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APRESENTAÇÃO 

 
 

O Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia 
apresenta a vigésima edição do Salão de Iniciação Científica, através de sai 
unidade de Pesquisa. 

O nosso Salão de Iniciação Científica contribuiu para uma prática 
refletida, geradora de novos conhecimento, como também uma construção de 
novos saberes e de novos fazeres indispensáveis à formulação de uma nova 
síntese educativa, como pretendemos demonstrar nestes anais. Busca estimular a 
iniciação de estudantes no meio acadêmico com a troca de experiências entre 
alunos, através da divulgação de seus resultados e do seu envolvimento na prática 
da pesquisa. 

O XX Salão de Iniciação Científica consolida o Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica juntamente à 6ª Mostra de Metodologia Científica, ação 
conjunta do Instituto de Cardiologia e da Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre. Oportunidade dos acadêmicos socializarem seus 
trabalhos na área da pesquisa, promovendo a geração de conhecimentos e 
fomentando as redes de relacionamentos. Entendemos, que esta ação reforçou a 
proposta do Salão em privilegiar e valorizar a graduação, servindo de incentivo 
a inserção dos estudantes no verdadeiro futuro da pós graduação. 

O XX Salão de Iniciação Científica do IC/FUC cumpriu ao que se 
propôs, com a apresentação de temas livres de todas as áreas do conhecimento, 
manifestos de uma vocação científica e incentivo de talentos potenciais entre 
estudantes de graduação, mediante sias participações em projetos de pesquisa, 
introduzindo o jovem universitário no domínio da metodologia científica e da 
criatividade. 
 
 
 

Enf.ª Rita Timmers 
Comissão Organizadora XX SIC 
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A UTILIDADE CLÍNICA DO HOLTER NA DETECÇÃO DA APNEIA 
OBSTRUTIVA DO SONO 

 
 

Marcelo Lapa Kruse , José Cláudio Lupi Kruse , Tiago Luiz Luz Leiria , 
Geraldo Rizzo, Leonardo M. Pires , Alexandre Kreling Medeiros , Catarine 

Benta Lopes dos Santos,  Raphael Guimarães , Vidal Essebag , Gustavo Glotz 
de Lima 

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

 
Introdução: Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é um fator de risco emergente 
para doença cardiovascular, o qual permanece subdiagnosticado. Alguns estudos 
sugerem que o Holter poderia identificar pacientes com AOS moderada a severa, 
baseado na Variação Cíclica da Frequência Cardíaca (VCFC), podendo ser 
utilizado como teste para rastreio desses pacientes. 
Métodos: Foram incluídos, de forma consecutiva, 140 pacientes submetidos a  
polissonografia entre novembro de 2011 e outubro de 2012 para avaliação de 
distúrbios respiratórios do sono. Critérios de exclusão foram fibrilação atrial 
permanente ou paroxística e presença de marcapasso.  
Resultados: Houve moderada correlação entre a duração dos episódios de 
VCFC e o índice apneia-hipopneia.  (Coeficiente de correlação r = 0,5; P < 
0.0001; 95% Intervalo de confiança para r = 0,36 para 0,62). Em pacientes que 
tiveram longa duração de VCFC mensurado por monotorização do Holter (≥ 200 
min; n = 8 pacientes: 7 AOS (+) e 1 AOS (-); razão de verossimilhança R.V. = 
16,28 ≥100 a 199 min; n = 14 pacientes: 8 AOS (+) e 6 AOS (-); R.V. 3,10). A 
curva ROC mostrou uma área abaixo da curva de 0,770; 95% Intervalo de 
Confiança 0,686 – 0,840. Erro padrão = 0,050. Para o melhor critério (> 76 
minutos de duração da VCFC), encontrou-se 51,4% (34 – 68,6%) para 
sensibilidade, 92% (84,3 – 96,7%) para especificidade e 6,47 e 0,53 para RV 
positivo e RV negativo, respectivamente. 
Conclusão: Holter demonstrou ter boa acurácia para a detecção de moderada a 
severa AOS em uma população selecionada, podendo ser considerado como 
ferramenta alternativa para identificar OSA  subdiagnosticada. 
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ESTUDO TRANSVERSAL DE PACIENTES COM FIBRILAÇÃO 

ATRIAL E FLUTTER NO SETOR DE EMERGÊNCIA 
 
Alexandre Kreling Medeiros¹, Eduardo Dytz Almeida², Rafael B. Guimarães², 
Laura Siga Stephan², Antônio Lessa Gaudie Ley¹, Fernando Zucuni Furlán¹, 
Roberto Toffani Sant`Anna², Leonardo Martins Pires², Marcelo Lapa Kruse², 

Gustavo Glotz De Lima² E Tiago Luiz L. Leiria² 
 

1. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 
2. Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação Universitária de Cardiologia 
(IC/FUC) 
 
 
Fundamento: A incidência da fibrilação atrial (FA) vem aumentando 
progressivamente nas últimas décadas, estando muito relacionada ao 
envelhecimento da população e à prevalência de fatores de risco. No Brasil, os 
dados epidemiológicos referentes à FA são escassos e com poucos dados 
específicos a respeito das características clínicas dos pacientes que se 
apresentam nos setores de emergência. 
Objetivo: Investigar o subtipo FA ou flutter atrial (FLA) em pacientes atendidos 
em emergência e comparar os perfis de comorbidades, risco de eventos 
tromboembólicos e uso de anticoagulantes. 
Delineamento e Métodos: Estudo unicêntrico transversal que inclui todos os 
atendimentos por FA e FLA em pacientes maiores de 18 anos no setor de 
emergência do Instituto de Cardiologia. A classificação do subtipo de FA será 
em permanente (FApe) e paroxística (FApa) conforme o registro do atendimento 
médico. 
Resultados: Foram coletados dados de todos os pacientes atendidos no setor de 
emergência por CID-10 I48 (FA e FLA) no ano de 2012, totalizando 1122 
pacientes. Foram constatados 495 pacientes (44,1%) com FApa, 475 pacientes 
(42,3%) com FApe e 142 pacientes (12,6%) com FLA. A média de idade dos 
pacientes foi maior nos pacientes com FApe em relação aos pacientes com FApa 
(68,8 ± 12,9 anos vs. 63,4 ± 14 anos; p < 0,01). Com relação à ecocardiografia, 
os pacientes com FApe e com FLA apresentaram maior diâmetro atrial (43 ± 7 
mm [FApa] vs. 49 ± 7 mm [FApe] vs. 48 ± 7 mm [FLA]; p < 0,01) e menor 
fração de ejeção média (66 ± 12% [FApa] vs. 57 ± 17% [FApe] vs. 57 ± 17% 
[FLA]; p < 0,01). A prevalência de IC e de AVC também foi maior nos pacientes 
com FApe e FLA em relação àqueles com FApa (IC 75 (15,1%) [FApa] vs. 198 
(41,7%) [FApe] vs. 46 (32,6%) [FLA]; p < 0,01; AVC 17 (3,5%) vs. 50 (10,5%) 
vs. 8 (5,7%); p < 0,01). A prevalência de HAS foi maior somente nos indivíduos 
com FApe quando comparados àqueles com FApa (57,7% [FApa] vs. 69,2% 
[FApe]; p < 0,01) e a prevalência de diabetes melito não diferiu 
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significativamente entre os grupos. Quanto ao CHA2DS2-VASc, o escore risco 
= 0 foi mais prevalente nos grupos com FApa e FLA em comparação com a 
FApe (82 (16,6%) [FApa] vs. 22 (4,6%) [FApe] vs. 24 (16,9%) [FLA]). No 
entanto, o escore de risco ≥ 2 foi relativamente mais prevalente nos pacientes 
com FApe em comparação com os demais grupos (297 (60%) [FApa] vs. 392 
(82,5%) [FApe] vs. 92 (64,8%) [FLA]). Em relação aos medicamentos, os 
pacientes com FApa estão em menor tratamento sob anticoagulação em 
comparação com aqueles que tinham FApe e flutter (52 (10,5%) [FApa] vs. 150 
(31,6%) [FApe] vs. 47 (33,1%) [FLA]). Beta-bloqueadores, bloqueadores do 
canal de cálcio, digoxina e antiagregantes foram as classes mais usadas no grupo 
com FApe (p<0,01 para cada medicamento). 
Conclusões: A FApe apresenta perfil de comorbidades e de parâmetros 
ecocardiográficos pior, além de maior uso de mais medicações. O perfil de risco 
e de comorbidades dos pacientes com FLA é intermediário entre FApa e FApe. 
A anticoagulação está aquém do desejado e do preconizado pelas diretrizes 
internacionais. 
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ANÁLISE DO SINCRONISMO E FUNÇÃO VENTRICULAR EM 

PACIENTES PORTADORES DE MARCAPASSO COM 
ESTIMULAÇÃO UNIVENTRICULAR DO INSTITUTO DE 

CARDIOLOGIA/FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA 
 

Ana Paula Susin Osório; Antonio Lessa Gaudie Ley;Marcelo Haertel; 
Roberto Santanna; Laura Lessa Gaudie Ley; Tiago Luiz Luz Leiria 

 
Instituição: Instituto de Cardiologia – Fundação Universidade de Cardiologia 
Universidade: PUCRS 
 
 
Introdução: Estudos recentes sugerem que pacientes candidatos a implante de 
marcapasso (MP) com disfunção ventricular, mesmo leve, devam receber 
estimulação biventricular. Estimulação crônica do ventrículo direito (VD) 
parece estar associado a disfunção ventricular e dissincronia intraventricular. 
Ainda não existe consenso na literatura naqueles pacientes sem disfunção 
ventricular que receberão eletrodo no VD de qual o melhor sítio para implante. 
Objetivo: Estabelecer se existe diferença nos índices de dissincronia usados no 
estudo CARE-HF em pacientes submetidos a implante de MP de acordo com o 
sítio do eletrodo do VD. 
Métodos: Estudo transversal de 40 pacientes em acompanhamento no 
ambulatório de MP com estimulação ventricular no VD > 50% e com função 
ventricular esquerda normal. A posição do eletrodo foi definida como sendo 
apical, septo médio do VD ou parede livre de VD de acordo com as posições 
radiológicas nas radiografias de tórax (RXT) pós-implante. 
Resultados: Na amostra de 40 (quarenta) pacientes atendidos no ambulatório de 
MP do Hospital Instituto de Cardiologia – Fundação Universidade de 
Cardiologia, 55% desses eram do sexo masculino e com idade média de 69,25 ± 
14,76 anos. Observou-se medida de QRS médio de 93,68 ± 15,72 ms e 
porcentagem de estimulação do MP de 94,95% ± 10,65. Em relação à classe 
funcional avaliada pela escala New York Heart Association (NYHA), 87,5% dos 
pacientes encontravam-se em Classe 1 e 12,5% em Classe 2; não houve pacientes 
inclusos nas Classes 3 e 4. Foram excluídos 2 pacientes devido indisponibilidade 
de RXT pós-operatório. Quanto à posição do eletrodo, 52% foram classificados 
como apical, 42% septo médio do VD e 6% parede livre. Houve uma correlação 
fraca entre a largura média do QRS e o tempo de ejeção pré-aórtico medido ao 
ecocardiograma (r=0.32; p=0.044). Não houve diferença na largura do QRS 
entre as 3 posições. NYHA médio foi menor nos pacientes com estimulação 
apical (p<0.001). O atraso interventricular foi menor nos pacientes apicais contra 
aqueles médio septais (34.4±17.2  vs 54.3±19.1;p<0.05) sem diferença com 
aqueles com eletrodo na parede livre.  



12                                                                                                                                     Cardiologia Clínica 

XX Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, de 10 a 15 de junho de 2016 

 
Não houve diferença no tempo de ejeção pré-aórtico entre os grupos (p=0.9). 
Conclusão: Em nossa série o eletrodo em posição apical está associado a menor 
classe funcional da NYHA, assim como um menor atraso interventricular, sendo 
talvez o local de escolha para implante dos eletrodos no VD. 
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS Β-BLOQUEADORES NOS NÍVEIS 

SÉRICOS DE TRANSAMINASES EM PACIENTES COM 
CARDIOPATIA ISQUÊMICA OU HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA 
 

Bruna E. Nordio1,2, Bruna Eibel1, Melissa M. Markoski1 

 

1 Laboratório de Cardiologia Molecular e Celular- IC/FUC 
2 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 
 
 
Introdução: As transaminases são enzimas intracelulares que permitem a 
transferência de grupos amina de ácidos aminados para cetoácidos, em reações 
designadas através da transaminação. Essas enzimas circulam em um nível muito 
baixo na corrente sanguínea, onde sua maior concentração se encontra em 
células hepáticas, cardíacas, musculares e pulmonares. Logo, algum dano 
extenso nestes tecidos resultará em níveis séricos aumentados destas enzimas, 
podendo assim, auxiliar no diagnóstico de infarto agudo do miocárdio (IAM), 
entre outras patologias. Não são bem conhecidas as relações entre as 
transaminases, transaminase glutâmico-oxalacética (TGO) e transaminase 
glutâmico-pirúvica (TGP), frente ao uso crônico de β-bloqueadores, comumente 
utilizados no tratamento de pacientes com cardiopatia isquêmica (CI), como a 
doença arterial coronariana, ou hipertensão arterial sistêmica (HAS).   
Objetivo: Analisar os níveis séricos das transaminases TGO e TGP em pacientes 
com cardiopatia isquêmica ou hipertensão e que utilizam β-bloqueadores.  
Método: Para a quantificação das transaminases, utilizou-se plasma sanguíneo 
dos pacientes (com CI ou HAS), do qual ocorreram duas coletas distintas: 20mL 
de sangue em jejum e 20mL transcorridas 4 horas da administração do β-
bloqueador usual, sendo ele atenolol, metaprolol, propanolol ou carvedilol. 
Também foi coletado sangue de um grupo de pessoas saudáveis (controle). Em 
seguida, o sangue foi centrifugado a 2.000 rpm durante 10 minutos para obtenção 
do plasma, que foi estocado a -20°C até o uso. As análises foram feitas com kits 
comerciais (Labtest), baseados no ensaio bioquímico de formação de 
oxalacetato, para TGO, e piruvato, para TGP, ambos através da formação de 
hidrazona, que podem ser detectados por espectrofotometria. Assim, mediante 
uso de curva de calibração, as absorbâncias das amostras foram captadas a 505 
nm, comparadas aos padrões e calculadas para unidades por mililitro (U/mL). 
Os resultados foram comparados por teste T, considerando-se o p inferior a 0,05 
como significativo.  
Resultados: As médias obtidas para TGO foram de 24,05 U/mL para os 
controles e variaram de 24,97 para 25,62 U/mL (CI) e 24,49 para 20,23 U/mL 
(HAS). A redução da TGO no grupo HAS apresentou p=0,053. Para TGP, as 



14                                                                                                                                     Cardiologia Clínica 

XX Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, de 10 a 15 de junho de 2016 

médias foram de 85,79 U/mL para os controles e apresentaram variações de 
92,06 para 98,62 U/mL (CI) e 77,65 para 100,61 U/mL (HAS), sendo este 
aumento significativo (p=0,031). Quando isolou-se o tipo de β-bloqueador, 
verificou-se que os níveis de TGO estavam aumentados nos pacientes 
hipertensos antes do uso do fármaco atenolol (30,72 U/mL, p=0,014). 
Conclusão: O uso de β-bloqueadores é capaz de modular a atividade de 
transaminases frente a doenças cardíacas como a cardiopatia isquêmica e a 
hipertensão. A TGO é mais fortemente influenciada pelo atenolol do que os 
demais β-bloqueadores. 
 
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) 
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POR QUE AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA SOCERGS 

SÃO NECESSÁRIAS? 
 

Leonardo Griseli1, Catarine B. Lopes dos Santos1, Lucas H. Saito1, Bruno P. 
Carniel1, Bruno B. Lauda2, Gabriela Osterkamp1, Angela G. Bertaso3, Gustavo 

G. de Lima3 
 
1UFCSPA 
2PUC-RS 
3IC-FUC 
 
Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) tem alta prevalência e 
baixas taxas de controle, sendo considerada um dos principais fatores de risco 
modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde pública. 
Objetivo: Avaliar a população hipertensa em uma ação de prevenção à HAS, 
analisando auto- conhecimento e controle da doença. 
Métodos: Estudo transversal, de base populacional, aleatória por conglomerado. 
Foi aplicado um questionário incluindo variáveis descritivas e categóricas e 
aferiu-se os parâmetros ponderais e a pressão arterial (PA). Considerou-se 
hipertenso o paciente com PA ≥ 140/90 mmHg ou em uso de anti-hipertensivos, 
definição empregada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. 
Resultados: Foram avaliados 275 pacientes, mas 18 foram excluídos por 
inadequação de aferição no preenchimento dos dados. Avaliou-se, dessa forma 
257 pacientes, 132 mulheres (51%) e 125 homens (49%), com média de idade 
59 anos (DP = 13). Dentre os 257, 91 pacientes (35%) estavam hipertensos no 
momento da entrevista e 25 (9%) não estavam hipertensos, mas utilizavam 
drogas anti-hipertensivas, totalizando 116 (45%) pacientes hipertensos na ação. 
Desses, 56 (49%) disseram não ser ou não saberem ser hipertensos (k =0,454). 
Entre os 50 entrevistados que faziam uso de alguma droga anti-hipertensiva, 
apenas 14 (28%) possuíam níveis pressóricos ≤ 120 X 80 mmHg, e 36 (68%) 
estavam com a PA limítrofe ou elevada. Também observou-se que 8 (16%) 
desses pacientes tratados não sabiam porque utilizavam a medicação. 
Discussão: A prevalência de hipertensos ainda é alta, bem como a prevalência 
de pacientes com má adesão ao tratamento ou inadequado acompanhamento 
clínico. No Brasil, estudos populacionais revelaram baixos níveis de controle da 
PA (19,6%). A intervenção ocorrida em 2015 reproduziu dados semelhantes aos 
já apresentados em trabalhos epidemiológicos brasileiros sobre o assunto. Esses 
achados justificam a importância de ações de prevenção e conscientização 
continuadas sobre HAS. 
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ESTUDO DA ESTRUTURA DOS CURRÍCULOS DE MEDICINA DAS 

FACULDADES DO RIO GRANDE DO SUL E SUA RELAÇÃO NO 
ENSINO E NO INCENTIVO DO ESTUDO DA GERONTOLOGIA E DA 

GERIATRIA 
 

David de Souza Mendes1, Sarah Precht e Souza1, Claire São João Krueger1, 
Luis Fernando Ferreira2, Dr. Luis Henrique Telles da Rosa3, Dr. Eduardo 

Garcia4 
 
1Estudante de Medicina – UFCSPA 
2Mestrando em Ciências da Reabilitação – UFCSPA 
3Professor do Departamento de Fisioterapia - UFCSPA 
4Professor do Departamento de Medicina – UFCSPA 
 
Introdução: Com o processo de transição demográfica, a população brasileira 
está em progressivo envelhecimento, visto que a expectativa de vida da 
população tem aumentado significativamente. Com isso, pode-se inferir que o 
atendimento à saúde deverá sofrer uma importante adaptação, uma vez que, com 
este processo, necessitar-se-ão especialistas geriátricos. Num futuro próximo, a 
Geriatria será de grande valia por abranger o cuidado da população idosa e o 
processo de envelhecimento como um todo. Assim, faz-se necessário avaliar se 
as faculdades de Medicina investem na especialidade geriátrica na matriz 
curricular da graduação, incentivando-se, assim, o estudo dos estudantes na área 
em questão.  
Objetivos: Identificar a presença de disciplinas obrigatórias cujos programas 
têm foco na Geriatria e no paciente idoso. Metodologia: Estudo transversal, no 
qual foram analisados os currículos de 15 cursos de Medicina do estado do Rio 
Grande do Sul, nos quais se verificou a presença de disciplinas ligadas à 
geriatria, gerontologia e cuidado do idoso.  
Resultados: Dos 15 currículos analisados, 8 apresentam disciplinas obrigatórias 
dedicadas a geriatria e gerontologia.  
Conclusão: Embora o estudo se limite a disciplinas obrigatórias, sendo 
importante averiguar também a presença de disciplinas eletivas, grupos de 
estudo e Liga Acadêmicas dedicadas à geriatria, os dados apresentados 
demonstram que o ensino em Geriatria é presente em apenas 53,3% das 
instituições estudadas, o que ainda é insuficiente frente ao avanço do 
envelhecimento populacional e à presença de leis que preconizam o ensino da 
geriatria. De certa forma, isso pode mostrar o desenvolvimento de uma situação 
problemática futura, pois poderá refletir em despreparo dos médicos em cuidar 
de pacientes idosos e possivelmente colocará em xeque a qualidade do 
atendimento à saúde no Brasil. É imprescindível que as faculdades de Medicina 
preparem os estudantes para o cuidado com o paciente idoso. 
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ENZIMAS CONVERSORAS DA ANGIOTENSINA EM PÓS 

OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA: MARCADORES 
PRECOCES DE DISFUNÇÃO TUBULAR RENAL? 

 
Gabriela Osterkamp¹, Bruno Bolson Lauda², Leonardo Griseli¹, Luiz Henrique 

Santana de Araújo¹, Tatiane Mayumi Yonamine¹, Ana Clara Silva³, Renato 
Eick³, Maria Claudia Irigoyen³, Anna Stein³ 

 
¹ Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
² Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
³ Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Fundação Universitária de 
Cardiologia. 
 
Introdução: O manejo clínico de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca e 
circulação extracorpórea se distingue de outros tipos de cirurgia uma vez que o 
pós-operatório é mais complexo e frequentemente apresenta complicações. 
Dentre elas, a Insuficiência Renal Aguda (IRA) é frequente e aumenta de forma 
considerável a mortalidade. Essa se caracteriza como um aumento em 25% na 
creatinina basal no pós-operatório. No entanto, a creatinina sérica é um marcador 
de função renal, não de injuria renal, e sua concentração não aumenta até que 
metade da função renal esteja perdida. Recentemente, a Enzima Conversora da 
Angiotensina 2 (ECA2) tem emergido como uma chave reguladora do sistema 
renina angiotensina na saúde e na doença, podendo identificar precocemente 
alterações funcionais tubulares renais relacionadas ao aumento do sistema renina 
angiotensina, por intermédio de sua variação, fornecendo, assim, informações 
para prevenção da IRA. 
Objetivos: Avaliar se a ECA e a ECA2 urinárias são marcadores precoces de 
disfunção renal em pós-operatório de cirurgia cardíaca. 
Metodologia: Estudo de coorte prospectivo em andamento envolvendo 
pacientes submetidos à Cirurgia de Revascularização do Miocárdio (CRM) no 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. São incluídos pacientes, de 
ambos os sexos, com idade ≥18 anos, com creatinina sérica inferior a 2 mg/dL 
no pré-operatório. Os pacientes são avaliados em 3 momentos: pré-operatório, 
pós-operatório imediato (2 a 6h) e pós-operatório tardio (48h). A avaliação 
clínica e a obtenção da creatinina sérica são feitas via coleta de dados prospectiva 
dos prontuários dos pacientes. Amostras de urina são coletadas para aferir as 
ECAs e a creatinina urinárias. 
Resultados: Até o momento, foram avaliados 40 pacientes. A média de idade 
foi de 65,05±10,76 anos, com predomínio de pacientes do sexo masculino 
(87,5%). Dentre eles, hipertensão arterial sistêmica foi o fator de risco mais 
prevalente (72,5%), seguida por diabetes (47,5%), dislipidemia (40%) e 
tabagismo prévio (40%). Acerca dos medicamentos, 97,5% faziam uso de 
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antiplaquetários, 75% de estatinas e 72,5% de β-bloqueadores. A média do 
euroscore foi de 1,29±0,88. Além disso, o tempo médio de cirurgia foi de 296±55 
minutos, de CEC foi de 85,53±29,73 minutos e de internação na Unidade Pós-
Operatória (UPO) de 2,30±1,24 dias. Também, a média de creatinina sérica no 
pré-operatório foi de 1,05±0,39, no pós-operatório imediato de 0,92±0,30 e após 
48h de 0,81±0,41. Apresentaram um aumento de 25% na creatinina basal no pós-
operatório, sete pacientes (17,5%). 
Conclusão: Atualmente, realiza-se diariamente o screening e a coleta de urina 
dos pacientes. A dosagem das ECAs será analisada quando a amostragem for 
concluída. Estamos em fase de elaboração do banco de dados para a tabulação 
de dados referentes aos achados clínicos e laboratoriais dos pacientes. 
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² Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
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Cardiologia. 
 
