do armazenamento dos dados clínicos e 

psicológicos do paciente, podemos contribuir para o avanço do conhecimento na área da 

saúde, com intersecções entre Psicologia e Cardiologia. 
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