Introdução: A gravidade dos pacientes submetidos à cirurgia de 
revascularização do miocárdio (CRM) tem aumentado consideravelmente nas 
últimas décadas, ocasionando, como consequência, o aumento dos riscos de 
complicações trans e pós-operatórias. Dentre elas, a disfunção renal, 
caracterizada pelo aumento da creatinina sérica, determina maior número de 
complicações operatórias e diminuição da sobrevida. Adicionalmente, 
evidências sugerem que pequenas elevações nos níveis de creatinina sérica, no 
período pós-operatório, estão associadas com efeitos significativos sobre o risco 
de morte. 
Objetivos: Analisar a relação entre o aumento na creatinina basal no pós-
operatório de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio 
e mortalidade. 
Métodos: Estudo de coorte prospectivo envolvendo pacientes submetidos à 
Cirurgia de Revascularização do Miocárdio (CRM) no Instituto de Cardiologia 
do Rio Grande do Sul. Foram incluídos pacientes, de ambos os sexos, com idade 
≥18 anos, com creatinina sérica inferior a 2 mg/dL no pré-operatório. A 
avaliação clínica e a obtenção da creatinina sérica foram feitas via coleta de 
dados prospectiva dos prontuários dos pacientes. 
Resultados: Foram avaliados 40 pacientes. A média de idade foi de 65,05±10,76 
anos, com predomínio de pacientes do sexo masculino (87,5%). Dentre eles, 
hipertensão arterial sistêmica foi o fator de risco mais prevalente (72,5%), 
seguida por diabetes (47,5%). Sobre a medicação, 97,5% faziam uso de 
antiplaquetários, 75% de estatinas e 72,5% de β-bloqueadores. A média do 
euroscore foi de 1,29±0,88. O tempo médio de cirurgia foi de 296±55 minutos, 
de CEC (Circulação extra-corpórea)  foi de 85,53±29,73 minutos e de internação 
na Unidade Pós-Operatória (UPO) de 2,30±1,24 dias. Também, a média de 
creatinina sérica no pré-operatório foi de 1,05±0,39 e no pós-operatório de 
0,92±0,30. Apresentaram um aumento de 25% na creatinina basal no pós-
operatório, sete pacientes (17,5%), e 5% da amostra teve desfecho de morte. A 
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mortalidade foi significativamente maior nesses pacientes (p=0,27) segundo 
teste Exato de Fisher. Da mesma forma, observou-se que a cirurgia desses 
pacientes teve maior duração (336±64 min) quando comparada àqueles que não 
tiveram a creatinina aumentada no pós-operatório (287±50 min) (p=0,35) 
conforme teste t. 
Conclusão: O aumento de creatinina basal( acima de 25%) é uma complicação 
pós operatória frequente e grave, e está associado a um maior índice de 
mortalidade e permanência na UTI, e apresenta fatores de risco associados, tais 
como tempo prolongado de CEC e tempo prolongado de procedimento cirúrgico. 
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CORRELAÇÃO DA FRAÇÃO DE SUCÇÃO DO ÁTRIO ESQUERDO 

COM A HIPERTROFIA MIOCÁRDICA EM FETOS DE MÃES 
DIABÉTICAS 

 
Gabriela Siliprandi Lorentz, Fernando Caritas, Antonio Piccoli Jr, Luiz H. 

Nicoloso, Augusto Shimanoe, Camila Ritter, Natassia Sulis, Victória Antunes, 
Gabriela Marinho, Matheus de Moura, Fernanda G. dos Santos, Maria 

Angélica Ferreira, Gabriel Abech, Luiza Van der Sand, Paulo Zielinsky 
 
Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologia do RS. 
 
 
Fundamentos: A fração de sucção do átrio esquerdo (FSAE), representada pela 
razão entre o "tempo de sucção" atrial e o tempo total de enchimento do átrio 
esquerdo, depende do deslocamento apical do anel mitral pela contração da 
banca miocárdica helicoidal e, assim, representa importante elemento da função 
diastólica ventricular esquerda. Na presença de disfunção diastólica, espera-se 
uma redução da FSAE por encurtamento do tempo de sucção, aumento do tempo 
de enchimento ventricular ou ambos. Objetivo: Testar a hipótese de que a FSAE 
está diminuída na presença de hipertrofia miocárdica em fetos de mães 
diabéticas.  
Delineamento: Estudo transversal observacional. Metodologia: 11 fetos de 
mães diabéticas apresentando hipertrofia miocárdica septal (DMHM) foram 
comparados com 26 fetos normais de gestantes não diabéticas e com 12 fetos de 
mães diabéticas sem hipertrofia miocárdica septal (DMSHM). Foi aferida a 
FSAE através da avaliação do comportamento do fluxo sanguíneo anterógrado 
entre as veias pulmonares e o átrio esquerdo. A análise da variância (ANOVA) 
e o teste de Tukey foram utilizados para comparação da FSAE entre os grupos. 
Para reprodutibilidade intra e interobservador foi empregado o teste de Bland-
Altman com nível de significância de 0.05. Resultados: Houve diferença 
significativa na média da FSAE entre os grupos (ANOVA, p=0.008). Foi 
observada diferença significativa na comparação da FSAE do grupo DMHM 
com o grupo controle (0.16±0.05 vs 0.22±0.04, com p=0.08) e com o grupo 
DMSHM (0.16±0.05 vs 0.22±0.06, com p=0.029).  
Conclusão: A FSAE é menor em fetos de gestantes diabéticas com hipertrofia 
miocárdica do que em gestantes sem esta condição, diabéticas ou não, 
provavelmente devido à hipocomplacência ventricular esquerda e 
comprometimento da dinâmica da banda miocárdica helicoidal.  
 
APOIO: CNPq, FAPERGS, FAPICC. 
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VENTRÍCULO ESQUERDO EM FETOS DE MÃES DIABÉTICAS 

 
 

Camila Carvalho Ritter, Alexandre Naujorks, Francisco Galarreta, Antonio 
Luiz Piccoli Junior, Luiz Henrique Soares Nicoloso, Jesús Zurita-Peralta, Luiza 
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Augusto Velasco Shimanoe, Victória Antunes, Gabriela dos Santos Marinho, 

Gabriel Dotta Abech, Matheus de Moura, Fernanda Greinert dos Santos, Maria 
Angélica Tosi Ferreira e Paulo Zielinsky 

 
Instituto de Cardiologia (IC/FUC), Porto Alegre, RS, BRASIL 
 
 
Introdução: Fetos de mães diabéticas podem ter disfunção diastólica do 
ventrículo esquerdo (VE) em graus variáveis. Sua quantificação foi proposta 
através de um Escore estratificado em disfunção ausente, mínima, leve, 
moderada e severa, com base em pontuação atribuída a parâmetros. Este escore 
ainda não havia sido validado para desfechos perinatais. 
Objetivos: Validar um Escore de Disfunção Diastólica (EDD) do VE em fetos 
de mães diabéticas com base em desfechos clínicos perinatais. 
Métodos: Dados de um estudo observacional de coorte em fetos de gestantes 
diabéticas foram avaliados para os parâmetros: índice de excursão do septum 
primum, fração de encurtamento atrial esquerdo, relação E/A do fluxo 
transvalvar mitral, índices de pulsatilidade do forame oval, veias pulmonares e 
ducto venoso e índice de fluxo no istmo aórtico. A presença ou ausência de 
hipertrofia miocárdica foi pontuada de forma categórica. O Escore obtido 
permite a estratificação dos fetos pela gravidade de disfunção diastólica do VE, 
considerando um escore percentual. Foi construída uma curva ROC do escore 
percentual para ocorrência de morte ou internação em UTI. 
Resultados: Amostra de 84 fetos de mães diabéticas. Hipertrofia miocárdica: 
32,1% da amostra. Valores percentuais do Escore estimaram disfunção 
diastólica ausente em 18 casos (21,4%), mínima em 30 (35,7%), leve em 16 
(19,0%), moderada em 16 (19,0%) e severa em 4 (5,7%). Prematuridade: 31% 
da amostra. Nos primeiros 30 dias de vida pós-natal: 22 casos de internação em 
UTI neonatal (26,2%) e 2 óbitos. A curva ROC apresentou área sob a 
curva=0,809 (p<0,0001, IC 95% 0,695 a 0,923) para a ocorrência de eventos 
neonatais maiores, sendo o ponto de corte de maior acurácia 28% 
(sensibilidade=77,3%, especificidade=85,5%, risco relativo=2,32 com 
p<0,001). 
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Conclusão: Em fetos de mães diabéticas, dados preliminares indicam que o 
EDD do VE pode apresentar acurácia significativa na previsão de eventos 
neonatais maiores, com risco 2 vezes maior para internação em UTI neonatal ou 
óbito a partir de valor percentual do escore de 28%, correspondendo à disfunção 
diastólica leve. 
 
Apoio: FAPICC 
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QUEDA DA PRESSÃO MÉDIA NA ARTÉRIA PULMONAR E 

AUMENTO DA MATURIDADE PULMONAR APÓS REVERSÃO DA 
CONSTRIÇÃO DUCTAL NA VIDA FETAL: UM ESTUDO 

ECOCARDIOGRÁFICO PRELIMINAR 
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Matheus de Moura, Izabele Vian, Ana Maria Zilio, Camila Brum, Tamires 
Mezzomo Klanovicz, Karina Cagliari Zenki, Antônio Piccoli Jr., Luiz H. 

Nicoloso, Paulo Zielinsky 
 
1. Unidade de Cardiologia Fetal, Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 
– Fundação  Universitária de Cardiologia  
 
Introdução: A constrição ductal (CD) é um agravo funcional prevalente no 3º 
trimestre da gestação, com potencial para insuficiência cardíaca, hipertensão 
pulmonar neonatal e óbito. Esta é desencadeada pelo uso materno de anti-
inflamatórios farmacológicos ou alimentares e por inibição da síntese de 
prostaglandinas, havendo habitual reversão após a suspensão do agente causal. 
A melhora da hipertensão pulmonar e da maturidade pulmonar após essa 
reversão ainda não havia sido demonstrada no feto humano.  
Objetivo: Avaliar a pressão média estimada na artéria pulmonar (PMAP) e a 
maturidade pulmonar (MP) após a reversão da CD. 
Métodos: Trata-se de um estudo piloto, prospectivo observacional, constituído 
de 18 fetos no terceiro trimestre gestacional com diagnóstico prévio de CD. Duas 
semanas após a retirada do agente causal (anti-inflamatórios farmacológicos ou 
alimentares) e exclusão de potenciais confundidores foi realizado um exame de 
controle por meio da ecocardiografia que confirmou a reversão da CD. A PMAP 
foi estimada pela equação de Dabestani [PMAP=90-(0,62xTA)] e a MP pelo 
índice tempo de aceleração/tempo de ejeção (TA/TE), comparando-se a variação 
com os nomogramas já publicados. A análise estatística utilizou o teste t para a 
comparação das variáveis no diagnóstico e no controle.  
Resultados: Ocorreu diminuição das médias das velocidades sistólica 
(1,83±0,26 para 1,41±0,25 m/s, p=0,002) e diastólica (0,42±0,06 para 0,22±0,05 
m/s, p=0,004) no ductus, com aumento do índice de pulsatilidade (2,04±0,20 
para 2,7±0,3, p=0,003). A média da PMAP estimada diminuiu de 62,7±5,63 para 
53,8±4,55 mmHg, p<0,0001, e o índice TA/TE na artéria pulmonar aumentou 
de 0,20±0,067 para 0,35±0,063, p<0,0001. A queda da média da PMAP foi de 
14,2% (5,1% esperado) e o aumento da média do TA/TE de 75% (8% esperado). 
Houve diferença estatisticamente significativa entre as medianas das variações 
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(intervalos interquartis) da PMAP [-15,65 (-20,21; -8,65)] e do TA/TE [76,19 
(46,47;131,77)] em relação àquelas esperadas somente pelo aumento da idade 
gestacional [-015 (-4,98; 1,53) para a PAMP e 6,08 (-3,64;11,77) para o TA/TE] 
(p<0,01). 
Conclusão: Este estudo piloto mostra, pela primeira vez, que a resolução da 
constrição ductal fetal é acompanhada de queda da PMAP e de aumento da MP, 
em magnitude maior que a observada em fetos normais pela variação da idade 
gestacional. 
 
Apoio: CNPq. 
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Van ser Sand, Gabriela S Lorentz, Karina Cagliari Zenki, Tamires Mezzomo 
Klanovicz, Jesus Zurita-peralta, Antônio Piccoli Jr., Luiz H. Nicoloso, Paulo 

Zielinsky 
 
1. Unidade de Cardiologia Fetal, Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 
– Fundação Universitária de Cardiologia   
 
Introdução: A ecocardiografia fetal com Doppler permite inferir indiretamente 
a dinâmica fluxométrica da artéria pulmonar fetal. Evidências atuais 
demonstram que a maturidade pulmonar fetal pode ser avaliada de forma não 
invasiva através da medida da razão entre o tempo de aceleração e o tempo de 
ejeção na artéria pulmonar (índice TA/TE). Valores de referência locais para o 
índice TA/TE ao longo da gestação ainda não foram descritos, o que motivou a 
realização deste estudo. 
Objetivo: Criar um nomograma com os valores do índice TA/TE no fluxo 
arterial pulmonar em diferentes idades gestacionais, a partir da 20ª semana de 
gestação até o termo. 
Método: Trata-se de um estudo clínico, transversal observacional prospectivo. 
Foram realizados Doppler-ecocardiogramas fetais em 243 gestantes, nos quais 
foram medidos os tempos de aceleração e de ejeção no tronco da artéria 
pulmonar. Foram incluídas gestações únicas, com idade gestacional conhecida, 
sem patologia materna ou fetal e sem exposição a drogas que pudessem 
modificar a maturidade pulmonar fetal. O índice TA/TE foi medido com Doppler 
pulsado na curva do fluxo na artéria pulmonar, com ângulo de insonação menor 
que 20º, entre a válvula pulmonar e a bifurcação. O TA representa o tempo do 
estalido de ejeção até o pico de aceleração e o TE o tempo entre os estalidos de 
abertura e fechamento de válvula pulmonar. A regressão dos valores do índice 
TA/TE nas diferentes IG foi analisada, obtendo-se o diagrama de dispersão e a 
respectiva equação de regressão, considerando-se significativos valores de 
p<0,05. 
Resultados: O nomograma obtido mostra que ocorreu aumento progressivo do 
TA/TE ao longo da gestação, com R²= 0,8418 (p<0,0001). 
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Conclusão: O aumento progressivo do índice TA/TE na artéria pulmonar com a 
IG está relacionado à gradual maturação da circulação pulmonar fetal por 
neovasculogênese, remodelação e redução da resistência vascular. O 
estabelecimento de valores de referência do índice TA/TE pode ser útil na 
avaliação da maturidade pulmonar de forma não invasiva e do comportamento 
da circulação pulmonar fetal em anormalidades funcionais, tais como a 
constrição ductal. 
 
APOIO: CNPq, FAPERGS, FAPICC 
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FLUXO ARTERIAL PULMONAR EM FETOS NORMAIS 
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Unidade de Cardiologia Fetal, Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. 
 
 
Introdução: A constrição ductal, bem como outras alterações cardíacas fetais, 
pode alterar a dinâmica de fluxo na artéria pulmonar e levar a modificações da 
pressão arterial pulmonar. A estimativa da pressão média na artéria pulmonar já 
foi proposta em adultos, a partir da medida do tempo de aceleração do fluxo na 
artéria pulmonar, mas não há relatos de utilização desse parâmetro na vida fetal.  
Objetivos: O objetivo deste estudo foi de estabelecer valores de referência para 
pressão média na artéria pulmonar (PMAP) estimada em fetos normais e 
correlacioná-los com a idade gestacional, para que se pudesse comprovar a 
relação entre a constrição ductal e a hipertensão pulmonar fetal.  
Métodos: Estudo transversal, primigestas de 20 a 38 semanas foram recrutadas 
para o estudo, sendo excluídas gestações com anomalias fetais, anormalidades 
do crescimento e complicações maternas. A PMAP foi calculada através da 
equação proposta por Debastiani e cols. [PMAP=90 - (0,62 x TA)], sendo 
considerada a média de 3 curvas da medida do tempo de aceleração (TA) do 
fluxo arterial pulmonar obtido por Doppler-ecocardiografia fetal, com ângulo de 
insonação menor que 20 graus, entre a válvula pulmonar e a bifurcação do 
tronco. O modelo de regressão foi ajustado para estimar a amplitude, a média e 
o desvio padrão em cada faixa de idade gestacional.  
Resultados: Um total de 365 fetos, distribuídos em 19 faixas de idade 
gestacional foram utilizados para os valores de referência de PMAP. Foi 
observada uma relação inversa entre a PMAP e a idade gestacional, ou seja, à 
medida que o tempo de gestação aumenta a PMAP tende a diminuir, houve 
variação média de 68 mmHg na 20ª semana para 53,5 mmHg na 38ª semana.  
 
Conclusões: Este estudo criou, pela primeira vez, uma curva de referência para 
pressão média estimada na artéria pulmonar em fetos normais, podendo se 
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mostrar útil para a avaliação de condições suscetíveis de hipertensão pulmonar 
intrauterina, tais como a constrição ductal. O comportamento da curva representa 
a queda fisiológica da pressão arterial pulmonar ao longo da gestação, pela 
neoformação vascular e progressiva maturação pulmonar. 
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PULSATILIDADE VENOSA PULMONAR EM FETOS COM 

CRESCIMENTO INTRAUTERINO RESTRITO 
 

Luiza Ferreira van der Sand, Nathalie Bravo-valenzuelas, Victória de 
Bittencourt Antunes, Maria Angélica Tosi Ferreira, Fernanda Greinert dos 
Santos, Gabriela dos Santos Marinho, Matheus de Moura, Gabriel Dotta 

Abech, Augusto Shimanoe, Camila Ritter, Gabriela Lorentz, Gabriela Marinho, 
Luiza Van Der Sand, Natássia Sulis, Antônio Piccoli Jr, Luiz Henrique 

Nicoloso, Jesus Zurita-Peralta, Paulo Zielinsky 
 
Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologia do RS. 
 
 
Fundamento: 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 de sua complacência e aumento da pressão 
no AE.  
Objetivos: Avaliar o fluxo venoso pulmonar em fetos de insuficiência 
placentária, com e sem crescimento intrauterino restrito (CIUR), comparando-
os com controles. 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 artéria umbilical 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 (respectivamente 
P<0,001 e P=0,0015) em relação aos controles (IPVP= 0,75 +/- 0,1). No grupo 
CIUR foi encontrada moderada correlação entre IPVP e o IP da artéria umbilical 
(r=0,326), mas não com a ACM (r=0,14, P=0,35) e nem com o ducto venoso (r= 
0,23).  



32                                                                                                                                         Cardiologia Fetal 

XX Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, de 10 a 15 de junho de 2016 

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 constitui um parâmetro 
ecocardiográfico precoce e útil para a avaliação da disfunção cardíaca na 
insuficiência placentária, mesmo antes que se instale o CIUR. 
 

IP Grupo I 
(CIUR) 

Grupo II Grupo III 
(normal) 

Artérias 
uterinas 

1,3 +/- 0,5 1,1 +/- 0,4 0,67 +/- 0,1 

Artéria 
umbilical 

1,38 +/- 
0,3 

1,2 +/-0,2 0,95 +/- 0,1 

Artéria 
cerebral  
média 
(ACM) 

1,7 +/- 0,4 1,9 +/- 0,3 1,8 +/- 0,2 

Veia 
pulmona

r 

1,32 +/- 
0,4 (a-*) 

1,02 +/- 
0,3(b-*) 

0,75 +/- 0,1 

Valores de P comparando respectivamente o IP da veia pulmonar do grupo I e do grupo II com os 
controles (a*) P<0,01 e (b*) P=0,015 
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RELAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA E PERFIL 

NUTRICIONAL DE GESTANTES NOS PARÂMETROS 
HEMODINÂMICOS DE FETOS HUMANOS 

 
Maria Angélica Tosi Ferreira1, Tágli Henrique de Souza2, Jaderson 

Pinheiro Nunes2, Izabele Vian¹, Ana Zílio¹, Antônio Picolli Jr¹, Luís 
Henrique Nicoloso¹, Jesus Zurita-Peralta¹, Natássia Miranda Sulis¹, 
Camila Brum¹, Camila Ritter¹, Luiza Van der Sand¹, Victória Antunes¹, 
Augusto Shimanoe¹, Gabriela Lorentz¹, Gabriela Marinho¹, Matheus de 

Moura¹, Gabriel Abech¹, Fernanda Greinert¹, Paulo Zielinsky¹ 
 

¹ Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Unidade de Cardiologia 
Fetal 
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
 
Introdução: Inúmeros estudos têm mostrado que o ambiente intrauterino 
influencia os parâmetros cardiovasculares fetais através de mecanismos 
epigenéticos. Isso implica em alterações fenotípicas não permanentes, que 
dependem do acúmulo tanto de fatores ambientais, quanto de estímulos em 
períodos sensíveis do desenvolvimento. Grande parte dos trabalhos foca nos 
aspectos nutricionais da gestante e nos efeitos em longo prazo para seus 
descendentes. Poucos, porém, 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.  
Objetivo: 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: Estudo transversal que usa como amostra 48 gestantes. Critérios de 
inclusão para o estudo: gestantes no último trimestre, cujo feto apresente peso 
adequado para a idade gestacional. Critérios de exclusão: gestantes que 
apresentem históricos de tabagismo, pré-eclâmpsia, diabetes, uso de 
medicamentos, fetos múltiplos ou com alguma anormalidade cardiovascular. A 
avaliação do nível de atividade física e o perfil nutricional serão avaliados 
através de questionários e variáveis antropométricas; em seguida, um exame 
ecocardiográfico fetal será realizado para verificar os parâmetros 
hemodinâmicos do feto na aorta descendente. A análise estatística descritiva se 
apresentará na forma de média e de desvio-padrão. Será realizada uma ANOVA 
de dois fatores para comparar a atividade física materna e o perfil nutricional 
com os parâmetros hemodinâmicos do feto relativizados pelo tamanho fetal e 
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idade gestacional; caso seja encontrada diferença estatística, será realizado um 
post hoc de Tukey. 
Resultado esperado: O presente trabalho espera que fetos com peso adequado 
para idade gestacional sofram alterações estruturais e funcionais na aorta 
descendente em decorrência da atividade física materna. 
 
Apoio: CNPQ. 
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PREVALÊNCIA DE CARDIOPATIAS FETAIS DETECTADAS NO DIA 
F (DIA DO CORAÇÃO FETAL): UMA RETROSPECTIVA DE CASOS 

DOS ÚLTIMOS DOIS ANOS 
 

Matheus de Moura¹, Natássia Miranda Sulis¹, Luiz Henrique Nicoloso¹, 
Antônio Luiz Picolli Junior¹, Jesus Peralta¹, Izabele Vian¹, Ana Maria Zílio¹, 

Camila Brum¹, Camila Ritter¹, Luiza Van der Sand¹, Victória Antunes¹, 
Gabriela Lorentz¹, Augusto Shimanoe¹, Gabriela Marinho¹, Maria Angélica 

Ferreira¹, Gabriel Abech¹, Fernanda Greinert¹, Paulo Zielinsky¹ 
 
¹ Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologia-RS Fundação 
Universitária de Cardiologia (IC-FUC), PortoAlegre, RS, BRASIL 
 
Introdução: A identificação precoce de malformações cardíacas fetais é de 
extrema importância para o desenvolvimento usual do feto, pois permite que se 
possa realizar uma intervenção efetiva e adequada. Por isso, a unidade de 
cardiologia fetal do IC- FUC elaborou uma rede de rastreamento direcionado 
para essas cardiopatias, o dia F. 
Objetivo: Determinar a prevalência de cardiopatias congênitas fetais em uma 
amostra representativa no serviço clínico de cardiologia fetal do IC-FUC. 
Métodos: Foram revisados 990 registros de ecocardiogramas fetais, dos dias F 
de 2015 e 2016, realizados no IC-FUC. Os critérios utilizados para a inclusão na 
análise foram quaisquer alterações na estrutura anatomofisiológica do coração 
fetal. 
Resultados: 55 cardiopatias foram detectadas, sendo elas: 27 fetos com 
diagnóstico de CIV (comunicação interventricular), obtendo-se uma prevalência 
de 2,72% na amostra analisada; 11 casos de constrição ductal, prevalência de 
1,11%; 8 casos de arritmias extra-sístoles, prevalência de 0,8% e 5 casos de 
insuficiência tricúspide leve, cuja prevalência fora 0,5%. Os menores índices de 
ocorrência foram registrados no diagnóstico das seguintes cardiopatias: 
anomalia de Ebstein, rabdomioma, anel vascular e flutter atrial. Tais patologias, 
separadamente, apresentaram uma prevalência de aproximadamente 0,1 % dos 
990 fetos estudados. 
Conclusão: A prevalência de malformações cardíacas fetais justifica a 
importância do dia F, pois tais anomalias podem implicar em sérias 
complicações para o concepto. Assim, o dia do coração fetal entra como 
ferramenta fundamental nesse cenário, já que proporciona um diagnóstico 
antecipado e previne desfechos mais graves – melhorando o prognóstico desses 
casos, o dia F surge como ótima ferramenta. 
 
Apoio: CNPQ, FAPICC 
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FRAÇÃO DE SUCÇÃO DO ÁTRIO ESQUERDO E HIPERTROFIA 

MIOCÁRDICA EM FETOS DE MÃES DIABÉTICAS 
 

Natássia Miranda Sulis¹, Fernando Cáritas de Souza², Alberto Sosa-Olavarría², 
Jesus Zurita-Peralta¹, Antônio Picolli Jr¹, Luís Henrique Nicoloso¹, Izabele 

Vian¹, Ana Zílio¹, Camila Brum¹, Camila Ritter¹, Luiza Van der Sand¹, Victória 
Antunes¹, Augusto Shimanoe¹, Gabriela Lorentz¹, Gabriela Marinho¹, Maria 
Angélica Ferreira¹, Matheus de Moura¹, Gabriel Abech¹, Fernanda Greinert¹, 

Paulo Zielinsky¹ 
 
¹ Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Unidade de Cardiologia Fetal 
² Universidade de Carabobo - Valencia, Venezuela 
 
Introdução: A fração de sucção do átrio esquerdo (FSAE), depende do 
deslocamento apical do anel mitral pela contração da banca miocárdica 
helicoidal. Na disfunção diastólica espera-se uma redução da FSAE, por 
encurtamento do tempo de sucção, aumento do tempo de enchimento ventricular 
ou por ambos. 
Objetivos: Testar a hipótese de que a fração de sucção atrial esquerda (FSAE) 
está diminuída na presença de hipertrofia miocárdica em fetos de mães 
diabéticas. 
Métodos: 11 fetos com hipertrofia miocárdica septal de gestantes com diabetes 
mellitus foram comparados com 26 fetos normais de mães não diabéticas, e com 
12 fetos sem hipertrofia miocárdica septal de gestantes diabéticas. A FSAE foi 
medida através da avaliação do comportamento do fluxo sanguíneo anterógrado 
entre as veias pulmonares e o átrio esquerdo, expresso pela taxa entre o tempo 
de sucção atrial esquerdo e o tempo total de enchimento atrial esquerdo. Análise 
de variância (ANOVA) e o teste de Tukey foram utilizados para comparação 
entre os grupos. Para avaliar a reprodutibilidade inter e intra-observador, foi 
empregado o teste de Bland-Altman.  
Resultados: Houve uma diferença significativa na média da FSAE entre os 
grupos (ANOVA, p = 0.008). Diferenças significativas foram observadas 
comparando a FSAE do grupo hipertrofia miocárdica septal de gestantes com 
diabetes mellitus, com o grupo controle (0.16 ± 0.05 vs. 0.22 ± 0.04, p = 0.008), 
e com o grupo de fetos sem hipertrofia miocárdica septal de gestantes diabéticas 
(0.16 ± 0.05 vs. 0.22 ± 0.06, p= 0.029). 
Conclusão: a fração de sucção atrial esquerda é menor em fetos com hipertrofia 
septal de gestantes diabéticas em relação aos fetos de gestantes sem essa 
condição, com ou sem diabetes, provavelmente devido à disfunção diastólica 
ventricular esquerda pela dinâmica alterada da banda miocárdica helicoidal. 
Apoio: CNPQ. 
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PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: 

O DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE DOS DADOS 
GENÉTICOS 

 
 

Caroline Mocellin1, Regina Linden Ruaro 

 

1Graduanda em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS - Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul e bolsista de Iniciação Científica 
pela FAPERGS - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do 
Sul, vinculada ao grupo de Pesquisa de Proteção de Dados no Estado 
Democrático de Direito, sob coordenação da Professora Dr. Regina Linden 
Ruaro. E-mail: caroline.mocellin@acad.pucrs.br 

 

 

O presente trabalho tem como escopo analisar algumas transformações da 
sociedade no campo das ciências biomédicas, demonstrando que o Direito deve 
agir como uma ferramenta eficaz para regulamentar as inovações 
biotecnológicas relacionadas à genética.  Busca-se, portanto, investigar o papel 
do Direito em face destas inovações, bem como demonstrar a necessidade de 
proteção dos novos direitos inerentes à Biotecnologia, dentre eles o direito à 
privacidade dos dados genéticos, imprescindíveis de compatibilização entre o 
direito à privacidade, os valores ético-jurídicos sintetizados pelo princípio da 
dignidade da pessoa humana. Para tanto, justifica-se o uso de método dedutivo 
e, acessoriamente, de método dialético, vez que a temática demanda um 
constante debate, confrontando-se opções e correntes doutrinárias. Como 
paradigma dessa pesquisa, cita-se a legislação nacional e os principais 
documentos internacionais relacionados ao tema, demonstrando a insuficiência 
daquela em face das exigências destes e apontando critérios para a elaboração 
de normas eficazes para a proteção das informações genéticas. Essa pesquisa 
encontra-se em fase de desenvolvimento, motivo pelo qual somente foram 
alcançados resultados parciais. Pode-se concluir, de antemão, que diversas são 
as medidas a serem incorporadas ao sistema brasileiro para enfrentar os 
problemas advindos da revolução tecnológica, a começar que o direito a proteção 
de dados genéticos seja compreendido como um direito apto a ser tutelado por 
norma especifica, de forma efetiva e eficaz. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE UM REGISTRO CLÍNICO PROSPECTIVO 
PARA PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

EM UM AMBULATÓRIO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 
 

Michelle Santarem1, Gabriela Moraes da Rosa2, Liliana Boll3, Clarissa 
Rodrigues1 4,Silvia Goldmeier5 

 
1- Aluna do Programa de Mestrado Profissional em Processos de Pesquisa e 
Inovação em Saúde ICFUC. 
2- Bolsista do CNPQ, Projeto Ambulatório Hipertensão ICFUC. 
3-Mestre do Programa de Mestrado em Ciências da Saúde, Enfª Equipe 
Multidisciplinar do Ambulatório Hipertensão ICFUC 
4-Docente do Programa de Mestrado em Processo de Pesquisa e Inovação em 
Saúde; Setor de Registros Clínicos do ICFUC. 
5- Docente do Programa de Mestrado em Processo de Pesquisa e Inovação em 
Saúde, Enfª Equipe Multidisciplinar do Ambulatório Hipertensão ICFUC. 
 
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) representa sério problema 
de saúde pública, com uma prevalência que atinge mais de 30% da população 
adulta e mais de 50% dos idosos no Brasil. É considerada também um dos 
principais fatores de risco (FR) modificáveis. A baixa estimativa de controle 
desta patologia está relacionada à baixa adesão ao tratamento, tanto 
medicamentoso quanto ao não medicamentoso. Por isso, torna-se fundamental o 
estímulo destes indivíduos através de políticas que visem a adesão e educação 
em saúde.  
Objetivo: Implementar um registro clínico, prospectivo, informatizado, para 
avaliar a prática clínica vigente para pacientes com HAS em ambiente 
ambulatorial; avaliar os desfechos clínicos de pacientes com HAS, incluindo 
eventos cardiovasculares maiores e qualidade de vida.  
Metodologia: Estudo observacional do tipo Registro, realizado no ambulatório 
de HAS do IC-FUC. Serão incluídos pacientes com HAS, com idade superior a 
18 anos. Para diagnóstico, serão utilizados os critérios da VI Diretriz Brasileira 
de HAS. Serão excluídos os pacientes que não concordarem em participar do 
estudo. Para coleta e gerenciamento dos dados será utilizado o software 
REDCap. Serão avaliados os seguintes desfechos: qualidade de vida, adesão ao 
tratamento medicamentoso e não medicamentoso, internações hospitalares, 
Acidente Vascular Encefálico (AVE), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e 
Insuficiência Renal Aguda(IRA). A coleta de dados ocorrerá no momento da 
inclusão no estudo, e em 2 e 2 meses e após 1 ano. As variáveis serão 
padronizadas segundo referências nacionais e internacionais. Medidas serão 
tomadas para prevenção de vieses e controle da qualidade dos dados. Será 
utilizado o software R para análise dos dados.  
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Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) representa sério problema 
de saúde pública, com uma prevalência que atinge mais de 30% da população 
adulta e mais de 50% dos idosos no Brasil. É considerada também um dos 
principais fatores de risco (FR) modificáveis. A baixa estimativa de controle 
desta patologia está relacionada à baixa adesão ao tratamento, tanto 
medicamentoso quanto ao não medicamentoso. Por isso, torna-se fundamental o 
estímulo destes indivíduos através de políticas que visem a adesão e educação 
em saúde.  
Objetivo: Implementar um registro clínico, prospectivo, informatizado, para 
avaliar a prática clínica vigente para pacientes com HAS em ambiente 
ambulatorial; avaliar os desfechos clínicos de pacientes com HAS, incluindo 
eventos cardiovasculares maiores e qualidade de vida.  
Metodologia: Estudo observacional do tipo Registro, realizado no ambulatório 
de HAS do IC-FUC. Serão incluídos pacientes com HAS, com idade superior a 
18 anos. Para diagnóstico, serão utilizados os critérios da VI Diretriz Brasileira 
de HAS. Serão excluídos os pacientes que não concordarem em participar do 
estudo e com hipertensão secundária, além dos portadores de Acidente Vascular 
Encefálico (AVE), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e Insuficiência Renal 
Aguda(IRA). Para coleta e gerenciamento dos dados será utilizado o software 
REDCap. Serão avaliados os seguintes desfechos: qualidade de vida, adesão ao 
tratamento medicamentoso e não medicamentoso, internações hospitalares. A 
coleta de dados ocorrerá no momento da inclusão no estudo, e em 2 e 2 meses e 
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após 1 ano. As variáveis serão padronizadas segundo referências nacionais e 
internacionais. Medidas serão tomadas para prevenção de vieses e controle da 
qualidade dos dados. Será utilizado o software R para análise dos dados.  
 
 
 
  



Enfermagem                                                                                                                                             43 
 

XX Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, de 10 a 15 de junho de 2016 

 
É VIÁVEL PREDIZER COMPLICAÇÕES VASCULARES EM 

PACIENTES SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS INVASIVOS EM 
HEMODINÂMICA? 
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Vargas, Cristina Klein Weber, Eneida Rabelo da Silva, Ma Antonieta P. de 
Moraes 

 
Programa de Pos-Graduacao Lato Sensu: Enfermagem em Cardiologia, Instituto 
de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundacao Universitaria de Cardiologia, 
Porto Alegre, RS, Brasil. 
 
 
Introdução: O VAScularCOmplicationRisk (VASCOR) foi recentemente 
desenvolvido e validado para predicao de risco de complicacoes em 
procedimentos invasivos na cardiologia intervencionista. Novos estudos para 
testar sua aplicabilidade devem ser desenvolvidos no nosso meio visando sua 
ampliacao.  
Objetivo: Testar na pratica clinica o escore de predicao de complicacoes 
vasculares – Vascor, em pacientes submetidos a procedimentos invasivos no 
laboratorio de hemodinamica.  
Métodos: Estudo de coorte prospectivo, conduzido com pacientes de ambos os 
sexos, maiores de 18anos, submetidos ao cateterismo cardiaco (CAT) e 
angioplastia (ACTP) eletiva, atraves de puncao radial ou femoral, no periodo de 
novembro 2015 a maio 2016. Pacientes submetidos ao exame diagnostico foram 
acompanhados até seis horas após procedimento, e os submetidos a intervencoes 
foram avaliados até vinte e quatro horas ou alta hospitalar. Os desfechos 
avaliados foram complicacoes vasculares como hematomas e sangramentos, 
reações alergicas, isquemicas, embolicas, vagais, pirogenicas, congestivas, e 
neurologicas. O escore de risco VASCOR considera pacientes em risco de 
complicacoes vasculares quando pontuacao ≥ 3 pontos: uso introdutor > 6 french 
(4 pontos), procedimento intervencao (2,5 pontos), complicacao vascular previa 
(2 pontos) uso de WarfarinaR ou FenprocumonR (2 pontos), sexo feminino (1,5 
pontos) e idade ≥ 60 anos (1,5 pontos).  
Resultados: Dados preliminares de 665 pacientes evidenciaram um predominio 
do sexo masculino (52%), com idade 63,5  } 10,5 anos, hipertensos (81%), 
dislipidemicos (65%) e ex-tabagistas (35%). Predominou a realizacao de CAT 
(76%), sendo a via radial mais utilizada (63%) e a via femoral (37%). Nos 
pacientes com pontuacao ≥ 3 no escore VASCOR, 5% apresentaram 
complicacao vascular, comparado a 1% entre os pacientes com pontuacao < 3 
no escore (p=0,279). Complicacoes gerais ocorreram em 64 pacientes (10%), 
sendo 29 (4%) vasculares, 19 (3%) vagais e 10 (1%) pirogenicas. Entre as 
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complicacoes vasculares foram registradas a ocorrencia de 19 hematomas 
(55%), 12 sangramentos sem instabilidade hemodinamica (41%) e 1 paciente 
apresentou hematoma e sangramento.  
Conclusão: O escore Vascor demostrou ser facilmente aplicavel, entretanto nao 
foi efetivo para evidenciar complicacoes vasculares, nesta casuistica de 
pacientes submetidos a procedimentos invasivos. 
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TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DO 

INSTRUMENTO LEUVEN SOBRE CONHECIMENTO EM 
CARDIOPATIAS CONGÊNITAS 

 
 

Julia Monteiro de Oliveira, Fatima Helena Cecchetto, Gabriel Marchi, Juliana 
Campello Beck, Lucia Pellanda 

 
 
Introdução: As cardiopatias congênitas (CC) são um grupo de defeitos de 
formação cardíaca e/ou de grandes vasos sanguíneos com grande prevalência 
mundial. O conhecimento de pais de crianças com cardiopatia congênita com 
relação ao diagnóstico, tratamento e prevenção de complicações pode promover 
um comportamento mais saudável e consciente por parte de seu filho, 
aumentando a compreensão do problema cardíaco, melhorando a adesão ao 
tratamento, e evitando comportamentos de risco. Conforme a literatura, o 
conhecimento que os pais possuem é insuficiente em relação às cardiopatias 
congênitas, sendo necessária a elaboração de novos estudos.  
Objetivos: Realizar a tradução, adaptação transcultural e validação de um 
instrumento sobre conhecimento que os pais possuem das patologias cardíacas 
dos seus filhos.  
Métodos: Estudo metodológico de adaptação e validação do questionário 
Leuven Knowledge Questionnaire for Congenital Heart Disease atenderá 
primordialmente as etapas para validação propostas por Beaton et al.  
Resultados esperados: Os resultados principais deste projeto estão associados 
à validação de um questionário que facilitará a investigação sobre qual o 
conhecimento que os pais de crianças com cardiopatia congênitas possuem em 
relação à patologia de seu filho. Acredita-se que este estudo auxiliará no 
tratamento destas crianças e auxiliará na mudança do comportamento da família 
– qualidade de vida destas crianças, melhora no perfil da saúde destas crianças. 
 
Apoio: FAPICC. 
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EXPANSÃO REGIONAL DE UM REGISTRO DE INFARTO AGUDO 
DO MIOCÁRDIO 

 
 

Rossana do Carmo, Jacqueline Vaz, Marcia Moura Schmidt, Pedro Piccaro de 
Oliveira, Carlos Gottschall Clarissa Garcia Rodrigues, Alexandre Quadros 

 
 
Introdução: O Instituto de Cardiologia do Rio Grande de Sul mantém desde 
2010 um registro eletrônico detalhado de todos os pacientes atendidos com 
infarto agudo do miocárdio (IAM) e encaminhados para angioplastia primária. 
Esses dados têm gerado valiosos resultados tanto acadêmicos, quanto na 
melhoria da assistência a esses pacientes.  
Objetivo: Implementar esse registro de pacientes com IAM para dez centros de 
alta complexidade cardiológica permitindo a analise descritiva do atendimento 
dessa patologia nas diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul. Metodos: 
Estudo de coorte prospectivo no período de março de 2015 à junho de 2016. 
Implementação do sistema REDCap - Research Electronic Data Capture. Base 
de dados desenvolvida pela Universidade Vanderbilt. A aplicação do REDCap 
permite a construção e gerenciamento de pesquisas on-line em bancos de dados 
de forma rápida e segura.  
Resultados: O IC-FUC implantou o registro de IAM dentro da instituição e foi 
realizado o treinamento da equipe para coleta de dados e utilização da 
ferramenta. O mesmo foi expandido para 3 centros até o momento: Santa Maria, 
Passo Fundo e Caxias do Sul. Os treinamentos foram realizados on line. Dados 
das primeiras 24 horas de 31 pacientes com IAM do IC-FUC no mês de janeiro 
de 2016 indicam que 43,3% e 30% deles eram procedentes de outros hospitais 
ou da atenção primária, respectivamente; 41,4% apresentaram IAM em parede 
anterior e 76,7% apresentação de killip classe I.  O Delta T foi de 5,3 horas [3,80-
9,20].  
Conclusão: A expansão desse registro para um número significativo de centros 
no estado do Rio Grande Sul irá contribuir para a melhoria de políticas públicas 
e do tratamento do grande número de pacientes acometidos por essa patologia. 
 
 



 
 

XX Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, de 10 a 15 de junho de 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FATORES DE RISCO 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48                                                                                                                                       Fatores de Risco 

XX Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, de 10 a 15 de junho de 2016 

 
PERFIL ESTRUTURAL CARDÍACO E FUNÇÃO ENDOTELIAL DE 

PRATICANTES DE TREINAMENTO AERÓBICO E DE FORÇA. 
 

Ana Marenco1,2, Diego Vidaletti1, Cinara Stein1, Bruna Eibel1, Guilherme 
Grezzana1, Maximiliano Isoppo Schaun1, Gustavo Waclawovsky1, Alexandre 

M. Lehnen1,2 
 

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

2Faculdade SOGIPA de Educação Física. 
 
Introdução: a hipertrofia ventricular esquerda, em resposta ao treinamento 
físico, ocorre pela capacidade do miocárdio em adaptar-se às sobrecargas 
hemodinâmicas e/ou pressóricas, tal qual, a dilatação endotélio-dependente 
também é suscetível aos estímulos do treinamento físico. Entretanto, o 
treinamento de força com altas intensidades possui maior sobrecarga pressórica 
em relação ao treinamento aeróbio e pode levar a alterações prejudiciais quanto 
à estrutura cardíaca e vascular.  
Objetivo: avaliar as características do coração e a capacidade de vasodilatação 
dependente do endotélio em atletas de powerlifting e corrida de longa distância.  
Métodos: foram analisados 40 atletas de alto rendimento (GP: powerlifting, 
n=16 e GR, runners, n=24), quanto à: estrutura e funcionalidade cardíaca, por 
ecocardiograma transtorácico com doppler color; pressão arterial, através de 
aparelho semi-automático; vasodilatação endotélio-dependente pela técnica de 
dilatação mediada pelo fluxo da artéria braquial (FMD); força máxima através 
do teste de 1 repetição máxima (1RM) para agachamento, supino reto e 
levantamento terra e consumo máximo de oxigênio (VO2máx) por 
ergoespirometria. As diferenças foram analisadas por de Teste T (amostras 
independentes) e as correlações por Pearson – (p<0.05).  
Resultados: o GP mostrou pressão arterial em repouso levemente aumentada 
(PAS: 130.0±8.2 e PAD: 82.1±6.9 mmHg), maior espessura de septo 
intraventricular (11.9±1.0 mm) e espessura parietal (10.4±0.9 mm), quando 
comparados ao GR. Estes parâmetros foram fortemente correlacionados à carga 
máxima levantada. Os corredores mostraram discreto aumento da espessura 
parietal (9.1±0.5 mm), melhor volume do átrio esquerdo (43.6±10.2 ml) e 
quando ajustado pela superfície corporal (23.4 ± 4.6 ml/m2). A FMD foi similar 
em ambos os grupos, porém, com forte correlação associada à intensidade do 
treinamento somente para o GP.  
Conclusões: As adaptações cardíacas (estruturais e funcionais) são específicas 
da modalidade praticada e embora o GP tenha valores limítrofes em alguns 
aspectos cardíacos, o remodelamento não pode ser considerado prejudicial. 
Apoio: CNPq. 
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EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO AERÓBICO, RESISTIDO E 
CONCORRENTE NA FUNÇÃO ENDOTELIAL DE INDIVÍDUOS 

HIPERTENSOS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 
 

Augusto Camacho1, Marinei Lopes Pedralli12, Daniel Kollet1, Guilherme 
Grezzana1, Bruna Eibel1, Alexandre Machado Lehnen1,3 

 
1 Laboratório de Investigação Clínica do Instituto de Cardiologia / Fundação 
Universitária de Cardiologia do RS – ICFUC, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
Brasil. 
2 Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, Torres, Rio Grande do Sul, Brasil. 
3 Faculdade Sogipa de Educação Física, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 
 
Introdução: A disfunção endotelial é característica marcante em pacientes com 
hipertensão arterial sistêmica (HAS) e também preditor da aterosclerose. Existe 
um consenso sobre os benefícios que o treinamento físico aeróbio traz sobre 
estes aspectos, mas pouco se sabe acerca do treinamento resistido ou 
concorrente.  
Objetivo: Avaliar o efeito de oito semanas de treinamento aeróbio (TA), 
resistido (TR) ou concorrente (TC) sobre a função endotelial e sua relação com 
pressão arterial, em indivíduos com hipertensão arterial sistémica.  
Método: serão selecionados 81 sujeitos com hipertensão arterial sistémica 
(HAS), com idade entre 18 e 70 anos, randomizados nos três tipos de treinamento 
físico: TA, TR e TC. Os indivíduos passarão pelas seguintes avaliações: 
anamnese sobre dados pessoais e demográficos, histórico familiar, e evolução 
da doença; antropometria; ecocardiografia; medida da pressão arterial através do 
MAPA (monitorização ambulatorial da pressão arterial); dilatação mediada por 
fluxo (FMD) para análise da função endotelial; ergoespirometria; teste de força 
máxima (1RM) e coleta de sangue para perfil lipídico e inflamatório. Os grupos 
realizarão duas sessões semanais de 40 min, com incremento progressivo das 
cargas de trabalho, durante oito semanas. O TA consistirá de 40 minutos em 
bicicleta ergométrica com intensidade progressiva de 50% a 75% da frequência 
cardíaca de reserva. O TR terá duração de 40 minutos com 4 séries de 6 a 12 
repetições e intervalo de 60 a 90 segundos entre as séries e exercícios. O peso 
será ajustado para 60% a 80% de 1RM em seis exercícios (três de membros 
superiores e três de membros inferiores). A sessão de TC consistirá em 20 
minutos de exercício aeróbico acompanhado por mais 20 minutos de exercício 
resistido, porém, serão reduzidas duas séries em cada exercício resistido, para 
igualar ao volume total dos treinamentos. O projeto encontra-se registrado e 
aprovado no ReBEC (RBR9ygmdn).  
Resultados: Devido à amostra ainda insuficiente nos grupos (n=3), não foi 
possível aplicar testes para comparação entre as médias. Entretanto, resultados 
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preliminares demonstram que os três tipos de treinamento físico aplicados no 
estudo tendem a melhorar a modulação do tônus vascular pelo endotélio A 
variável com maior magnitude de melhora parece ser o FMD (%). No TA a 
média de 6,1±1,5 foi para 8,4±0,1%, no TR de 5,8±0,9 para.13±5%, e para o TC 
a média foi de 7,4±3 para 21±14%, pré e pós TF respectivamente.  
Conclusões: Os diferentes programas de treinamento físico parecem ser 
eficientes quanto a melhorar a função do endotélio dos indivíduos hipertensos 
quando comparados com os valores basais (< que 8%). Ainda, a maior 
magnitude de melhora observada no FMD foi no grupo de TC. 
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OPINIÕES DE CARDIOLOGISTAS E PEDIATRAS SOBRE O 

TRATAMENTO DA DISLIPIDEMIA EM CRIANÇAS 
 
 

Bruna Silva Cerqueira, Felipe Marquezi Valença, Nataís Bilhão M. Brites, 
Graciane Radaelli, Lucia Campos Pellanda 

 
Fundação Universitária de Cardiologia 
 
 
Introdução: Há controvérsias sobre o uso e o momento de início de estatinas 
em crianças e adolescentes com níveis moderadamente elevados de lipídeos e 
com baixa resposta ao tratamento não farmacológico. Desse modo, a pesquisa 
tem como objetivo analisar a conduta dos médicos pediatras, cardiologistas e da 
atenção básica de Porto Alegre em relação ao tratamento da dislipidemia em 
crianças e adolescentes, comparar com os presentes estudos e diretrizes e traçar 
uma linha de prevalência de tratamento dentro de cada especialidade. 
Objetivos: Descrever a abordagem de pediatras, cardiologistas e médicos da 
atenção básica de Porto Alegre em relação à dislipidemia em crianças e 
adolescentes, através da análise dos questionários aplicados, a fim de avaliar a 
frequência de uso das diretrizes americana, europeia e brasileira pelos médicos 
selecionados para o estudo. 
Métodos: Estudo transversal com amostra preenchida por médicos que recebem 
crianças e adolescentes com dislipidemia em Porto Alegre, incluindo 
cardiologistas, pediatras e médicos da atenção primária, sendo que contará como 
critério de elegibilidade pertencente a uma das especialidades mencionadas 
anteriormente, que aceitem participar da pesquisa e assinem o termo de 
consentimento livre e esclarecido. O tamanho da amostra corresponderá a todos 
os questionários respondidos entre o período de junho a setembro de 2016. A 
análise estatística será realizada por meio da análise dos dados pelo programa 
estatístico SPSS versão 18. Para a análise das variáveis será utilizado o Teste 
Qui-quadrado, mantendo-se nível de significância de 5% (p&lt; 0,05), o tamanho 
da amostra foi estimada com base em um alfa de 0,05, beta 0,8, considerando 
um escore de 0,5 no questionário e desvio padrão de mais ou menos 2. 
Resultados: Espera-se traçar o perfil de tratamento de crianças e adolescentes 
com dislipidemia de Porto Alegre e que o estudo fomente novas pesquisas e 
guidelines. 
Conclusão: Projeto em andamento. 
 

Apoio: CNPq. 
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DISLIPIDEMIA EM CRIANÇAS OBESAS - EXISTE EVIDÊNCIA 

PARA O TRATAMENTO FARMACOLÓGICO? 
 
 

Graciane Radaelli, PhD, Grasiele Sausena, BHS, Claudia Ciceri Cesaa, PhD, 
Vera Lucia Portala, MD, PhD, Lucia Campos Pellandaa, MD, PhD, Daniela 

Gravina 
 
 
Introdução: 1 entre 5 crianças com idades entre 8 e 17 anos, apresentaram 
concentração anormal de CT, HDL-C ou em LDL-C. Distúrbios genéticos eram 
mais comuns, a dislipidemia secundária à obesidade fora acentuadamente 
crescente. Terapia medicamentosa para anormalidades lipídicas de alto risco, 
particularmente aqueles para reduzir os níveis de LDL-C, foram avanços na 
prevenção e tratamento da doença cardiovascular em adultos. Mas o uso da 
farmacologia em crianças com dislipidemia secundária é um assunto 
controverso. A longo prazo, a eficácia e critérios para o tratamento com estatinas 
em crianças ainda não estão claros na prática clínica. Crianças com dislipidemia 
secundária devido à obesidade que não respondem bem a modificação do estilo, 
possuem evidências muito limitadas para o uso de medicação.  
Objetivo: Revisar sistematicamente as evidências sobre a eficácia e segurança 
para o uso de estatinas em crianças e adolescentes com dislipidemia secundária 
à obesidade e discutir suas implicações para a prática. 
Metodologia: Revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados de uso de 
estatinas no tratamento de crianças e adolescentes com dislipidemia secundária 
à obesidade.  Realizada pesquisa na MEDLINE (via PubMed), EMBASE, 
Bireme, Web of Science, Biblioteca Cochrane, SciELO e LILACS, para os dados 
de criação até fevereiro de 2015.  
Resultados: 14229 citações potencialmente relevantes recuperados das bases 
eletrônicas, não há ensaios clínicos randomizados nos critérios de inclusão de 
inclusão, 14 ensaios clínicos randomizados avaliaram crianças e adolescentes 
com hipercolesterolemia familiar. 
Conclusões: Não encontramos evidências para considerar estatinas no 
tratamento da hipercolesterolemia secundária a obesidade em crianças. Ensaios 
clínicos randomizados são necessários para entender tratamento da dependência 
tóxica na dislipidemia secundária à obesidade. 
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SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PACIENTES DO 

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA PREVENTIVA 
 
 

Gabriel do Nascimento Candido¹, Daniela Schneid Schuh², Raquel Potrich 
Zen¹, Lucia Pellanda¹,² 

 
¹ UFCSPA 
² IC-FUC / Ambulatório de Cardiologia Pediátrica Preventiva (PREVINA). 
 
Introdução: A American Heart Association desenvolveu um novo conceito, o 
Ideal Cardiovascular Health (ICV), composto de comportamentos e fatores 
bioquímicos, para determinar se indivíduos apresentam saúde cardiovascular 
ideal, intermediária ou pobre.  Baixos índices do ICV correlacionam-se a maior 
incidência de doenças cardiovasculares (DCV) em adultos. Embora DCV 
geralmente se manifestem na idade adulta, suas patogêneses começam no início 
da vida. Quando esses fatores não são sistematicamente documentados, os 
benefícios da prevenção são perdidos, pois esse conhecimento possibilita 
planejamento de intervenções mais precoces e efetivas, reduzindo, futuramente, 
a morbimortalidade. 
Objetivo: Criar banco de dados com informações de pacientes com fatores de 
risco cardiovasculares (FRC) atendidos no PREVINA. 
Métodos: Estudo observacional longitudinal, tipo sistema de monitoramento, 
visando documentar prática e desfechos clínicos de pacientes pediátricos com 
FRC do PREVINA. Formulários eletrônicos foram desenvolvidos no REDCap, 
hospedado em servidor local protegido pelo firewall do IC/FUC. Realizou-se 
definição das variáveis e padronização das nomenclaturas, para garantir que 
informações inseridas no registro serão compatíveis com bancos de dados 
internacionais. Avaliações serão realizadas no PREVINA, incluindo coleta de 
dados clínicos, exames diagnósticos e laboratoriais, conforme protocolo 
estabelecido pelo serviço. Diversos procedimentos garantirão controle de erros 
e assegurarão qualidade metodológica do Registro: amostra consecutiva; 
avaliação cega dos desfechos; prevenção de perdas durante seguimento; 
utilização de relatórios parciais de qualidade de dados; assinatura eletrônica; 
treinamento das equipes. 
Resultados esperados: Projeto em andamento. A criação de um banco de dados 
que possa propiciar uma tabulação adequada dos dados dos pacientes. Para que 
possa servir para futuras pesquisas médicas, e para avaliar prevalência de FRV 
em pacientes do PREVINA, relacionando-os a métrica do ICV.  
 
Apoio: FAPICC. 
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ESTUDO DE PREVALÊNCIA DE OBESIDADE E OUTROS FATORES 

DE RISCO PARA CARDIOPATIA ISQUÊMICA, EM CRIANÇAS 
PORTADORAS DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS, ATENDIDOS NO 
AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA DO INSTITUTO 

DE CARDIOLOGIA / FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE 
CARDIOLOGIA (IC/FUC) 

 
Maíra Ribas Goulart², Sandra Mari Barbiero¹, Lucia C. Pellanda¹,² 

 
1 Instituto de Cardiologia do RS / Fundação Universitária de Cardiologia – 
IC/FUC 
2 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
 
Introdução: A incidência de cardiopatia congênita varia de 6,9 a 9,3 para cada 
mil nascidos vivos. Com o aumento da expectativa de vida, estas crianças ficam 
expostas a fatores de risco para doenças cardiovasculares, como a obesidade. 
Objetivo: Identificar a prevalência de obesidade e outros fatores de risco para 
cardiopatia isquêmica, em crianças portadoras de cardiopatias congênitas, 
atendidos no Ambulatório de Cardiologia Pediátrica do Instituto de Cardiologia 
/ Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC). 
Métodos: Estudo transversal de 442 pacientes entre 2 e 18 anos,  
Os pacientes com sopro inocente, condições clínicas que impedissem a avaliação 
antropométrica, síndromes genéticas ou crianças sem diagnóstico de doença 
cardíaca estrutural foram excluídos do estudo . Os dados foram obtidos a partir 
de um questionário aplicado por profissionais de saúde. Para aferição de peso e 
estatura a criança ficava em posição ereta, descalças e com roupas leves. 
Classifiocu-se o estado nutricional de acordo com os percentis da OMS 
2006/2007. A análise estatística foi feita no software SPSS Statistics© versão 
17.0. A análise descritiva foi feita através de média e porcentagem e desvio-
padrão 
Resultados: Dos 442 pacientes, 229 eram do sexo masculino, 345 se 
consideravam brancos, 363 foram nascidos a termo. As cardiopatias congênitas 
foram agrupadas de acordo com a gravidade: lesão mínima (152- 34%), 
acianóticos com repercussão (185 -42%) e cianóticos (105- 24%). Foram 
classificados como baixo peso/magreza 22 crianças (5%), eutroficos 301 (68%), 
sobrepeso 74 (17%), obeso 45 (10%).  
Conclusão: Quase 30% da amostra teve excesso de peso. Demonstrando que há 
necessidade de um maior cuidado em relação a promoção de hábitos saudáveis 
nesta população 
 
Apoio: CNPq. 
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CONTROLE DE FATORES DE RISCO EM PACIENTES PÓS ALTA 
EM AMBULATÓRIO DE CARDIOPATIA ISQUÊMICA NA ATENÇÃO 

TERCIÁRIA 
 

Manoela Astolfi Vivan,1,2 Karen Brasil Ruschel,1,2 Joanna D’Arc Lyra 
Batista,1,2 Ana Laura Tavares,1,2 Daniel Conill Rodrigues Gomes,1,2 Gabriel 
Guarda Munari,1,2 Laura Azevedo de Castro,1,2 Louise Diedrich Mocellin,1,2 

Ricardo Marques Nader,1,2 Rodrigo Soares de Souza Marques,1,2 Carisi 
Polanczyck1,2 

 
¹Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
²Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
 
Introdução: Cerca de 90% dos pacientes com doença arterial coronariana 
documentada possuem pelo menos um fator de risco para a doença. Sendo assim, 
o acompanhamento clínico periódico se faz fundamental para o controle de 
fatores de risco e progressão da doença.  
Objetivo: Analisar a mudança de parâmetros clínico-laboratoriais e fatores de 
risco de pacientes com cardiopatia isquêmica um ano após a alta de ambulatório 
terciário especializado.  
Métodos: Coorte de dados de um ensaio clínico randomizado em andamento, 
que compara a permanência em centro terciário ao atendimento em atenção 
primária com suporte do Telessaúde pós-alta ambulatorial (Clinical Trials: 
NCT02489565). Os dados foram coletados de 112 pacientes incluídos de 08 de 
maio de 2014 a 22 de janeiro de 2015 com retornos completos de um ano de 
seguimento. Foram coletadas informações sobre tabagismo, atividade física, 
níveis pressóricos, peso, perfil lipídico e glicemia em jejum. Os parâmetros 
foram comparados por meio de teste t de student e McNemar para atividade 
física. Os dados foram analisados pelo software SPSS. 
Resultados: Dos 112 pacientes, 76 (67,9%) são homens, a idade média é de 
66,5±21,5 anos, 105 (93,8%) sabem ler e escrever e 81 (72,3%) se autodeclaram 
da cor branca. A renda mensal familiar média é de 2,8 salários mínimos. Não 
houve diferença significativa nos níveis pressóricos sistólicos PAS 
alta=136,58mmHg, PAS 1ano=135,52mmHg, (p=0,648), diastólicos PAD 
alta=80,17mmHg, PAD 1ano=80,03mmHg, (p=0,924), peso alta=77,320kg e 1 
ano=77,438kg (p=0,757), triglicerídios séricos alta=169,6 mg/dL, 1ano=165,51 
mg/dL, (p=0,608) e glicemia em jejum alta=112,52 mg/dL, 1 ano=113,04 
mg/dL;p=0,859). Dos 21 pacientes que fumavam ativamente na alta 
ambulatorial, 03 alegaram não mais fumar e um que nunca fumou iniciou o 
hábito.  Em relação à atividade física, dos 55 que praticavam exercícios 
regulares, 43 mantiveram o hábito (p=0,048). Houve diferença significativa nos 
níveis de colesterol HDL (alta=37,41 mg/dL; 1 ano=42,93 mg/dL; p<0,001).  
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Conclusão: Após 1 ano da alta ambulatorial não observamos mudanças nos 
parâmetros clínico-laboratoriais e fatores de risco, à exceção dos níveis de HDL 
colesterol que melhoraram e da atividade física que demonstrou uma tendência 
de piora com um valor p limítrofe e não-conservador. A melhora do HDL pode 
estar associada a mudanças na dieta e adesão ao tratamento medicamentoso, ao 
passo que a piora na atividade física regular possivelmente deve-se ao acaso. 
 
Apoio: CNPq, IATS, Telessaúde. 
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EFEITOS DA TECNOLOGIA NO PROGRAMA EDUCACIONAL 

“LIGA DO CORAÇÃO FELIZ” PARA CRIANÇAS COM FATORES DE 
RISCO CARDIOVASCULAR E SEUS CUIDADORES: ENSAIO 

CLÍNICO RANDOMIZADO 
 

Raphael de Freitas Borges1,2, Vanessa Minossi1 e Lucia Campos Pellanda1,2 

 

1Instituto de Cardiologia/ Fundação Universitária de Cardiologia. 
2Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 
 
 
Introdução: Intervenções para reduzir fatores de riscos cardiovasculares em 
crianças são importantes para prevenir doenças cardiovasculares no futuro. 
Diversos programas de educação alimentar vêm sendo criados, mas são poucos 
que utilizam ferramentas tecnológicas, uma opção viável para a Saúde Pública 
por seu método custo-efetivo.  
Objetivos: Desenvolver instrumentos baseados em recursos tecnológicos e 
avaliar seus efeitos na alteração de comportamentos não saudáveis de crianças 
com fatores de risco cardiovasculares e em seus responsáveis. 
Métodos: Ensaio Clínico Randomizado, com 40 crianças de 7 a 11 anos com 
algum fator de risco para doença cardiovascular - 20 no Grupo Intervenção (GI) 
e 20 no Grupo Controle (GC)- acompanhadas de seus responsáveis. Serão 
assinados os termos de consentimento e assentimento após 
esclarecimento de dúvidas. Ambos os grupos irão participar de 
intervenções em grupo durante 6 meses, nos quais serão abordadas 
maneiras de praticar hábitos de vida mais saudáveis, além de 
medirem parâmetros antropométricos, laboratoriais e questionários 
sobre fatores de risco cardiovasculares. O GC, diferentemente do 
GI, não receberá nenhum recurso tecnológico, como CD e 
aplicativo de celular educacionais. O nível de significância será de 5%, 
sendo estatisticamente significativos valores p < 0,05. 
Resultados Esperados: O uso de tecnologias geralmente é incorporado 
facilmente por famílias. Espera-se que esse recurso aumente o vínculo entre 
profissional e crianças, aumente frequência nas intervenções, estimule aderência 
às propostas preventivas do profissional da saúde e facilite o acompanhamento 
desses participantes. É possível que o uso de tais ferramentas provoque efeito 
significativo em medidas antropométricas, parâmetros lipídicos e mudança de 
hábitos alimentares e de atividade física. 
 
Apoio: FAPPIC.
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MANEJO DA ANTICOAGULAÇÃO ORAL NA FIBRILAÇÃO 
ATRIAL: DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM 

INSTRUMENTO DE SUPORTE À DECISÃO COMPARTILHADA 
ENTRE MÉDICO E PACIENTE 

 
 

Laura S. Stephan; Eduardo D. Almeida; Raphael B. Guimarães; Antonio Lessa 
Gaudie Ley; Tiago Luiz Luz Leiria 

 
Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia 
PUCRS 
 
 
 
Introdução: A fibrilação atrial é a causa de um em cada seis acidentes 
vasculares cerebrais. Dentre os pacientes com indicação de anticoagulação oral, 
apenas 60% recebe esta terapia e, destes, 60% não se mantém no alvo 
terapêutico. É provável que estas estatísticas possam ser melhoradas com 
estratégias de decisão compartilhada. 
Objetivo: Desenvolver e avaliar um aplicativo para smartphone/tablet que 
auxilie na decisão compartilhada para a escolha do anticoagulante na fibrilação 
atrial e seja um instrumento capaz de elucidar o paciente sobre a sua patologia 
ao mesmo tempo que reforce a importância de se manter o tratamento adequado. 
Métodos: Baseado na literatura, foi desenvolvido um aplicativo que contém um 
vídeo explicativo sobre fibrilação atrial, calculadoras de escores, gráficos de 
riscos e benefícios e orientações sobre os anticoagulantes disponíveis. O 
aplicativo está sendo testado em pacientes com fibrilação atrial do Instituto de 
Cardiologia e avaliado através de um questionário sobre conhecimento da 
doença antes e depois da interação com o aplicativo, bem como um questionário 
final sobre a importância do aplicativo na decisão tomada. Serão considerados 
critérios de exclusão pacientes com uso de anticoagulação oral e 
contraindicações absolutas ao uso desse medicamento.  
Resultados Esperados: Espera-se que este instrumento funcional e de fácil 
aplicabilidade possa auxiliar na decisão compartilhada entre médico e paciente 
na anticoagulação oral em fibrilação atrial e que alcance um nível didático 
eficiente sobre seus usuários. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE TROPONINA E BAVT COM USO 

DE MARCAPASSO CARDÍACO 
 

Ana Gabriela Neis, Tiago Luiz Luz Leiria 
 
Introdução: A troponina I cardíaca é um biomarcador de lesão miocárdica, uma 
vez que sua localização é no complexo da contratilidade miocárdica dentro do 
sarcômero. As troponinas I e T, por serem enzimas cardíacas de alta 
especificidade e sensibilidade na lesão miocárdica, são fatores que contribuem 
na avaliação prognóstica de pacientes submetidos a implante de ressincronizador 
cardíaco. A utilização da estimulação multisítio para suporte hemodinâmico, 
introduzidaem 1994, vem demonstrando benefícios clínicos com reduções 
significativas do número de dias hospitalizados por IC, melhora no teste da 
caminhada até 6minutos, na qualidade de vida e na classe funcional. Com base 
nestes resultados, a ressincronização biventricular tornou-se uma opção no 
tratamento da IC, conseguindo com a estimulação de sítios diferentes e 
estratégicos uma despolarização mais rápida e, conseqüentemente, a recuperação 
do sincronismo interventricular. A disfunção ventricular esquerda e o aumento 
da mortalidade no avanço da IC foram associados a níveis séricos elevados da 
troponina cardíaca. Essa elevação decorre da degradação miofibrilar, o que 
corrobora a troponina como potencial biomarcador sérico. Apesar de haver essa 
correlação dos níveis de troponina com a ressincronização cardíaca e a IC, não 
há estudos que indiquem relação como Bloqueio Atrio-Ventricular Total, causa 
importante de implante de marcapasso cardíaco.  
Objetivos: Analisar a qualidade de vida, o comportamento de parâmetros e a 
influência prognóstica dos níveis séricos da troponina I cardíaca, nos pacientes 
com BAVT submetidos a implante de marcapasso cardíaco.  
Materiais e Métodos: Estudo transversal retrospectivo. Mais de 150 pacientes 
que utilizam marcapasso cardíaco atendidos nesta instituição foram inseridos em 
uma plataforma com mais de 30 informações individuais a respeito dos hábitos 
de vida, comorbidades atuais e prévias, exames laboratoriais e cardíacos, entre 
outras informações pertinentes. Estas informações estão sendo analisadas para 
que se possa correlacionar os dados coletados (nível de Troponina I e BAVT em 
pacientes com ressincronizador cardíaco) ou mesmo, encontrar novas 
associações baseado nos registros da população estudada.  
Cronograma (Figura). 
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Resultados e Conclusões esperadas: Até o momento foi feita a coleta de 
informações de dois bancos de dados do IC-FUC com história clínica 
(comorbidades prévias, cardiopatias, CAT) e exames (laboratoriais, ECG, 
Angiografia) de mais de 150 pacientes que foram submetidos ao procedimento 
de implante de marcapasso cardíaco por BAVT. O banco foi frequentemente 
revisado e foram incluídos parâmetros ao longo dos meses para que ficasse mais 
completo. A etapa em que o projeto se encontra é a análise deste banco em 
relação ao nível sérico de troponina e outros parâmetros que podem estar 
associados ao paciente com implante de marcapasso cardíaco com BAVT. Após 
resultados da análise do banco de dados, será desenvolvido trabalho de acordo 
com parâmetros de associação encontrados, com informações atuais do banco 
apresentado e da literatura científica revisada. 
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PREDITORES DE APRESENTAÇÃO TARDIA EM PACIENTES COM 

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 
 

Bianca De Negri Souza1, Juliane Araujo Rodrigues2, Karina Melleu1, Márcia 
Moura Schmidt2, Maria Antonieta de Moraes2, Alexandre Schaan de Quadros2, 

Carlos Antonio Mascia Gottschall² 
 
1 Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) 
2 Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC) 
 
 
Introdução: Em pacientes com infarto agudo do miocárdio com 
supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST), o tempo decorrido desde o 
início dos sintomas até a busca de atendimento médico é um dos principais 
preditores de mortalidade.  
Objetivo: Identificar os preditores de apresentação tardia em pacientes com 
IAMCSST representativos da prática clínica diária de um centro de referência.  
Métodos: Foram incluídos consecutivamente pacientes admitidos com 
IAMCSST em um centro de referência no período de dezembro de 2009 a 
novembro de 2014. Todos os pacientes foram avaliados prospectivamente, com 
seguimento clínico em 30 dias. Foi considerada apresentação tardia quando o 
paciente chegou ao atendimento médico mais de 6 horas desde o início dos 
sintomas decorrentes do IAM. Foram excluídos pacientes transferidos de outra 
instituição. Foi realizada análise de regressão de Poisson robusta simples e 
múltipla para identificar os preditores independentes de apresentação tardia.  
Resultados: Foram incluídos 1297 pacientes, com idade de 60,7 ± 11,6 anos, 
71% do gênero masculino, 87% da raça branca, 72% com renda média < de 5 
salários mínimos e 66% com hipertensão arterial sistêmica. Evidenciou-se que 
raça negra (OR 1,43 IC 95% 1,11-1,84), renda <5 salários mínimos (OR 1,60 IC 
95% 1,19-2,15) e diabetes mellitus (DM) (OR 1,37 IC 95% 1,10-1,71) foram 
preditores independentes de apresentação tardia (p<0,05). A mortalidade dos 
pacientes com apresentação tardia foi significativamente menor do que aqueles 
com apresentação em menos de 6 horas (10,2% vs 6,7% p=0,006).  
Conclusão: A raça negra, a baixa renda e o DM são preditores independentes de 
apresentação tardia no IAMCSST. Esses resultados podem auxiliar a 
identificação de subgrupos de alto risco para mortalidade dessa patologia. 
 
Apoio: CNPq. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE DIABETES MELLITUS E ACHADOS 
HISTOPATOLÓGICOS DE TROMBOS CORONÁRIOS EM 

PACIENTES COM INFARTO AGUDO DE MIOCÁRDIO COM 
SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST 

 
Mariana Lopes de Azeredo, Eduardo Cambruzzi, Daniel Rios Pinto Ribeiro, 

Márcia Moura Schmidt, Alexandre Schaan de Quadros e Carlos Antônio 
Mascia Gottschall 

 
Introdução: O infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do 
segmento ST (IAMCSST) está associado a alterações súbitas de placas de 
ateroma em 90% dos casos, envolvidos em lesões como ulcerações ou ruptura. 
Com uma composição variável de leucócitos, fibrina, hemácias e plaquetas, os 
trombos coronários (TC) são massas sólidas e sua formação está associada a 
lesão endotelial. A diabetes mellitus (DM) está associada a maior mortalidade 
no infarto agudo do miocárdio (IAM), mas ainda não se sabe se esta associação 
é mediada por diferenças fisiopatológicas no processo trombótico.  
Objetivos: Correlacionar Diabetes Mellitus e achados histopatológicos de TC 
com dados clínicos, características angiográficas e desfechos intra-hospitalares 
em pacientes com IAMCSST submetidos à Intervenção coronariana percutânea 
primária. 
Métodos: 136 trombos foram submetidos à análise após aspiração percutânea. 
Macroscopicamente, os trombos foram classificados como brancos, vermelhos 
e mistos e caracterizados respectivamente como organizado, lítico e recente, à 
microscopia, além de quantificado quanto ao percentual de leucócitos, fibrina e 
hemácias. Tais dados foram correlacionados com a presença de DM.  
Resultados: Foi evidenciado, no perfil clínico dos pacientes diabéticos, que 
estes pertenciam mais ao sexo masculino, eram mais hipertensos (84,4%) e mais 
dislipidêmicos (40,6%). Eles também apresentaram mais BAVT (12%) e maior 
necessidade de implante de marcapasso intraprocedimento (15%). Não houve 
diferença quanto ao número de vasos lesionados entre ambos os grupos.Tanto os 
pacientes diabéticos quanto os não diabéticos tinham maior frequência de 
trombos de cor vermelha e de formação recente. Não houve diferença em relação 
ao número de fragmentos de trombos aspirados nem quanto ao seu volume. 
Durante o período intrahospitalar, pacientes com DM vieram mais a óbito 
(15,6%).  
Conclusão: Análises sugerem que a constituição dos TC é semelhante em ambos 
grupos, sendo – provavelmente – a HAS e a dislipidemia as determinantes para 
trombose coronária em pacientes diabéticos. 
 
Apoio: CNPq.  
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AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO IMPLANTE DE 

MARCAPASSOS BIVENTRICULARES: SÉRIE DE CASOS 
 

Sofia G. Alves1, Lucas Reznicek2, Roberto T. Sant'Anna3, Tiago L. Leiria4, 
Gustavo G. Lima5, Renato A. K. Kalil6, João Ricardo M. Sant'Anna7 

 
1- Instituição: IC-FUC 
2- Universidade: UFRGS 
 
Introdução: A insuficiência cardíaca possui alta morbimortalidade, atingindo 
60% em 1 ano nos pacientes em classe funcional IV. Nos casos de disfunção 
ventricular com QRS alargado, a Terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC) 
é uma boa opção: ela promove, a longo prazo, mudanças estruturais e 
moleculares que geram aumento da pressão sistólica e da fração de ejeção, 
diminuindo as manifestações clínicas da insuficiência cardíaca e aumentando a 
sobrevida do paciente. O implante pode ser feito por meio de duas técnicas: 
através do seio coronário ou por via epicárdica, através de uma toracotomia 
lateral esquerda. Grande parte dos hospitais realiza o implante por toracotomia 
apenas quando o acesso ao seio coronário é impossibilitado. No IC-FUC, por sua 
vez, esse método é utilizado com mais frequência há muitos anos. 
Objetivos: Analisar a evolução clínica e ecocardiográfica dos pacientes que 
realizaram TRC no IC-FUC entre 2010 e 2015.  
Materiais e métodos: Análise retrospectiva dos pacientes que passaram por 
implante de ressincronizador cardíaco entre 2010 e 2015. Até o momento, 45 
dos 143 pacientes foram estudados.  Vários critérios foram empregados na 
análise dos dados para gerar futuros resultados: o perfil do paciente, o método 
de implante, o histórico de doenças cardiovasculares, o número de internações 
hospitalares após o implante e as suas causas, as ecocardiografias antes e depois 
do implante, os ECGs, a necessidade de reposicionamento de eletrodo ou de 
troca de gerador, a necessidade de transplante cardíaco, a evolução da classe 
funcional e a mortalidade.  
Resultados preliminares: A média de idade do grupo de pacientes foi 60; 26 
dos pacientes eram homens; 19 eram mulheres. 32 pacientes fizeram implante 
por toracotomia; 13 fizeram pelo seio coronário; 32 pacientes realizaram 
implante de CDI conjunto à TRC; 24 dos pacientes também implaram eletrodo 
atrial; 3 passaram por reposicionamento de eletrodo; 7 realizaram troca de 
gerador; Mortalidade no período pós-implante: 17,77% (4 pacientes de causas 
cardiogênicas e 4 de sepse). 
Discussão: Atualmente, cerca de 7-8% dos implantes são realizados por 
toracotomia em centros experientes, geralmente quando o acesso ao seio 
coronário está impossibilitado e o prognóstico dos pacientes é pior. Essa questão, 
somada ao caráter invasivo do procedimento, influencia na evolução após o 



66                                                                                                          Intervenções Cardiovasculares 
 

XX Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, de 10 a 15 de junho de 2016 

implante. Porém, um estudo inglês de 2009 demostrou que a utilização dessa 
técnica gera melhores resultados ecocardiográficos do que o implante através do 
seio coronário quando não há uma veia cardíaca alvo apropriada.  Há potenciais 
vantagens no implante por toracotomia: o procedimento tem duração mais curta 
e permite uma localização mais precisa dos eletrodos, sem depender da anatomia 
do seio coronário. Como o implante por toracotomia foi utilizado com mais 
frequência no IC-FUC durante anos, foi obtida uma maior casuística; será 
possível, então, fazer uma comparação adequada entre as duas técnicas.  
Conclusão: Com esse estudo, depois da análise completa dos dados, buscaremos 
demostrar a eficácia do implante de ressincronizador por toracotomia na melhora 
da função ventricular e na diminuição dos sintomas da insuficiência cardíaca. 
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IMPLANTE EM CRIANÇAS DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR 

COM COIL EXTRACARDÍACO 
 

Pedro Tofani 
 

Instituto de Cardiologia do RGS / Fundação Universitária de Cardiologia 
 
 
Introdução: O implante de cardioversor desfibrilador (CDI) em crianças é 
dificultado pela dimensão desproporcional de aparelhos e eletrodo(s). 
Dificuldades adicionais são variáveis indicações e técnicas de implante, 
dificuldades de programação, impacto psicosocial e necessidade de 
acompanhamento específico. Dentre alternativas descritas está proposto uso de 
eletrodos tipo coil extracardíaco de choque. 
Objetivo: Apresentar técnica para implante de CDI mediante posicionamento de 
coil de desfibrilação no pericárdio em pacientes pediátricos e observar evolução 
tardia 
Métodos: 5 pacientes com idade entre 6 e 12 anos (média 7anos e 9m) 
implantaram CDI com coil extracardiaco visando prevenção primária (n:3) ou 
secundária (n:2) de morte súbita cardíaca. Foram implantados gerador CDI 
ventricular (n:4) ou bicameral (n:1), coil de estimulação e eletrodo(s) 
epimiocárdico(s) de sutura (Medtronic, Mineapolis, USA). Implante do coil 
intrapericardico e eletrodo ventricular feito por minitoracotomia lateral 
esquerda, sendo posicionamento mediante radioscopia e eletrodo(s) cardíaco(s) 
em 4 pacientes. Implante pericárdico do coil foi realizado mediante esternotomia 
em paciente que requereu cirurgia de miomectomia septal ventricular esquerda. 
Em todos os pacientes o gerador foi posicionado intra-abdominal epigástrico  
Resultados: Ocorreu um episódio de fibrilação ventricular durante o implante, 
sendo revertido pelo CDI. Todos pacientes receberam alta hospitalar, não sendo 
observada morbi-mortalidade. Um paciente com QT longo foi internado por 
tempestade elétrica e multiplos choques e outro apresentou endocardite não 
relacionada ao sistema implantado. Não foi identificada distorção de estruturas 
cardíacas pelo coil em evolução de até 20 meses. 
Conclusão: Uso de coil intrapericárdico em sistema de CDI pode ser 
considerado em crianças cuja dimensão não permita implante de eletrodos 
endocárdicos convencionais.  
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TRATAMENTO DA DOENÇA PERIODONTAL, APÓS INFARTO DO 

MIOCÁRDIO: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 
 

Marcelo Gomes Lobo, Thiago Dipp, Ivan Petry, Karine Schmidt, Marcia 
Moura, Cristina Gazeta, Mariana Azeredo, Renato Lopes, Lucia Pellanda, 

Carlos Gottschall, Alexandre Quadros 
 
 
Introdução: A doença Periodontal tem sido associada ao infarto do agudo do 
miocárdio (IAM), mas uma associação causal ainda não foi demonstrada. O 
objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto de um tratamento periodontal 
na vasodilatação fluxo-mediada (FMD) dos pacientes com IAM 
supradesnivelamento do segmento ST em um estudo randomizado controlado.  
Métodos: Ensaio Clinico randomizado (NCT02543502). Todos pacientes 
consecutivos com IAM e com doença periodontal admitidos entre agosto de 
2012 e janeiro de 2015 foram considerados para inclusão. Os pacientes foram 
randomizados para tratamento periodontal ou grupo controle. O desfecho 
principal foi a variação na dilatação fluxo mediada da artéria do braço no início 
e após seguimento de 6 meses. Desfechos secundários foram eventos 
cardiovasculares e efeitos adversos do tratamento periodontal.  
Resultados: Os pacientes na intervenção (n = 24) ou no grupo controle (n = 24) 
eram geralmente semelhantes, mas os pacientes do grupo controle mais 
freqüentemente apresentaram história familiar de DAC. O tratamento 
periodontal melhorou significativamente os índices de saúde periodontal, como 
sondagem, profundidade, perda de inserção, índice de placa visível e 
sangramento. Houve uma melhora significativa na FMD dos pacientes no grupo 
de intervenção (3,05%; p = 0,01), mas não no grupo controle (-0.29%; p = 0,79). 
Não houve diferença em eventos adversos e efeitos do tratamento periodontal. 
Conclusão: O tratamento da doença periodontal melhorou significativamente a 
função endotelial de pacientes com infarto do miocárdio recente. Estes dados 
sugerem que após um infarto do miocárdio, a doença periodontal deve ser 
avaliada e tratada quando presente, mas maiores ensaios são necessários para 
avaliar o seu impacto sobre os desfechos clínicos. 
 
  



Intervenções Cirúrgicas                                                                                                                            71 
 

XX Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, de 10 a 15 de junho de 2016 

 
ARTROCENTESE E HIALURONATO DE SÓDIO APLICADOS ÀS 

DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES 
 
 

Fernada Folle¹, Eduardo Grossmann² 
 
 

¹ Aluna de Mestrado – Ciências Cirúrgicas da Faculdade de Medicina 
Universidade Federal do Rio Grande Sul. 
² Professor Associado do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Departamento 
de Ciências Morfologias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. 
 
 
Introdução: A disfunção temporomandibular se trata de alterações que 
envolvem os músculos da mastigação, articulação temporomandibular (ATM) e 
suas estruturas associadas. Pode causar dor, limitação dos movimentos 
mandibulares e sons articulares. O tratamento de eleição é o conservador. 
Quando tais terapias, por um períodos de 3 meses, forem insatisfatórias, 
podemos lançar mão de uma terapia pouco invasiva, a artrocentese (ART) 
associada ao emprego de uma substância viscoelástica como o hialuronato de 
sódio (HS). Esse terapia combinada promove a lavagem articular com 
eliminação das substâncias algogênicas presentes no fluido sinovial, tanto no 
compartimento superior quanto inferior da ATM, tem ação analgésica, anti-
inflamatória e neuroprotetora, além de diminuir ou eliminar o ruído articular 
presente e promover uma adequada abertura da boca.  
Objetivo: Avaliar a efetividade do hialuronato de sódio quando utilizado como 
substância auxiliar no procedimento de artrocentese quanto aos seus resultados, 
quando comparada a técnica de artrocentese sozinha.  
Métodos: O estudo foi realizado através de uma busca na base de dados Pubmed, 
Medline, Lilacs, no período de 2000 a 2016, além de capítulos de livros 
atualizados que descrevem o assunto. Empregaram-se as seguintes palavras 
chaves de forma combinada ou isoladas nos idiomas inglês e português: 
artrocentese, hialuronato de sódio, viscossuplementação, distúrbios 
temporomandibulares, TMJ, viscosupplementation, arthrocentesis.  
Resultados: A artrocentese é um procedimento minimamente invasivo, de curta 
duração, baixo custo, realizado sob anestesia local que possibilita recuperação 
funcional imediata do paciente, podendo o mesmo retornar imediatamente a sua 
residência sem necessidade de internação. A viscossuplementação com HS tem 
sido utilizada nos deslocamentos do disco com e sem redução, osteoartrose, 
osteoartrite e doença articular degenerativa. Os estudos comparativos com as 
técnicas com o uso do hialuronato de sódio, sempre apresentaram resultados 
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superiores, quando comparadas às demais técnicas conservadoras, ou mais 
invasivas, além de não revelaram complicações a curto ou longo prazo 
decorrente do uso seu uso.  
Conclusões: A partir da análise dos artigos, podemos concluir que o uso de 
artrocentese e hialuronato de sódio são altamente efetivos, seguros e eficazes, 
tendo superioridade quando comparada com a técnica de artrocentese sem o uso 
dessa substância. 
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TRATAMENTO DA SEQUELA DO PÉ DIABÉTICO POR 

MICROCIRURGIA COM RETALHO LIVRE: RELATO DE CASO 
 

Giulia Bonatto Reichert, Joon Pio Hong, Leo Francisco Doncatto 
 
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Canoas e University of Ulsan, 
Coreia do Sul. 
 
Introdução: Embora o Brasil seja o quarto país com maior número de casos de 
Diabetes no mundo, o uso da tecnologia para o tratamento de um de seus sinais 
de risco de pior prognóstico2 ainda é muito deficiente. A técnica microcirúrgica 
com retalho livre, que pode ser utilizada no tratamento da ulcera do pé diabético, 
reduz significativamente a ocorrência de amputações e, consequentemente, 
aumenta a sobrevida do paciente diabético. Desta forma, se torna imprescindível 
atentar para esta técnica, amplamente utilizada em países a exemplo da Coreia 
do Sul, a fim de reduzir os gastos com a saúde, melhorar a qualidade de vida e a 
aumentar a sobrevida destes pacientes. 
Relato: Paciente do sexo masculino, 46 anos de idade, diabético, com defeito 
necrótico na porção dorsal do pé esquerdo. Foi realizado o procedimento de 
debridamento total da lesão (remoção de tecido celular cutâneo e subcutâneo 
afetado) e posterior reconstrução microcirúrgica com retalho livre. O retalho 
perfurante utilizado no procedimento foi proveniente da parte anterolateral da 
coxa ipsilateral a lesão, este com dimensões de 11x6x0,3mm. Após 5 meses da 
cirurgia reconstrutiva, o paciente apresenta clara recuperação do membro, sem 
sinais de recidivas da necrose. 
Discussão: Paciente com pé diabético, necessita de intervenção microcirúrgica 
com retalho livre a fim de evitar amputação parcial de membro inferior. Pelo 
fato do leito vascular receptor ter a microcirculação comprometida, esse retalho 
deve receber fluxo através da microanastomose vascular o mais proximal 
possível da perna. Isso ficou demonstrado no caso apresentado, onde o paciente 
tinha alterações microvasculares importantes e que foram corrigidas com 
sucesso através da técnica microcirúrgica com retalho anterolateral da coxa em 
estilo livre, em que foi obtido resultado adequado e satisfatório com a ausência 
de necrose ou isquemia do retalho. Essa moderna técnica cirúrgica utilizada com 
destreza por cirurgiões capacitados na Coreia do Sul que foi relatada neste caso 
tem contribuído para o salvamento de membros em pacientes com problemas 
neuropáticos e vasculares provenientes da diabetes4 e, assim, reduz a 
morbimortalidade da doença. 
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Remoção do tecido necrótico em pé diabético 

 
 

Retalho perfurante de parte anterolateral da coxa em estilo livre 

 
 

Pé do paciente após 5 meses da reconstrução por retalho microcirúrgico 
de estilo livre 
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CRUROPLASTIA ATRAVÉS DE INCISÃO ELÍPTICO-HELICOIDAL - 

RELATO DE CASO DO SERVIÇO DE CIRURGIA PLÁSTICA E 
MICROCIRURGIA RECONSTRUTIVA DA SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE - UFCSPA 
 

Juliana Campello Beck¹, Hugo Diehl de Souza¹, Bruno Della Mea Gasperin², 
Bruno Blaya Batista², Ronaldo Webster, PhD² 

 
1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre  
2 Serviço de Cirurgia Plástica e Microcirurgia Reconstrutiva da Irmandade Santa 
Casa de Misericórdia de Porto Alegre / Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre - UFCSPA. 
 
Introdução: O tratamento com corticoesteróides para as mais variadas 
patologias auto-imunes pode resultar em alterações importantes do contorno 
corporal com significativo surgimento de estrias, exigindo, por vezes, cirurgias 
plásticas reparadoras, dentre elas, a cruroplastia. 
Objetivos: Relatar um caso de cruroplastia realizada em uma paciente pós-
corticoterapia prolongada para tratamento de vasculite auto-imune em que se 
adotou uma incisão elíptico-helicoidal, objetivando a redução de estrias e do 
excesso cutâneo no sentido vertical e circunferencial, através de uma cicatriz 
única. 
Métodos: Foram revisados o prontuário e registros fotográficos de um caso de 
cruroplastia pós-corticoterapia para tratamento de vasculite auto-imune, em que 
se adotou uma incisão elíptico-helicoidal. Foi realizada também revisão 
bibliográfica sobre o tema na base de dados PubMed utilizando os termos 
“vasculitis”, “corticoid treatment”, “body contouring” e “thighplasty”. 
Resultados: Paciente feminina, 29 anos, apresentava excesso cutâneo e 
múltiplas estrias violáceas em abdômen e coxas após perda ponderal 
significativa após cessar tratamento prolongado com corticoesteroides por 
quadro de vasculite auto-imune. Foi submetida à cruroplastia com incisão 
elíptico-helicoidal a fim de remover o excesso cutâneo e o número máximo de 
estrias através de uma incisão única. 
Conclusão: A realização de uma cruroplastia através de incisão elíptico-
helicoidal mostrou-se uma alternativa para casos selecionados que necessitam 
de remoção de excesso de tecido tanto no sentido vertical quanto circunferencial 
das coxas, trazendo o benefício de uma incisão única e menores riscos de uma 
cicatrizarão deficiente. 
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Pré-operatório 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em branco contínuo: incisão final; em branco pontilhado: incisão medial-
posterior; em vermelho pontilhado: área de lipoaspiração 

 
 

Dois meses de pós-operatório 
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ARTROCENTESE DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: 

UMA REVISÃO DA LITERATURA 
 

Primo Guilherme Pasqual¹, Eduardo Grossmann² 
 
 

¹ Aluno de Mestrado – Ciências Cirúrgicas da Faculdade de Medicina 
Universidade Federal do Rio Grande Sul. 
² Professor Associado do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Departamento 
de Ciências Morfologias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. 
 
 
Introdução: A artrocentese da articulação temporomandibular (ATM) foi 
primeiramente descrita como uma alternativa simplificada, porém eficaz, para o 
tratamento de pacientes com limitações repentinas e severas da abertura bucal, 
com sintomatologia dolorosa ou não. Tal técnica emprega uma lavagem do 
compartimento superior e/ou inferior da ATM com o intuito de remover 
mediadores inflamatórios, restos celulares e romper aderências entre o disco e a 
fossa mandibular. Também está indicada para casos de deslocamentos do disco 
com e sem redução sinovite/capsulite artrite reumatoide e osteoartrite.  
Objetivos: Descrever o histórico da técnica da artrocentese da articulação 
temporomandibular, bem como suas principais modificações.  
Métodos:O presente estudo foi realizadoatravés de uma busca na base de dados 
Pubmed, Medline, Lilacs no período de 1991-2016. Empregaram-se as seguintes 
palavras-chaves de forma combinada e/ou isolada nos idiomas inglês e 
português: Arthrocentesis, temporomandibular joint, articulação 
temporomandibular, artrocentese.  
Resultados: A artrocentese da ATM foi inicialmente proposta como uma 
alternativa à lavagem artroscopica, primeiramente descrita por Onishi em 1975. 
Comparações entre a artrocentese e a lavagem da ATM assistida por vídeo, 
através a artroscopia, revelaram equivalência de resultados, sendo a artrocentese 
um procedimento menos invasivo, de baixo custo e que pode ser realizado sob 
anestesia local. Tabrizie e colaboradores (2014) investigaram o benefício do uso 
de corticoide intra-articular e demonstraram que a artrocentese com ou sem a 
injeção de dexametasona (8mg) apresentam os mesmos resultados no alivio da 
dor. Originalmente a técnica da artrocentese consistia no uso de duas agulhas 
inseridas no compartimento superior da ATM para o fluxo de 200 mL de solução 
fisiológica. Alkan (2008) propôs a alteração do volume de solução passando para 
300 mL seguido do aumento da pressão da injeção por meio o uso de um motor 
cirúrgico. Guarda-Nardini e colaboradores (2008) propuseram o uso de uma 
única agulha para a injeção e aspiração da solução, as vantagens dessa 
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modificação da técnica seria a minimizar o trauma, agilidade do procedimento e 
redução do desconforto pós operatório.A fim de evitar o uso da segunda agulha, 
Rehman e Hall (2012) propuseram o uso do dispositivo de Sheppard e Alkan e 
Bas (2007) propuseram o uso de uma agulha única com cânula dupla¸ uma 
desvantagem desses dispositivos seria a redução da pressão de lavagem. A 
injeção intra articular da ATM com substância viscoelástica em diferentes 
protocolos foi testada por Manfredini e colaboradores (2012), que não 
demonstraram diferenças de resultados quando comparados com a técnica 
original com o emprego de duas agulhas e solução de Ringer Lactato.  
Conclusão: A artrocentese é uma técnica de baixo custo, pouco invasiva, pode 
ser realizada em consultório empregando anestesia local, não necessita de sutura 
e não produz cicatrizes.   
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CIRURGIA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR:  
QUANDO INDICÁ-LA?  

 
 

Rafael Rossini1, Eduardo Grossmann² 
 
 

1Aluno de Graduação Faculdade de Odontologia Universidade Federal do Rio 
Grande Sul. 
²Professor Associado do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Departamento 
de Ciências Morfologias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
 
 
Introdução: As disfunções temporomandibulares (DTM), consistem em um 
grupo de patologias que afetam os músculos mastigatórios e ou a articulação 
temporomandibular (ATM), bem como estruturas relacionadas. Pacientes com 
DTM articular apresentam um quadro bem característico que envolve 
normalmente, dor localizada sobre a ATM, limitação vertical, ou lateral da 
mandíbula, desvio ou deflecção mandibular e sons nessa articulação. As técnicas 
cirúrgicas variam desde artrocentese com ou sem viscossuplementação, 
passando por artroscopia e finalizando em artrotomia (cirurgia aberta). Somente 
5% dos pacientes portadores DTM articular  necessitam de intervenção cirúrgica.  
Objetivo: Realizar uma revisão literatura, procurando esclarecer em quais os 
casos há indicações cirúrgicas da articulação temporomandibular.  
Métodos: O presente estudo foi realizado através de uma busca na base de dados 
Pubmed, Medline, Lilacs no período de 2006 - 2016. Empregaram-se as 
seguintes palavras-chaves de forma combinada e/ou isolada nos idiomas inglês 
e português: temporomadibular joint, treatment, surgery, tratamento, disfunção 
artrogênica da articulação temporomandibular, cirurgia.  
Resultados: A cirurgia da ATM é indicada quando o tratamento conservador 
não produz resultados satisfatórios, persistindo um quadro de dor e disfunção 
temporomandibular. Primeiramente inicia-se por terapias pouco invasivas como 
artrocentese com ou sem substância viscoelástica. Dependendo da resposta 
terapêutica, segue-se para artroscopia e caso não produza resposta terapêutica, 
segue-se em direção à cirurgia aberta da ATM como ancoragem do disco, 
reposicionamento discal, discectomia e condilectomia alta ou baixa com ou sem 
a colocação de prótese articular, na tentativa de aliviar ou eliminar o quadro 
álgico disfuncional presente.  
 
Conclusões: O sucesso da terapia cirúrgica aplicada à ATM depende 
inicialmente da seleção do caso, das condições locais e gerais do paciente, das 
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terapêuticas já realizadas (cronificação do caso), do tipo de patologia vigente. 
Os deslocamentos do disco são melhores tratados com artrocentese ou 
artroscopia. No deslocamento da cabeça mandibular indica-se pela facilidade da 
técnica e baixa morbidade a eminectomia. Frente a neoplasias benigna ou 
maligna da cabeça mandibular, ou agenesia dessa, indica-se a artrotomia. 
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EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO MATERNA DE ÔMEGA 3 NA 

DINÂMICA DO DUCTO ARTERIOSO FETAL: UM ENSAIO CLÍNICO 
RANDOMIZADO 

 
Karina C. Zenki, Camila A. Brum, Izabele Vian, Ana Maria Zilio, Tamires Klanovicz, 
Maximiliano Schaun, Melissa Markoski, Antonio Piccoli Jr, Luiz H. Nicoloso, Jesus Z. 

Peralta, Luiza Van Der Sand, Camila R., Gabriel Abech, Victória Antunes, Augusto 
Shimanoe, Gabriela Lorentz, Gabriela Marin, Matheus de Moura, Fernanda Greinert, 

Natássia Sulis, Maria Angélica Ferreira, Paulo Zielinsky 
 
Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologia do RS 
 
Introdução: As substâncias anti-inflamatórias exercem efeito constritor sobre o 
ducto arterioso fetal, inibindo as ciclooxigenases (COX), especialmente com o 
aumento da idade gestacional. O ácido graxo ômega-3 possui uma potente 
propriedade anti-inflamatória, possuindo efeito semelhante.  A suplementação 
de ômega-3 tem sido amplamente recomendada na gestação, devido às 
evidências de que estaria relacionado à prevenção de parto prematuro, de 
diabetes gestacional e de pré-eclâmpsia. Entretanto, o efeito da suplementação 
de ômega-3 na dinâmica do ducto arterioso fetal ainda não está bem estabelecido.  
Objetivo: Avaliar a relação da suplementação de ômega-3 na dinâmica do ducto 
arterioso fetal no terceiro trimestre gestacional. 
Métodos: Ensaio clínico randomizado duplo cego. Serão selecionadas 74 
mulheres com idade gestacional entre 28 e 32 semanas, alfabetizadas, maiores 
de 18 anos e que aceitarem participar da pesquisa. Serão excluídas gestantes com 
uso de antiinflamatórios, que tenham um consumo dietético de polifenóis 
superior a 127mg/dia ou que sejam alérgicas a frutos do mar. As gestantes 
selecionadas receberão 2 cápsulas/dia de ômega-3 (350 mg de EPA e 260 mg de 
DHA/cápsula) ou de placebo, durante 3 semanas. Na primeira entrevista, e após 
3 semanas, serão aplicados questionários de frequência de consumo alimentar 
para alimentos ricos em polifenóis e em ômega 3, serão aferidos peso e altura e 
será realizado o exame de ecocardiograma fetal. Os resultados serão expressos 
através das freqüências absolutas e relativas, média e desvio padrão ou mediana 
e intervalo interquartil. Para as análises, será utilizada correlação de Pearson. 
Para comparação entre as médias, será utilizado teste T de Student com nível de 
significância de 5%. Para a análise dos dados será utilizado S.P.S.S. versão 18.0. 
Resultados esperados: Espera-se que as mulheres que receberem cápsulas de 
ômega 3 tenham uma alteração significativa na dinâmica do ducto arterioso fetal. 
Conclusão: A pesquisa está na fase de coleta de dados. 
Apoio: Capes, CNPQ, FAPICC. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVAÇÃO DO RECEPTOR CXCR4 EM 
RESPOSTA À DIETA MEDITERRÂNEA EM PACIENTES COM 

DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA 
 

Laura Jesuíno Nogueira1,2, Luana Machado1, Lucinara Dadda Dias1, Júlia 
Lorenzon1, Camila Weschenfelder1, Aline Marcadenti1, Melissa Markoski1 

 
1Laboratório de Cardiologia Molecular e Celular, Instituto de 
Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia. 
2Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 
 
Introdução: Células-tronco possuem a capacidade de se multiplicar, se 
mantendo indiferenciadas, ocasionando uma reposição de sua população de 
maneira constante nos tecidos. Acredita-se que células-tronco adultas tenham 
papel regenerativo nos tecidos, por isso tem sido utilizadas em estudos de 
diferentes patologias crônicas, incluindo a doença arterial coronariana (DAC), 
como terapia para geração de tecidos vivos e funcionais. O homing celular é o 
processo no qual as células são atraídas por gradiente quimoatrativos, que 
significa a capacidade de migrarem até as áreas lesionadas. Esse processo é 
desencadeado por quimiocinas e outras moléculas, que tem por resposta ativar 
os mecanismos de migração, proliferação e diferenciação para correta 
implantação. A quimiocina SDF-1 e seu receptor CXCR4 são conhecidos como 
ponto principal de sinalização que regula o homing de células progenitoras. 
Resultados demonstram que existe associação positiva entre o aumento dos 
níveis de SDF-1 em órgãos inflamados ou lesionados com o aumento do 
recrutamento de células para o local da lesão, que proporciona reparo e 
regeneração ao tecido e efeitos parácrinos positivos na sobrevivência dos 
cardiomiócitos e função cardíaca. Neste sentido, a avaliação de moléculas 
envolvidas com o homing em pacientes portadores de DAC, frente à dieta 
mediterrânea, que apresenta potencial anti-inflamatório e antioxidativo, poderia 
trazer resultados importantes nesta área das doenças cardíacas crônicas e 
intervenções.  
Objetivo: Avaliar a ativação do receptor CXCR4 em resposta à dieta 
mediterrânea em pacientes portadores de DAC.  
Métodos: Pacientes com diagnóstico de DAC do Instituto de Cardiologia foram 
randomizados em grupos para receberem um componente da dieta mediterrânea 
(grupos azeite de oliva ou nozes) ou nenhum (grupo controle). Na primeira e na 
última consulta, foram coletados 10 ml de sangue venoso para análise do 
receptor CXCR4 através de citometria de fluxo. No laboratório, 300 µL do 
sangue periférico foram incubados com solução de lise de hemácias. Após, 
procedeu-se a incubação com 10 µL do anticorpo monoclonal anti-humano 
CD184 conjugado com ficoeritrina (PE) por 15 minutos à temperatura ambiente. 
As amostras foram analisadas por citometrias de fluxo, sendo adquiridos 20.000 
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eventos no gate, que incluía monócitos e linfócitos, baseado no tamanho das 
células. O número de células CXCR4+ foi determinado pelo percentual de células 
positivas presentes, limitadas pelo gate. As análises foram feitas através do 
citômetro FACSCanto (BD) e do software Diva (BD). Os testes estatísticos serão 
realizados de acordo com a distribuição da amostra. 
Resultados: Até o momento, foram coletados os dados de 13 controles, 20 
pacientes do grupo tratado com azeite de oliva e 23 com nozes. Os valores 
médios das porcentagens da população celular positiva para CXCR4 variaram 
de 45,7 para 51,8 (controle), 50,6 para 52,4 (nozes) e 46,2 para 46,4 (azeite). As 
análises estatísticas ainda serão realizadas. 
Conclusão: A população de células-tronco CXCR+ parece sofrer modulação em 
pacientes portadores de DAC frente à dieta mediterrânea. Testes estatísticos 
precisam ser realizados para dar veracidade à afirmação. 
 
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 

 
Tamires Mezzomo Klanovicz, Ana Maria Zilio, Natassia Miranda Sulis, 
Camila Ritter, Luiza Van der Sand, Victória Antunes, Gabriela Marinho, 
Gabriela Lorentz, Gabriel Abech, Augusto Chimanoe, Fernanda Greinert, 
Maria Angélica Ferreira, Melissa Markoski, Maximiliano Schaun, Luis 
Henrique Nicoloso, Antônio Picolli Júnior, Jesús Zurita Peralta, Paulo 

Zielinsky 
 
 
Introdução: O efeito de substâncias anti-inflamatórias na 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. 
Estudos demonstram que o consumo de polifenóis em excesso pode ser 
prejudicial no último trimestre de gestação.  
Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação de polifenóis nos níveis 
plasmáticos de prostaglandina E2 (PGE 2), mediadores inflamatórios e 
marcadores de estresse oxidativo em mulheres em idade fértil em uso de 
anticoncepcionais hormonais combinados.  
Metodologia: Ensaio clínico randomizado duplo cego onde foram selecionadas 
mulheres saudáveis de 25 a 35 anos para receberem cápsulas de polifenóis em 
uma concentração de 3000mg/dia ou o equivalente em cápsulas de placebo, a 
serem consumidas diariamente por quinze dias. Foram realizadas avaliações de 
consumo alimentar de polifenóis (recordatório alimentar) e colheitas sanguíneas 
pré e pós intervenção para análise de marcadores inflamatórios e de estresse 
oxidativo.  
Resultados: Ao total, 15 no grupo polifenóis e 13 no grupo controle 
completaram o estudo. As características das amostras e o consumo de polifenóis 
foram estatisticamente semelhantes entre os grupos durante o estudo, porém a 
excreção de polifenóis no grupo polifenóis aumentou após a intervenção 
(p<0,01). O grupo controle apresentou aumento significativo nos níveis de 
PGE2, (pré: 70,6±14,8 pg/mL; pós: 81,7±14,4 pg/mL, p=0,01), enquanto que o 
grupo polifenóis não apresentou alteração desses níveis (pré 81,8±24,5 pg/mL; 
pós: 82,7±22,7 pg/mL, 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, sem alteração no grupo polifenóis. A 
razão GSSG/GSH reduziu significativamente no grupo polifenóis (p=0,02) 
enquanto que no grupo controle não houve alteração.  
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Conclusão: A suplementação de cápsulas com polifenóis inibiu o aumento nos 
marcadores de inflamação e estresse oxidativo em mulheres saudáveis em idade 
fértil em uso de anticoncepcionais hormonais combinados.  
 
Apoio: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior); FAPICC (Fundo de Apoio do Instituto de Cardiologia/FUC); Grupo 
de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologia do RS. 
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MECANISMO INFLAMATÓRIO NA CONSTRIÇÃO DO DUCTO 

ARTERIOSO FETAL POR INGESTÃO MATERNA DE ALIMENTOS 
RICOS EM POLIFENÓIS 

 
Victória de Bittencourt Antunes, Izabele Vian, Ana Maria Zilio, Camila Brum, 
Tamires Mezzomo Klanovicz, Karina Cagliari Zenki, Natassia Miranda Sulis, 

Luiza Ferreira Van der Sand, Camila Carvalho Ritter, Augusto Velasco 
Shimanoe, Gabriela dos Santos Marinho, Gabriela Lorentz, Maria Angélica 

Tosi Ferreira, Fernanda Greinert dos Santos, Gabriel Dotta Abech, Matheus de 
Moura, Melissa Markoski, Maximiliano Schaun, Jesus Zurita-peralta, Antônio 

Piccoli Jr., Luiz H. Nicoloso, Paulo Zielinsky 
 
1. Unidade de Cardiologia Fetal, Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 
– Fundação Universitária de Cardiologia  
 

Introdução: Polifenóis possuem efeitos sobre a rota da inflamação com possível 
ação na inibição da síntese das prostaglandinas, e, quando consumidos no 
terceiro trimestre gestacional, podem alterar a dinâmica do ducto arterioso fetal. 
Faltam estudos comparando efeitos da restrição dietética dos polifenóis, na 
reversão da constrição ductal, e o processo inflamatório. 
Objetivos: Avaliar a relação do consumo de polifenóis em gestantes que 
apresentam constrição prematura do ducto arterioso fetal e o possível mecanismo 
inflamatório envolvido. 
Métodos: Ensaio clínico, grupo saudável comparador. Selecionadas para 
intervenção mulheres no terceiro trimestre gestacional diagnosticadas com 
constrição ductal fetal e para o controle gestantes no mesmo trimestre, sem 
diagnóstico. Excluídas gestantes utilizando anti-inflamatórios, com IMC ≥ 30 
kg/m², Diabetes, Hipertensão, Dislipidemia, neoplasia ou infecções. Gestantes 
do grupo tratamento foram orientadas a restringir consumo de polifenóis. Todas 
retornavam após 15 dias para segundo ecocardiograma fetal. Nos dois momentos 
foram aplicados inquéritos alimentares avaliando ingesta de polifenóis, aferidos 
peso e altura e coletados sangue e urina para analisar prostaglandinas E2, F2 
isoprostanos e polifenóis totais. Análise estatística com teste-t de Student e teste 
de Wilcoxon. 
Resultados parciais: O estudo segue em andamento. Até o momento foram 
analisadas gestantes com idade média de 29 anos e idade gestacional média de 
32 semanas e se mostrou uma significativa melhora dos parâmetros diagnósticos 
de constrição ductal no período de duas semanas. A redução na velocidade 
sistólica se deu de 1,94 para 1,48, na velocidade diastólica de 0,5 para 0,24 e no 
índice de pulsatilidade se mostrou um aumento de 1,91 para 2,6. Além disso, 
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evidenciou-se uma redução de 2419 mg/dia para 229 mg/dia no consumo de 
polifenóis pelas gestantes. 
Conclusão: As restantes análises laboratoriais continuam sendo realizadas. 
Entretanto, com os resultados obtidos até o momento, já se foi possível 
evidenciar reversão ou melhora significativa dos parâmetros diagnósticos de 
constrição ductal após orientação dietética para restrição de alimentos ricos em 
polifenóis.  
 
Apoio: CNPq. 
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RELAÇÃO ENTRE O HÁBITO DE ASSISTIR TELEVISÃO E 

HÁBITOS ALIMENTARES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO 
RIO GRANDE DO SUL 

 
Evelyn da Costa e Silva Tarragó¹, Renata Pires Goulart², Lucia Campos 

Pellanda³ 
 

¹ - Graduanda de Medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA), Bolsista de Iniciação científica no Instituto de Cardiologia do Rio 
Grande do Sul. 
² - Nutricionista pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA), mestranda no Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde: 
Cardiologia no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. 
³ - Cardiologista. Doutora em Ciências da Saúde, Cardiologia IC-FUC. 
 
Introdução: A regulamentação de propagandas para o público infanto-juvenil 
no Brasil é recente e há poucos estudos avaliando a influência da publicidade na 
formação de hábitos alimentares de crianças e adolescentes.  
Objetivos: Este projeto tem como objetivo descrever os hábitos de crianças e 
adolescentes em relação à televisão, incluindo frequência, influência sobre o 
consumo alimentar e exposição a propagandas de alimentos.  
Métodos: Estudo transversal com crianças e adolescentes de 2 a 18 anos, o 
projeto será realizado em duas etapas simultâneas: serão coletados peso, altura, 
informações socioeconômicas; e outras relacionadas aos hábitos para assistir 
televisão e hábitos alimentares em frente a TV através de um questionário. 
Coletaremos dados sobre número de horas de televisão/dia, os horários que 
assiste TV da (inclusive de seu responsável), dados da rotina diária sobre 
alimentação e estilo de vida. A outra etapa consiste na observação sistemática 
dos comerciais e programas relatados pelos entrevistados no questionário inicial. 
Os canais serão gravados, as gravações serão analisadas em relação aos 
alimentos ultraprocessados.  Para cálculo do tamanho de amostra, utilizou-se o 
EPI Info. Com base em estudo anteriores (Facin et al); 98% das crianças assistem 
televisão e 61% delas assistem mais que 2h/dia. Considerando os 61% de 
exposição de mais de 2h e uma variação entre 50% a 70%, será necessário cerca 
de 55 a 72 entrevistados para um nível de confiança de 95%, ou 79 à 99 para 
confiança de 99%. Portanto, procurar-se-á avaliar 100 pacientes. Os dados serão 
armazenados em banco de dados. As variáveis serão descritas através de médias 
e desvios-padrão, ou medianas e intervalos interquartis. Os questionários e as 
medidas antropométricas serão coletados após assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa IC-FUC. 
Apoio: CAPES. 



Nutrição Clínica e Hospitalar                                                                                                                  91 
 

XX Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, de 10 a 15 de junho de 2016 

 
ESTADO NUTRICIONAL EM PORTADORES DE SÍNDROME DE 

DOWN COM E SEM CARDIOPATIA COMPARADOS COM 
CONTROLE 

 
Caroline D’Azevedo Sica¹, Marcelle Medeiros Lucena², Lucia Campos 

Pellanda¹ 
 

¹ Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC)  
² Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)  
 
 
Introdução: Adolescentes com síndrome de Down (SD) possuem maiores 
índices de sobrepeso e obesidade que adolescentes sem a síndrome. A presença 
de cardiopatia congênita seria um fator relevante. Avaliação específica e precoce 
do estado nutricional desses jovens, visando a prevenção de doenças, é essencial. 
Faltam ainda estudos nacionais que fundamentem parâmetros específicos para 
essa população.  
Objetivo: Comparar o estado nutricional entre portadores de síndrome de Down 
com e sem cardiopatia e não portadores cardiopatas.  
Métodos: Estudo exposto-controle com 63 adolescentes de 10 a 18 anos, 26 com 
SD sem cardiopatia (Grupo1), 18 com SD e cardiopatia (Grupo2), e 19 controles, 
sem SD com cardiopatia. O Grupo1 era de adolescentes de APAEs da região 
metropolitana, e Grupo2 e controle são atendidos no Ambulatório de Cardiologia 
Pediátrica do IC/FUC. Após preenchimento do termo de consentimento pelos 
responsáveis, foram realizadas medidas de peso, estatura e circunferências dos 
participantes. Os IMCs foram classificados segundo a OMS e conforme 
classificação específica na SD. A descrição das variáveis foi feita por 
prevalência em porcentagens e número absoluto. Para análises estatísticas foi 
utilizado o SPSS 17.  
Resultados: Entre os adolescentes do Grupo1 (18), 50%(9) eram do sexo 
feminino; no Grupo2 (26), 20,76%(8); e entre o controle, 68,42%(13). As 
prevalências dos IMCs, segundo classificações para SD e OMS, estão descritas 
na Tabela 1.  
Conclusão: Houve diminuição do número de adolescentes com aumento de peso 
e aumento de adolescentes eutróficos na classificação específica para SD em 
relação à classificação da OMS (Grupo1: 26,92(7) eutróficos para 38,46(10); 
Grupo2: 27,77(5) para 33,33(6)). Análises comparativas e multivariadas são 
necessárias para mais conclusões.  
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Tabela 1 – Classificações de IMC segundo OMS e para síndrome de Down [%(n)]  
 IMC/Down IMC/OMS  
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Controle 
Magreza 
acentuada 

- 5,55(1) - 5,55(1) - 

Magreza - 11,11(2) - - - 
Eutrófico 38,46(10) 33,33(6) 26,92(7) 27,77(5) 42,10(8) 
Sobrepeso 19,23(5) 22,22(4) 19,23(5) 22,22(4) 31,57(6) 
Obesidade 19,23(5) 27,77(5) 26,92(7) 38,88(7) 15,78(3) 
Obesidade 
grave 

23,07(6) - 26,92(7) 5,55(1) 10,52(2) 

 

 

Apoio: FAPPIC. 
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RELAÇÃO ENTRE OS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES 

E OS PARÂMETROS NUTRICIONAIS EM PACIENTES DE 
PRIMEIRO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 

 
 

Rafaela F. Mundstock, Cláudia Villela, Sandra Barbiero 
 
Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC). 
 
 
Fundamento: O infarto agudo do miocárdio(IAM), é considerado um dos 
principais causadores de morte no mundo. Atualmente, pacientes mais jovens 
tem sido acometidos pelo 1º IAM, em razão do aumento da prevalência dos 
fatores risco(FR). Concomitantemente, parâmetros nutricionais tem evidenciado 
associação às doença doenças cardiovasculares(DCV).  
Objetivo: Relacionar os fatores de risco cardiovasculares e os parâmetros 
nutricionais em pacientes acometidos pelo primeiro infarto agudo do miocárdio.  
Paciente ou Material: Foram 53 pacientes internados na UTI ou Enfermaria, de 
ambos os sexos, idade > 18 anos e < 60 anos, e que sofreram o 1º Infarto agudo 
do miocárdio com ou sem SST.  
Métodos Coletaram-se dados sócio demográficos, clínicos, estilo de vida, 
fatores risco pregressos e dados antropométricos, como: peso, altura, índice 
massa corporal (IMC), circunferências (cintura, quadril e pescoço), razão 
cintura/quadril(RCQ) e dobra cutânea triciptal(DCT).  Os dados foram 
analisados através de estatística descritiva, Teste de qui-quadrado de Pearson e 
T Student, com auxílio do SPSS versão 22,0.  
Resultados: Dos 53 pacientes estudados, 70%(n=37) eram do sexo masculino, 
idade média de 50 + 6,51 anos, 62%(n=33) casados e 32%(n=17) possuíam 
primeiro grau incompleto. Quanto a presença de FR, 55%(n=29) hipertensos, 
66%(n=35) tabagistas, 77% (n=41) sedentários e 68% (n=36) história familiar 
positiva para DCV. Em relação ao número de FR, 85%(n=44) apresentaram 3 ou 
mais FR para DCV. Quanto aos parâmetros antropométricos, o IMC médio foi 
de 29,03 + 4,96 kg/m² destes, 71%(n=38) apresentaram excesso de peso. As 
médias da circunferência do pescoço, cintura e quadril foram respectivamente, 
40,66 + 4,54 cm, 101,8 + 11,2 cm, 101,69 + 9,71cm.  A RCQ média foi de 0,99 
+ 0,67cm e a DCT média foi de 6,92 + 7,15. O IMC apresentou correlação 
estatisticamente significativa (p<0,001) para circunferências pescoço, cintura e 
quadril, e correlação inversa com DCT. Porém, não apresentou esta correlação 
com a medida de RCQ.  
 
Conclusão: Ao identificar o perfil antropométrico e os FR cardiovasculares dos 
pacientes, conclui-se que há relação entre o IMC e as circunferências do pescoço 
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e cintura em pacientes acometidos pelo primeiro infarto agudo do miocárdio com 
menos de 60 anos. A conclusão desta pesquisa, trará mais dados para enriquecer 
novas discussões e orientar condutas de educação e prevenção do IAM em 
adultos  
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ESCOLA SAUDÁVEL, ESCOLA FELIZ: ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO DESENHADO PARA MELHORAR AS ESCOLHAS 
ALIMENTARES EM CRIANÇAS 

 
 
Raquel Potrich Zen1, Daniela S. Schuh2, Maíra Ribbas1, Sandra M. Barbiero2, 
Caroline D’Azevedo Sicca1, Raphael Borges1, David William Moraes2, Lucia 

C. Pellanda1,2 

 
¹ Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, Brasil.  
² Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.  
 
 
Introdução: A obesidade é uma doença de alta prevalência que continua em 
ascensão no Brasil. Inicia na infância, e, quando não tratada ou prevenida, tende 
a persistir na vida adulta. Estudos mostram que a prevenção é mais efetiva se 
realizada na infância, porém ainda não existe um consenso sobre a abordagem 
mais eficaz.  
Objetivos: Comparar, através de ensaio clínico randomizado, a efetividade de 
uma intervenção no intuito de melhorar as escolhas alimentares no ambiente 
escolar, juntamente com perda ponderal e aumento dos níveis de atividade física.  
Métodos: Ensaio clinico randomizado por cluster, paralelo, de dois braços, 
realizado em quatro escolas públicas do município de Feliz-RS, com estudantes 
de 5 a 16 anos, de ambos os sexos, durante 9 meses. As escolas participantes 
foram randomizadas para o grupo intervenção, que recebeu atividades mensais 
sobre atividade física e alimentação, durante todo o ano letivo, ou para o grupo 
controle, que recebeu apenas as recomendações usuais do currículo escolar. Os 
dados foram analisados por intenção de tratar. Para avaliar a associação entre as 
variáveis qualitativas e grupo, foi utilizado o teste qui quadrado e o teste de 
McNemar. A análise ajustada para o IMC foi realizada através do GEE.  
Resultados: 213 crianças foram randomizadas, sendo 73 do grupo de 
intervenção e 140 do grupo controle. Não houve perdas após a randomização. 
Houve um aumento significativo do IMC e percentil do IMC no grupo controle 
(p ≤ 0,01), e uma redução discreta, porém não significativa, no grupo de 
intervenção. Foi constatado aumento significativo no consumo de frutas na 
intervenção (p < 0,05). Houve uma melhora significativa na classificação da 
atividade física (p < 0,001) para o grupo intervenção, mas não no grupo controle.  
 
Conclusão: A combinação de educação nutricional e promoção de atividade 
física no ambiente escolar durante 9 meses conseguiu aumentar os níveis de 
atividade física e deter o avanço do IMC, contribuindo para prevenção do 
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excesso de peso futuro, porém não foi eficaz em melhorar o consumo alimentar 
em crianças e adolescentes.  
 
Tabela 1: Características da amostra no basal e no final do estudo de acordo com 
grupo 

 Grupo Controle Grupo Intervenção 
 

basal final 
Valor de 

p basal final 
Valor de 

p 
Percentil 
do IMC 

64,6+30,5 
70,98+29,3 <0,001 68,1+28,6 68,1+29,7 0,557 

IMC 19,1+0,3 19,9+0,3 <0,001 19,0+0,3 19,0+0,3 0,826 
Consumo 
de frutas 

12,3+0,09 
12,8+1,1 0,764 10,7+0,9 13,7+1,5 <0,05 

 
Valores expressos através de média e desvio padrão. Consumo alimentar 
representado em porções por semana. IMC: Índice de massa corporal;  

 

Apoio: FAPPIC. 
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PROGRAMA EDUCACIONAL EM CRIANÇAS COM FATORES DE 
RISCO CARDIOVASCULAR E SEUS CUIDADORES: UM ENSAIO 

CLÍNICO RANDOMIZADO 
 

Vanessa Minossi1; Raphael de Freitas Borges1,2, Lucia Pellanda1,2 
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul1, Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre2 
 
Introdução: O excesso de peso na infância tem sido considerado um grave 
desvio nutricional, tornando-se um problema de saúde pública. Por ser uma 
doença crônica, de difícil tratamento, deve-se enfatizar as medidas preventivas.  
Objetivo: avaliar a efetividade de um programa de educação em saúde com 
oficinas lúdicas e seu impacto no estado nutricional, perfil lipídico, pressão 
arterial entre crianças e responsáveis. 
Metodologia: Ensaio clínico randomizado com 93 crianças. A intervenção 
consiste de dez encontros semanais de educação nutricional em grupo e material 
explicativo, incluindo os cuidadores. Envolvendo orientações para alimentação, 
hábitos familiares saudáveis e atividade física. Foram utilizados recursos 
lúdicos, simples e de baixo custo cuidadosamente elaborados para trabalhar com 
crianças e cuidadores os conteúdos determinados. O grupo controle recebeu o 
atendimento ambulatorial com as orientações individuais da prática clínica 
usual. Análise estatística utilizada ANOVA em medidas repetidas e Mc Nemar, 
ao nível de significância de 5%. 
Resultados: Os participantes tinham idade média 9,13 ± 1,43 anos, sendo 52,7% 
do sexo feminino e 83,9% da cor branca. Após a intervenção o nível do colesterol 
total, LDL tanto das crianças quanto dos responsáveis o grupo intervenção foi 
significativamente menor que o controle. No grupo intervenção houve uma 
redução significativa nos níveis do perfil lipídico quando comparados os 
momento inicial e final, enquanto que no grupo controle houve um aumento 
significativo no perfil lipídico da criança e do responsável. No grupo intervenção 
comparando os momentos inicial e final observa-se uma redução significativa 
no nível médio de pressão arterial sistólica e diastólica das crianças e 
responsáveis, enquanto que no grupo controle não houve diferença entre os 
momentos. Comparando os grupos no momento final verifica-se que na média o 
grupo foi significativamente menor do que o controle. 
Considerações finais: O programa de educação baseada em recursos simples e 
de baixo custo pode ser eficaz para reduzir o LDL- colesterol e pressão arterial 
em crianças e seus cuidadores. Estratégias de educação em saúde em grupos com 
a inserção dos pais e/ou cuidadores podem trazer benefícios no tratamento e/ou 
na prevenção do excesso de peso infantil.   
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Apoio: CAPES/PROSUP; FAPPIC. 
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ESTADO NUTRICIONAL E PERFIL ALIMENTAR DOS PACIENTES 

COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ATENDIDOS EM UM 
AMBULATÓRIO MULTIPROFISSIONAL 

 
Gabriel Krolow de Ávila, Melina Borba, Sandra Mari Barbiero 

 
Introdução: a insuficiência cardíaca (IC) representa a principal causa de 
internação no Sistema Único de Saúde (SUS) a partir dos 65 anos de idade. Além 
disso, tais pacientes apresentam altos índices de morbidade (limitações físicas, 
sociais e psicológicas) e mortalidade. Sabe-se, hoje, que a maioria dos pacientes 
que reinternam nos hospitais apresentam má adesão ao tratamento, tanto 
farmacológico quanto não farmacológico. Entre as medidas não farmacológicas, 
é importante o controle diário do peso corporal, controle do edema, prática 
regular de atividade física e restrição de sódio na dieta. A preocupação com o 
estado nutricional do paciente com IC é importante, e sempre esteve relacionada 
ao baixo peso, que se mostra fator independente de mortalidade. Por outro lado, 
um grande número de pacientes apresenta excesso de peso, o que costuma afetar 
positivamente o seu prognóstico. 
Objetivo: Avaliar o estado nutricional e perfil alimentar de pacientes com IC 
durante acompanhamento ambulatorial multiprofissional, identificar aspectos 
alimentares e adesão nutricional, e verificar se há relação entre estado nutricional 
e função ventricular. 
Métodos: estudo de coorte contemporâneo, a ser realizado no Ambulatório de 
Insuficiência Cardíaca do Instituto de Cardiologia- Fundação Universitária de 
Cardiologia (IC-FUC) com pacientes com diagnóstico de IC e que estão em 
acompanhamento por equipe multiprofissional. Serão coletados dados clínicos 
(história da doença atual, pregressa, familiar e comorbidades, antecedentes 
familiares), sócio-demográficos (sexo, idade, raça, situação sócio-econômica, 
anos de estudo), laboratoriais (níveis séricos de sódio, potássio, hemograma, 
uréia e creatinina), ecocardiográficos e antropométricos (peso, altura, IMC, CB, 
DCT, CA e CQ). 
Resultados: dos 65 prontuários avaliados, 64,6% eram homens, 73,8% 
hipertensos e 29,2% diabéticos e 66% apresentavam sobrepeso/obesidade (n: 
53). A Fração de Ejeção média foi de 31,18% e não houve relação com IMC (P: 
0,107). Apenas a Pressão Sistólica nas 3 primeiras consultas diminuiu 
significativamente: 121,70mmHg, 113,00mmhg, 110,20 mmHg (p=0,026.). 
Entre os hipertensos, houve consumo elevado de tempero industrial, margarina 
com sal e queijo amarelo, embora sem relação significativa.  
Conclusão: Os pacientes atendidos em nosso ambulatório são 
predominantemente homens, hipertensos, com sobrepeso, fração de ejeção 
reduzida e elevado consumo de hortaliças e frutas e alimentos ricos em sódio 
entre os hipertensos. Não evidenciamos correlação entre FE e IMC. 
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ESTUDO DA ESTRUTURA, PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E 

CITOTOXICIDADE DE BIOVIDROS BIOABSORVÍVEIS PARA 
IMPLANTES ÓSSEOS 

 
Hugo Diehl de Souza1, Carla Zanatelli1, Cristiano Rodrigues1

, Márcia 
Rosângela Wink1, Silvio Buchner1, Thais Casagrande Paim1 

 
1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 
 
 
Introdução: Biovidros e biovitrocerâmicas podem ser utilizados em substituição 
ou como substrato para a regeneração de ossos e dentes, por apresentarem 
interface bioativa e características físico-químicas muito semelhantes às da 
matriz óssea inorgânica. Neste contexto, deve-se investigar a síntese dos 
biovidros, sua cinética de transformação em biovitrocerâmicas e suas 
propriedades bioativas. 
Objetivos: Investigar como alterações composicionais e estruturais na rota de 
síntese de biovidros e biovitrocerâmicas influenciam a biocompatibilidade e 
propriedades físico-químicas do biomaterial, buscando aplicação médica na 
regeneração óssea.  
Métodos: Amostras estequiométricas de biovidro de composição 46.1 mol% 
SiO2, 26.9 mol% CaO, 24.4 mol% Na2O, 2.5 mol% P2O5 foram produzidas 
seguindo rota convencional de produção de vidros. Obteve-se dados estruturais 
por difração de raios-X (DRX), utilizando radiação Síncrotron, e realizou-se 
análise térmica diferencial (DTA). Células estromais mesenquimais foram 
cultivadas por 48h sobre as amostras, seguindo-se preparo histológico e captura 
de imagens por microscopia de fluorescência. 
Resultados: A DRX comprovou o caráter vítreo da amostra, e o DTA identificou 
as temperaturas de transição vítrea e de cristalização. A microscopia evidenciou 
células com citoesqueleto de actina bem distribuído e morfologia fibroblastóide 
após 24h, indicando adesão celular e ausência de toxicidade significativa. 
Conclusão: A rota de síntese do biovidro foi bem sucedida e sua temperatura de 
cristalização foi identificada, o que permitiria o aumento da resistência mecânica 
das amostras. De acordo com a análise de morfologia celular realizada, as 
amostras adequam-se ao propósito da biocompatibilidade, permitindo cultivo e 
adesão celular sem efeitos citotóxicos. Demonstra-se, assim, a possibilidade de 
aplicação à bioengenharia de tecidos. 
 
APOIO: CNPq, CAPES, FAPERGS.  
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ADMINISTRAÇÃO DE CACAU NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 
GESTAÇÃO CAUSA CONSTRIÇÃO DUCTAL EM FETOS DE RATOS 

 
 

Augusto Velasco Shimanoe¹, Felipe Villa Martignoni², Gabriela Pozzobom², 
Pedro Rafael Magno², Melânia Lacerda², Cristine Weihrauch², Daniel Mattos², 
Alexandra S. Cardoso²,  Antonio Piccoli Jr¹, Luiz H. Nicoloso¹, Izabele Vian¹, 

Ana Zilio¹, Camila Brum¹, Natássia Miranda Sulis¹, Gabriela Lorentz¹, Victória 
Antunes¹, Luiza Ferreira Van der Sand¹,  Camila Ritter1, Maria Angélica 

Ferreira1, Gabriela Marinho1, Gabriel Abech1, Matheus de Moura, Fernanda 
Greinert  dos Santos1, Karina Zenki1, Tamires Klanovicz1, Jesús Zurita 

Peralta1, Paulo Zielinsky¹ 
 
¹Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologa do RS  
²Universidade Federal de Santa Maria 
 
 
Fundamentos: Já é conhecida a associação de ingesta materna de alguns 
polifenóis e o risco de constrição ductal em fetos. A associação com o estado 
oxidativo fetal e materno não foi bem definida. Da mesma forma, não estão bem 
definidas, por meio de uma comparação direta, as relações do efeito dos PF sobre 
o DA com inibidores da COX. 
Objetivo: Avaliar em modelo experimental com fetos de ratas a ação do cacau 
sobre o ducto arterioso fetal no terço final da gestação. 
Materiais e métodos: no presente estudo utilizou-se ratas Wistar fêmeas 
prenhas no dia 21 de gestação, que foram submetidas a uma única gavagem por 
cânula esofageana e administração de cacau 720mg/kg, indometacina 10mg/kg 
ou água filtrada; 12 horas (para o cacau) ou 8 horas (para a água ou a 
indometacina) antes da cesariana. Imediatamente após a retirada dos fetos, eles 
foram sacrificados por decapitação- antes da primeira respiração- e foram 
coletados os fígados, placentas e tórax para análise. No mesmo momento, as 
mães foram sacrificadas e tiveram coletados seus fígados para análise. Todas as 
amostras foram congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em freezer -
80°C. Os tórax fetais foram fixados em parafina, cortados e corados com 
hematoxilina e eosina para posterior análise histológica. Através de microscópio 
digital, as imagens foram digitalizadas e os diâmetros aferidos. As análises da 
atividade da catalase e da superóxido dismutase foram realizadas, além de medir 
a quantidade de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico. A análise estatística 
utilizada foi o teste ANOVA, uma via seguido do teste de Tukey para 
comparações múltiplas. 
Resultados: a análise estatística (ANOVA de uma via) revelou que a 
administração de cacau (720mg/kg) e indometacina (10mg/kg) causaram 
constrição do ducto arterioso fetal [p<0.05], mas na dose utilizada não se alterou 
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a atividade da catalase ou da superóxido dismutase nos fígados fetais ou 
maternos, nem na quantidade de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 
[p>0.05]. Cacau não alterou o estresse oxidativo do fígado fetal ou materno, um 
efeito semelhante à indometacina. 
Conclusões: Esses resultados constituem evidências farmacológicas, apoiando 
o papel do cacau como causa potencial de constrição ductal intrauterina. 
 
Apoio: CNPq, FAPERGS, FAPICC. 
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INVESTIGAÇÃO MOLECULAR DE PREDITORES DE DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES EM ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO E 
ADULTOS SAUDÁVEIS: IDENTIFICAÇÃO DE POLIMORFISMOS 

ASSOCIADOS AO GENE SCN5A 

 
Gabriela M. Lopes1,2, Maximiliano I. Schaun1, Melissa M. Markoski1 

 
1 Laboratório de Cardiologia Molecular e Celular, IC/FUC 
2  UFCSPA 
 
Introdução: Doenças cardiovasculares representam 30% daquelas com maior 
índice de mortalidade. Uma parcela desses óbitos refere-se à morte súbita de 
indivíduos jovens durante a prática de exercício físico e é intensificada pelo grau 
de magnitude e nível de competição entre diferentes modalidades esportivas. A 
maioria destas mortes está associada com cardiopatias estruturais subjacentes. A 
população mundial apresenta muitos polimorfismos, detectáveis por testes 
moleculares, que podem estar relacionados aos processos patológicos e 
poderiam ser utilizados como preditores para a morte súbita cardíaca. No Brasil, 
há poucos estudos que descrevem polimorfismos relacionados a doenças 
cardíacas que levam à morte súbita, sendo este, o foco de estudo deste projeto.  
Objetivo: Rastrear polimorfismos no gene SCN5A de atletas e adultos 
saudáveis, relacionado com patologias cardíacas, principalmente as que podem 
levar à morte súbita, e correlacionar com parâmetros clínicos. 
Método: A amostra será selecionada de forma não aleatória e por 
voluntariedade, sendo composta por indivíduos de ambos os sexos com idade 
entre 18 a 35 anos, que executem treinamento em Porto Alegre. Jovens saudáveis 
sedentários da mesma faixa etária serão alocados como grupo controle. Os 
indivíduos serão alocados nos grupos (n=20 por grupo): TA (treinamento 
aeróbio) - atletas que treinam para provas de fundo e meio-fundo; TS 
(treinamento físico saudável) – indivíduos que não são atletas de alto rendimento 
e que usam o treinamento físico para saúde. Para rastrear os polimorfismos, um 
pequeno volume de sangue coletado será utilizado para extração de DNA. O 
gene-alvo será SCN5A e os oligonucleotídeos iniciadores serão sintetizados a 
partir das respectivas sequências depositadas no GeneBank. O DNA extraído 
será submetido ao sequenciamento de bases. A anotação das sequências será 
realizada em software específico com interface gráfica. A busca de sequências 
homólogas será feita na plataforma Blast e os alinhamentos através do programa 
Multalin. Os grupos serão comparados pelo teste Qui-quadrado para variáveis 
categóricas e teste t-Student para variáveis contínuas. Será aplicada a análise de 
variância (ANOVA) e nível de significância será de 5%. 



106                                                                                                         Pesquisa Básica e Experimental 
 

XX Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, de 10 a 15 de junho de 2016 

Resultados esperados: Espera-se, como resultado primordial, a identificação da 
sequência genômica do SCN5A na população que realiza treinamento físico e, 
detectando-se polimorfismos, a análise da associação entre estes com desfechos 
clínicos e avaliações físicas. 
Conclusão: A investigação de fatores, tanto clínicos quanto moleculares, 
relacionados a desempenho, resistência e força e suas influências sobre o 
desenvolvimento de doenças torna-se bastante relevante considerando os 
grandes eventos esportivos que ocorrem com frequência constante em todo o 
mundo. Neste contexto, a necessidade de parâmetros para um diagnóstico mais 
preciso tornou-se cada vez mais evidente. 
 
Apoio: CNPq. 
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USO DE CÉLULAS-TRONCO ADULTAS E TRANSFORMADAS COM 
FATORES PARA REVASCULARIZAÇÃO EM MODELOS MURINOS 

DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES 
 

Jéssica Olivaes Pereira1,2, Melissa K. Silva1, Renato A. K. Kalil1,2, Melissa M. 
Markoski1 

 

1 Laboratório de Cardiologia Molecular e Celular, Serviço de Medicina 
Experimental, Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia. 
2 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 
 
Introdução: A terapia gênica inclui um conjunto de técnicas que visam à 
inserção e expressão de material genético exógeno em células, com finalidade 
terapêutica. A transferência de material genético pode ser combinada com 
terapias celulares, incluindo a infusão de células-tronco. Em doenças 
cardiovasculares, a terapia gênica surgiu como uma importante aliada a estes 
tratamentos convencionais, principalmente visando revascularização cardíaca. 
Neste processo, destaca-se a quimiocina Fator-1 Derivado do Estroma (SDF-1), 
principal molécula envolvida no recrutamento e fixação de células-tronco em 
tecidos lesionados, um processo denominado homing celular. Assim, fatores que 
beneficiem a proliferação celular, o homing das células-tronco, a angiogênese e 
a regeneração, inclusive de forma exógena, poderiam ser úteis ao processo de 
revascularização após eventos isquêmicos no tecido cardíaco. 
Objetivos: Transformar células-tronco isoladas de ratos com vetor contendo o 
cDNA que codifica a proteína SDF-1. 
Métodos: Inicialmente, para padronizar a transfecção, serão utilizadas células-
tronco mesenquimais isoladas de medula óssea do fêmur de ratos. A 
transformação será feita por lipofectamina (Life Technologies) ou eletroporação 
(Neon System, Invitrogen). Plasmídeos contendo o gene de fluorescência verde 
(GFP) serão utilizados como controles positivos. Para comprovação da 
expressão da molécula será avaliada sua produção exógena, proporcionada por 
superexpressão do vetor plasmidial contendo o cDNA correspondente e 
alíquotas dos sobrenadantes de cultivo, coletados em diferentes tempos (24-
96h), serão utilizadas em ensaios de ELISA com uso de kit comercial.  
Resultados e conclusão: Os experimentos encontram-se em desenvolvimento e 
ainda não foram obtidos resultados para a transfecção do vetor. 
 
Apoio: PIBIC/CNPq, PPSUS/FAPERGS. 
 
  



108                                                                                                         Pesquisa Básica e Experimental 
 

XX Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, de 10 a 15 de junho de 2016 

 
ANÁLISE DO EFEITO DA TERAPIA CELULAR E DE 

SUPLEMENTAÇÃO COM VINHO NO TRATAMENTO DO INFARTO 
AGUDO DO MIOCÁRDIO EM RATOS 

 
Jéssica Olivaes Pereira1,2, Thiago Rodrigues Peres1, Maximiliano Isoppo 

Schaun1, Melissa K. da Silva1, Renato Kalil1,2, Melissa Markoski1 

 
1 Laboratório de Cardiologia Molecular e Celular, Centro de Cardiologia 
Experimental, Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia. 
2 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 
 
Introdução: As doenças cardiovasculares representam a principal causa global 
de morte e são, portanto, um problema de saúde pública de interesse crescente. 
Os tratamentos convencionais para miocardiopatia isquêmica têm algumas 
limitações, sendo, por vezes, insuficientes para a melhora do quadro que se 
estabelece após um episódio de infarto agudo do miocárdio (IAM). A terapia 
celular pode ser uma estratégia promissora no tratamento de algumas doenças 
cardiovasculares, atuando no reparo e na potencialização do processo 
regenerativo tecidual. O quadro inflamatório, ativado a partir do IAM, tem como 
função o preparo da região para o reparo, mas também pode proporcionar um 
efeito prejudicial à regeneração se houver ativação exacerbada, podendo 
inclusive aumentar a extensão da lesão. Por outro lado, o consumo moderado de 
vinho tinto possui associação inversa com o desenvolvimento de doenças 
vasculares devido à capacidade antioxidante e anti-inflamatória de seus 
componentes. Embora alguns estudos já tenham demonstrado que o vinho é 
capaz de promover melhora da função miocárdica, seu efeito sobre o homing de 
células-tronco, um mecanismo que potencialmente beneficia o reparo cardíaco, 
ainda não é conhecido.  
Objetivos: Analisar a ação da terapia celular associada à suplementação com 
vinho em ratos espontaneamente hipertensos submetidos ao IAM. 
Métodos: Serão utilizados 48 ratos, espontaneamente hipertensos (SHR), 
fêmeas, com 3 meses de idade alocados em quatro grupos: Controle, Controle 
Sham, Grupo IAM + terapia celular e Grupo IAM + terapia celular + 
suplementação com vinho. Será realizada ecografia 48 horas após o IAM e após 
6 semanas de administração de vinho tinto para análise da função cardíaca. 
Resultados e conclusão: Os resultados estão sendo gerados, pois o experimento 
encontra-se em desenvolvimento.  
 
Apoio: PIBIC/CNPq, PPSUS/FAPERGS. 
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EFEITOS DA POLARIZAÇÃO DA RESPOSTA IMUNOLÓGICA APÓS 

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO SOBRE A EXPRESSÃO DE 
GENES ASSOCIADOS À REGENERAÇÃO CARDIOVASCULAR: 

UMA ANÁLISE IN SILICO 

 
Marcela Arend*1,2, Melissa Kristocheck1, Marco Antônio Debastiani3, Fábio 

Klamt3, Melissa M. Markoski1 
 

1Laboratório de Cardiologia Molecular e Celular, Instituto de 
Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia, Porto Alegre, RS – Brasil 

2Universidade do Vale dos Sinos, São Leopoldo, RS- Brasil 

3Laboratório de Bioquímica Celular, Departamento de Bioquímica, Instituto de 
Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, RS- Brasil. 
*arendmarcela@gmail.com 

 
Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) induz mudanças pato-
fisiológicas no tecido cardíaco. A ação do eixo SDF-1/CXCR4 está envolvida 
com migração, proliferação e diferenciação celular, promovendo respostas 
fisiológicas de reparo no pós-IAM. Os efeitos benéficos promovidos pelo eixo 
podem ser modulados por respostas inflamatórias, envolvendo vias moleculares 
pouco estudadas. Nesse contexto, redes de interação gênica são capazes de 
sugerir mecanismos moleculares envolvidos na modulação do eixo SDF-
1/CXCR4, frente aos diferentes perfis de resposta imunológica.  
Objetivo: Avaliar in silico genes relacionados à via de sinalização SDF-
1/CXCR4 e a comunicação entre eles, referente à ativação do perfil da resposta 
inflamatória após IAM em condições agudas e crônicas.  
Métodos: As análises foram feitas em dados de microarrajos independentes. A 
resposta inflamatória foi inferida de acordo com assinaturas gênicas previamente 
estabelecidas. Os elementos do eixo foram obtidos a partir dos 
GO:0007186/GO:0070098 do Gene Ontology Consortium. Os genes utilizados 
para as redes bayesianas (RB) foram selecionados segundo sua expressão 
diferencial. As RB foram construídas pelo algoritmo TABU. A pontuação de 
redes foi equivalente à análise Bayesian Dirichlet modificada. A estrutura final 
do grafo foi construída pela média de 5000 redes, mantendo os arcos que 
passaram por um limiar de relacionamento probabilístico.  
Resultados e discussão: Foi observado forte relação entre os genes TPRA1, 
AKT, CXCR4, ITGB7 e IL15 em condições de IAM recorrente, frente a resposta 
pró-inflamatória, sugerindo um aumento da expressão de proteínas de adesão 
endotelial e do infiltrado celular, contribuindo para o aumento da lesão tecidual. 
Em condições crônicas anti-inflamatórias, foi encontrado forte relação entre os 
genes TPRA1, AKT, PIK3CB, FZD2, CXCR4, OSBPL7 e CADR9. Esta relação 
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sugere a ativação de mecanismos de remodelamento tecidual e bloqueio de vias 
apoptóticas, contribuindo para a manutenção das funções teciduais vitais.  
Conclusão: Os efeitos promovidos pela interação SDF-1/CXCR4 podem ser 
modulados segundo o perfil imunológico, influenciando diretamente nos seus 
efeitos cardioprotetores. Propomos que, em condições de IAM recorrente, frente 
ao perfil pró-inflamatório, a ativação do eixo SDF-1/CXCR4 possivelmente 
contribui para o aumento da lesão pós-IAM. No entanto, em condições crônicas 
anti-inflamatória, a ação do eixo pode influenciar mecanismos fisiológicos de 
reparo cardíaco.  
 
Apoio: CNPq 
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ESTABELECIMENTO DE CULTURA E EXPANSÃO DA CAMADA DE 

CÉLULAS FIBROBLASTÓIDES DERIVADAS DE APÊNDICE 
ATRIAL 

 
Marcela C. Arend 1,2; Lucinara Dadda Dias1; Álvaro Schmidt Albrecht1; 

Renato A. K. Kalil1; Melissa M. Markoski1 

 
1Laboratório de Cardiologia Molecular e Celular, Instituto de 
Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia, Porto Alegre, RS – Brasil.  
2 Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, RS – Brasil. 
 
Introdução: O maior potencial terapêutico das células tronco/progenitoras 
cardíacas (CPC), obtidas do apêndice atrial, fundamenta o seu uso na terapia 
celular para doenças cardiovasculares (DCV).  No entanto, as CPC apresentam 
isolamento complexo, requerendo longos períodos de cultivo com fatores de 
crescimento específicos. Nesse contexto, um importante passo para a obtenção 
das CPC é a expansão da camada fibroblastóide derivada da cultura de amostrsa 
de apêndice atrial.  
Objetivo: Estabelecer a cultura inicial das amostra de apêndice atrial e posterior 
expansão da camada fibroblastóide.  
Métodos: O trabalho foi aprovado pela comissão de ética do IC/FUC (UP n. 
4986/14). Foram coletadas 5 amostras de apêndice atrial, durante cirurgia de 
revascularização do miocárdio. As amostras foram fragmentadas em pedaços de 
1 mm3 e incubadas em solução colagenase A (1 mg/ml) e trispina 0,05%, à 37ºC 
por 15 minutos. Após a digestão enzimática, os fragmentos foram cultivados 
sobre placas de cultura de 60 mm recobertas com fibronectina (50 µg/mL) por 1 
mês com meio de cultura cardiac explant (CEM; Iscove’s Modified Dulbecco’s 
Medium (IMDM), 20% soro fetal bovino (SFB), 100 U/mL penicilina, 100 
U/mL estreptomicina, 2 mmol/L L-glutamine e 0.1 mmol/L 2-mercaptoethanol). 
A caracterização da camada fibroblastóide foi feita por análise morfológica.  
Resultados: Foi estabelecida cultura de 5 amostras de apêndice atrial. Observou-
se, inicialmente, a migração de células com morfologia mensenquimal, sendo a 
camada fibroblastóide expandida após 3 semanas do estabelecimento da cultura. 
As células da camada fibroblastóide apresentaram morfologia característica e a 
cultura da amostra manteve-se viável durante todo o período de cultivo.  
Conclusão: O cultivo da amostra de apêndice atrial e expansão da camada 
fibroblastóide mostrou ser viável. As células expandidas da camada 
fibroblastóide apresentam potencial para o futuro cultivo com fatores de 
crescimento, e posterior obtenção das CPC.  
Apoio: CNPq.  
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Porto Alegre – UFCSPA 
 
Introdução: As células estromais mesenquimais (MSCs) são células 
multipotentes com potencial de diferenciação em células especializadas, tais 
como osteoblastos, condrócitos e adipócitos. Devido a produção de fatores de 
crescimento e interleucinas de interesse pelas MSC’s, a aplicação destas 
moléculas derivadas de seu meio condicionado (MC) poderiam ser uma 
abordagem terapêutica inovadora no tratamento de feridas crônicas e outras 
lesões. 
A liofilização é uma das técnicas mais eficazes de conservação e muito utilizada 
pelas indústrias alimentícias e farmacêuticas. Consiste em um processo de 
desidratação, onde o produto é congelado em uma temperatura negativa e 
posteriormente a água é eliminada por sublimação. 
Objetivos: Isolar os fatores produzidos pelas células estromais mesenquimais e 
determinar uma concentração segura para o uso. 
MÉTODOS: As MSC’s foram extraídas de tecido adiposo proveniente de 
abdominoplastia, devidamente autorizado pelo paciente. Os fragmentos de 
gordura foram digeridos com colagenase Tipo I e a fração estromal mesenquimal 
foi isolada. As células entre passagem 5-10 foram contadas e condicionaram o 
seu sobrenadante numa densidade de 28 x 10³ células/mL por 24 horas, 
formando o MC. O sobrenadante celular foi congelado a -20º C e liofilizado por 
48 horas. O pó obtido foi ressuspenso em uma curva de concentração de 3, 2,5, 
2, 1,5, 1 e 0,5 vezes com H2O milliq e o pH ajustado para 7.4. Para determinar a 
toxicidade, foi verificado a viabilidade celular de MSC’s expostas ao 
concentrado de fatores durante 24 horas através do ensaio de MTT (brometo de 
3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio). Os resultados serão expressos 
em porcentagem e calculados estatisticamente em comparação ao controle 
negativo. 
Resultado e conclusão: Podemos concluir que a concentração de fatores, 
através do método proposto, pode ser segura se utilizado como terapia nas 
concentrações de 2,5, 2 e 1,5 vezes, tal qual o MC fresco. 
 
Apoio: CNPq, CAPES e FAPERGS. 
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INFANTIL 
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Vigueras2, Lúcia Campos Pellanda1,2 

 

1Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 
2Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – IC-FUC. 
 
Introdução: O aumento da prevalência da obesidade infantil é alarmante por 
estar associado a diversas doenças crônicas da vida adulta, além de 
comorbidades psicológicas. Danos ao psicológico das crianças afetadas são 
extensos, podendo variar desde imaturidade até ao isolamento social e 
agressividade. A família detém fator importante na construção do perfil 
psicológico e alimentar da criança, sendo observado, frequentemente, perfil 
similar em familiares de afetados. Assim, a identificação e o estudo dos perfis 
parentais de indivíduos que apresentam a comorbidade estudada podem fornecer 
informações importantes para uma melhor compreensão do paciente. 
Objetivos: Identificar a prevalência dos Estilos Parentais utilizados pelos 
cuidadores de crianças obesas e não obesas de Porto Alegre, avaliando a 
associação entre os estilos parentais e a obesidade infantil, além dos hábitos 
alimentares. 
Métodos: Estudo transversal de abordagem quantitativa em andamento com 
aproximadamente 80 cuidadores entre março e dezembro de 2016 a fim de 
identificar a prevalência dos Estilos Parentais. A escolha dos indivíduos 
eutróficos e participantes do Ambulatório PREVINA do IC-FUC ocorre por 
conveniência. A avaliação é feita por aplicação de questionário com os 
cuidadores dos indivíduos selecionados. Cuidadores que apresentam dificuldade 
de compreensão do Inventário de Estilos Parentais (IEP), composto de práticas 
positivas, como monitoria positiva, e negativas, como punição inconsistente e 
negligência são excluídos. Também é utilizado questionário sócio demográfico 
e ficha de atendimento do serviço de psicologia. 
Resultados: Até o momento, avaliou-se apenas parte do n mínimo planejado. 
Destes, observou-se a presença de obesidade nos cuidadores, além de frequência 
mais elevada de práticas negativas em relação às positivas. Entretanto, as 
amostras de indivíduos hígido e obesos encontram-se desequilibradas quanto ao 
número de participantes, necessitando de mais coletas. 
Conclusão: A partir dos dados parciais obtidos, observa-se a confirmação 
provisória da tese de que os perfis parentais influenciam o perfil psicológico e 
social das crianças obesas. 
APOIO: IC-FUC, FAPICC. 
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Introdução: A raiva é uma emoção comum do estresse psicológico e pode 
desencadear um processo aterogênico por meio de vários mecanismos. As 
alterações vasculares presentes na aterosclerose derivam, dentre outros fatores, 
da disfunção endotelial, que causa vasoconstrição, distúrbios no fluxo 
sanguíneo, evolução da aterosclerose e da trombose. Em estudo prévio do nosso 
grupo demonstramos que o baixo controle da raiva mostrou-se associado com a 
doença arterial coronariana (DAC) e com a ocorrência de eventos 
cardiovasculares maiores (ECVM) em 20 meses de seguimento. Assim 
objetivou-se avaliar a eficácia de uma intervenção para o controle dessa emoção.  
Objetivos: Apresentar um protocolo de pesquisa com o objetivo de avaliar o 
efeito de um treino cognitivo para manejo e controle da raiva na vasodilatação 
endotéliodependente da artéria do braço. O estudo pretende também avaliar a 
influência deste tratamento na incidência de eventos cardiovasculares 
recorrentes nestes pacientes. 
Métodos: Ensaio Clínico Randomizado com pacientes com infarto agudo do 
miocárdio 
(IAM) submetidos à intervenção coronariana percutânea primária (ICPp) no 
período de setembro de 2015 a Janeiro 2016. A avaliação da raiva foi realizada 
com o Inventário de 
Expressão de Raiva Traço-Estado de Spielberger (STAXI) durante a internação. 
Apenas pacientes com escores de controle da raiva abaixo de 27 pontos foram 
considerados elegíveis. A avaliação endotelial foi realizada por ecografia. A 
intervenção foi baseada na técnica cognitivo-comportamental. Resultados: 
Foram considerados elegíveis 77 pacientes e randomizados 37. Até o momento 
14 pacientes foram reavaliados, todos 3 meses após a primeira avaliação 
endotelial. Observamos que os pacientes de ambos os grupos são homogêneos 
quanto às características clínicas e história pregressa. O estudo ainda está em 
desenvolvimento.  
Conclusão: Esperamos contribuir com a evolução clínica a curto prazo dos 
pacientes tratados, minimizando risco de novos eventos cardiovasculares e 
avaliando a efetividade de uma intervenção psicológica.  
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RELIGIOSIDADE EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO 
MIOCÁRDIO - RESULTADOS PARCIAIS 

 
Karine Elisa Schwarzer Schmidt, Ivan Petry Feijó, Carlos Antonio Mascia 

Gottschall, Alexandre Schaan de Quadros, Márcia Moura Schmidt 
 
 

Introdução: Estudos têm demonstrado uma associação entre religiosidade e 
doenças cardiovasculares, mas em pacientes com infarto esta relação ainda é 
pouco conhecida.  
Objetivos: Descrever dados parciais de um estudo de caso-coorte. Relatar a 
religiosidade de parte do grupo caso e avaliar as características clínicas e eventos 
intra-hospitalares.  
Métodos: Pacientes cadastrados no banco de dados da hemodinâmica com 
infarto agudo do miocárdio e submetidos à intervenção coronariana percutânea 
primária foram incluídos no estudo. Os casos foram selecionados pela ocorrência 
dos eventos cardiovasculares maiores (ECVM) durante a internação ou em até 
um ano de seguimento,sendo: acidente vascular cerebral, cirurgia de 
revascularização miocárdica, trombose do stent, reinfarto, novo infarto e nova 
angioplastia. A avaliação da religiosidade foi realizada mediante contato 
telefônico utilizando o Inventário de Religiosidade Intrínseca, desenvolvido e 
validado para a língua portuguesa, em escala tipo likert de 5 pontos. Os controles 
serão escolhidos de uma coorte com perfil de risco semelhante ao desse 

grupo, pelo propensity matching score, contudo, sem a ocorrência de eventos. 
Resultados: De novembro de 2009 a novembro de 2014 houve a ocorrência 
de 478 ECVM.  Destes, foram excluídos 282 óbitos e 48 ECVM ocorridos após 
1 ano. Restaram 148 casos. Dos 66 contatados até agora, houve 45 respondentes, 
sendo 67% homens, com média de idade de 57 anos. 71% eram hipertensos e 
51% tabagistas. 24% apresentavam histórico de depressão e IAM prévio. 
Durante a internação, 34% apresentaram IAM recorrente e 29% trombose do 
stent. No Inventário de Religiosidade, 86% dos participantes acreditam 
muito/sempre na existência de um Deus ou entidade superior. 83% acreditam na 
força da oração, que a sua crença provê propósito à sua vida (81%), é fonte de 
benefício (80%) e de conforto (76%). 
Conclusões: Nessa amostra de pacientes, a crença em um Deus ou entidade é 
fonte de conforto e benefício em aproximadamente 80% dos casos. É necessário 
prosseguir ao estudo para compararmos os grupos e verificarmos a associação 
entre ECVM e religiosidade. 
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Introdução: O baixo controle da raiva tem sido associado a doença arterial 
coronariana (DAC), mas fatores associados ao controle da raiva nesta população 
de pacientes não foram previamente investigados.  
Métodos: Pacientes consecutivos encaminhados para a angiografia coronária 
eletiva foram avaliados e aqueles com diagnóstico de DAC foram incluídos. A 
avaliação da raiva foi realizada com o Inventário de expressão de Raiva Traço-
Estado de Spielberger (STAXI).  
Resultados: Foram incluídos 306 pacientes. O controle da raiva foi menor nos 
não-caucasianos, naqueles com história familiar de DAC e em indivíduos que 
vivem sozinhos. A idade foi correlacionada com controle da raiva (r = 0:16; p 
<0,001), enquanto anos de estudo (r = -0,21; p = 0,27) e índice de massa corporal 
(IMC) (r = -0,78; p = 0,21) não foram. Houve modestas, mas estatisticamente 
significativas correlações entre as subescalas do STAXI e o controle da raiva: 1) 
Traço: r = -0,39, p <0,001; 2) Temperamento: r = -0,39, p <0,001; 3) Reação: r 
= -0,20, p <0,001; 4) Raiva-dentro: r = -0,10, p 0,04; e 5) Raiva-fora: r = -0,51, 
p <0,001. Na análise multivariada, história familiar de doença arterial 
coronariana foi associada ao dobro (2,13%) de chances de a pessoa ter menor 
controle da raiva. Pessoas que moram sozinhas também mostraram o dobro 
(2,06) mais risco de baixo controle da raiva. 
Conclusões: Em pacientes com doença arterial coronariana angiograficamente 
documentada, a presença de história familiar de DAC e morar sozinho dobram 
o risco de ter um baixo controle dessa emoção. Novos estudos explorando a 
influência do controle da raiva no desenvolvimento de DAC e na prevenção de 
eventos cardiovasculares são necessários. 
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Introdução: Com o aumento da prevalência da obesidade na infância, a 
exposição à insatisfação corporal é prolongada, podendo ser útil estudar mais 
detalhadamente. 
Objetivos: Verificar a insatisfação com a imagem corporal das crianças obesas 
e analisar a percepção de como os responsáveis descrevem as crianças e como 
os escolares descrevem seus pais comparando com o estado nutricional atual. 
Métodos: Estudo transversal com 88 crianças obesas com idades entre 7 e 11 
anos e seus cuidadores. Para avaliar a insatisfação e a percepção corporal foram 
analisados questionários de escala da imagem corporal. 
Resultados: Todos apresentam IMC ≥ percentil 95 para a idade. Dos escolares 
avaliados 98,9% desejavam ser mais magros. Dos genitores, 30,7 % descreveram 
as crianças como eutróficas e 10,3% como baixo peso. 
Conclusão: A prevalência da insatisfação corporal da população estudada é 
elevada, assim como a distorção da imagem corporal em relação ao IMC real. O 
mesmo ocorre entre pais e filhos, sendo necessária estratégias preventivas de 
conscientização das crianças em relação ao corpo.  
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IDOSA DE PORTO ALEGRE 

 
Bruna Vitória Wittmann,¹ Enri Bobsin da Silva,¹ Leonardo Felipi Schmitz 

Franco,¹ Danielle Frida Fonseca Barbiaro,¹ Julia Cachafeiro Réquia,¹ Vitor José 
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¹ Acadêmico de Medicina – Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
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² Monitora da disciplina de Metodologia Científica ministrada na UFCSPA. 
³ Professora da disciplina de Metodologia Científica ministrada na UFCSPA. 
 
Introdução: Após o seu surto inicial, a AIDS tem diminuído a sua incidência 
brasileira. Ainda hoje, esse dado é constatado no território como um todo, porém, 
no Rio Grande do Sul, tem reduzido em ritmo muito inferior aos demais estados. 
Uma das razões para esta menor redução é o aumento dos idosos com a vida 
sexualmente ativa e a população que envelhece com o vírus e tem seu 
diagnóstico tardio. Este estudo pretende comparar os veículos que levam a 
informação sobre a doença à parcela idosa da população de Porto Alegre e medir 
o conhecimento desta parcela acerca da doença.  
Objetivos: a pesquisa tem como objetivo primário avaliar o alcance das 
campanhas de prevenção de HIV/AIDS na população idosa de Porto Alegre e a 
eficácia dos meios usados para disseminar a informação. Os objetivos 
secundários são realizar estudo bibliográfico a respeito das campanhas de 
prevenção de HIV/AIDS e sua eficácia junto a população idosa através da 
avaliação do conhecimento dessa parcela da população à respeito da doença.  
Métodos: a coleta de dados para o estudo será estruturada na utilização de dois 
questionários: um questionário já validado para medir o conhecimento do idoso 
sobre AIDS e HIV e outro para identificar os veículos de informação de maior 
abrangência entre a população idosa. A pesquisa será um estudo de prevalência.  
Resultados esperados: é esperado que o conhecimento da população idosa de 
Porto Alegre acerca da doença seja incompleto e superficial, apresentando um 
obstáculo quanto a prevenção da AIDS nessa faixa etária. Espera-se encontrar 
relação relevante entre os resultados dos meios de comunicação utilizados e o 
conhecimento dos idosos sobre AIDS e HIV. A expectativa é de que os dados 
coletados e analisados constituam uma base para o aperfeiçoamento das 
campanhas de prevenção da doença entre a população idosa.   
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Introdução: As doenças respiratórias compõem o maior problema de saúde 
pública mundial, principalmente em crianças de países em desenvolvimento 
(Berman et al,1990; Shann,1986), sendo a causa da morte de 1,9 milhões de 
crianças a cada ano (Shann,1986). A exposição a fatores alergênicos, como a 
poeira levantada pelo vento e pelo trânsito de veículos em estradas e ruas de chão 
batido, pode piorar o quadro patológico. Considerando o Brasil, em que apenas 
20% das rodovias são pavimentadas (Sistema Nacional de Viação – SNV-, 
Instituto Ilos, Confederação Nacional de Transportes, Conab e Embrapa), e no 
qual as doenças relacionadas ao trato respiratório causam grande impacto ao 
Sistema Único de Saúde e nas famílias das crianças afetadas (Van den Akker-
van Marie, 2005), esse projeto de pesquisa visa esclarecer se a pavimentação das 
ruas realmente afeta no quadro dessas doenças, para ajudar a melhorar as 
políticas públicas existentes quanto a isso. 
Objetivos: Averiguar se a poeira proveniente de ruas não pavimentadas é um 
fator determinante para o desenvolvimento de doenças respiratórias para ajudar 
na criação de medidas de prevenção contra esse quadro. 
Metodologia: Esse será um estudo transversal a ser realizado a partir de dados 
referentes aos prontuários de internações por doenças respiratórias (sendo asma, 
rinite, bronquite e pneumonia as doenças respiratórias consideradas) e demais 
causas do Hospital São José, obtidos junto à Secretaria Municipal de Saúde da 
cidade de Dois Irmãos – RS, sobre todas as crianças de até 12 anos que foram 
internadas nos anos de 2014 e 2015 e que residem no mesmo endereço há pelo 
menos um ano, tendo a via correspondente a esse endereço mantido o seu padrão 
de pavimentação inalterado durante esse período. Serão coletados dados sobre 
idade, sexo, presença e tipo de doença respiratória e tipo de pavimentação da 
rua, que serão analisados pelo software Epi Info. A análise irá comparar o padrão 
de pavimentação das ruas em que moram as crianças que foram internadas por 
doenças respiratórias e o daquelas que foram internadas por outras causas. 
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Resultados esperados: Espera-se que crianças que morem próximo a ruas não 
pavimentadas tenham um desenvolvimento e/ou agravamento de doenças 
respiratórias em maior escala. Acredita-se que a pavimentação da rua ajudaria 
essa situação a não ocorrer, desde que o fluxo de veículos na via pavimentada 
não aumente consideravelmente e que ela seja, preferencialmente, arborizada. 
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Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno que vem se 
tornando cada vez mais recorrente em muitos países, e segundo estimativas, 
tende a se tornar mais acentuado, principalmente no Brasil, que é, atualmente, a 
nação que envelhece mais rápido no mundo. Embora existam políticas de 
aprimoramento da qualidade de vida, os diagnósticos de doenças crônicas e 
síndromes são comuns no envelhecimento. Dentre as síndromes mais comuns se 
encontra a sarcopenia, que é caracterizada por uma perda gradativa de massa 
muscular esquelética, somada à redução da produção de força e, por 
consequência, uma diminuição da capacidade funcional. Existem diversos 
mecanismos que podem estar envolvidos no aparecimento e na progressão da 
sarcopenia, dentre eles pode estar a ingestão alimentar inadequada, 
principalmente o consumo de proteínas.1-2  
Objetivo: Comparar o estado nutricional dos idosos institucionalizados e não 
institucionalizados, e analisar sua relação com a sarcopenia e com o consumo 
alimentar.  
Métodos: Estudo observacional de corte transversal. Foram sujeitos do estudo 
49 idosos institucionalizados (GI) e 49 idosos da comunidade (GC). Em um 
primeiro momento os indivíduos responderam uma anamnese composta por 
questões acerca das condições socioeconômicas, demográficas, de saúde, 
hábitos de vida e alimentares. O protocolo de foi composto pela Mini Avaliação 
Nutricional (MAN®) para avaliação do estado nutricional. Realizou-se o cálculo 
do Índice de Massa Corporal (IMC) após a aferição de massa corporal e estatura. 
O cálculo da circunferência muscular do braço (CMB) foi realizado após 
aferição da circunferência do braço e prega cutânea tricipital. Também foram 
realizadas medidas de circunferência da panturrilha e circunferência da cintura. 
A avaliação da força foi realizada através do dinamômetro de preensão da mão. 
Para avaliação da performance funcional foi utilizado o teste Timed Up and Go 
(TUG). Com a classificação da CMB, classificação da força de preensão da mão 
e o teste TUG foram classificados os idosos com sarcopenia, de acordo com o 
Consenso Europeu para a Definição e Diagnóstico de Sarcopenia de 2010³. 
Aqueles que apresentaram simultaneamente obesidade foram classificados com 
obesidade sarcopênica.  
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Resultados: A amostra, composta de 98 idosos, sendo 49 do grupo GI, e 49 do 
grupo GC teve como predominante o sexo feminino com 93,9% no GI e 89,8% 
do GC. Os idosos institucionalizados apresentam-se mais velhos com idade de 
80,2 ± 8,5 anos, estado civil solteiro 32,7%, aposentados, apresentam maior risco 
para quedas (87,8%) e maior presença de sarcopenia (40,8%). Os idosos da 
comunidade praticam mais atividade física (em média 60 minutos). Nas 
associações realizadas no grupo de idosos com sarcopenia, pode-se observar 
quanto à classificação da cintura (p=0,005) e a medida de circunferência da 
panturrilha (p=0,008) que há associação significativa. Não houve associação 
significativa do consumo alimentar com a sarcopenia e obesidade sarcopênica.  
Conclusão: Idosos institucionalizados apresentam maior risco funcional para 
quedas e maior presença de sarcopenia. Os achados estão de acordo com a 
literatura. No entanto, devem ser realizados mais estudos para uma melhor 
análise do consumo alimentar destes indivíduos, assim como a sua relação com 
a sarcopenia ou obesidade sarcopênica.  
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Introdução: De acordo com o IBGE, uma em cada três crianças no Brasil está 
pesando mais do que deveria. Sendo assim, a seguinte pesquisa torna-se 
relevante na medida em que permite o diagnóstico de possíveis fatores que 
contribuem com tal patologia. Ademais, a pesquisa tem como ponto chave 
averiguar se o tempo que os responsáveis passam com as crianças, diariamente, 
influencia de maneira direta e/ou indireta a saúde alimentar das crianças, de 
modo que acarrete doenças crônicas, tais como obesidade. Em princípio, a 
descoberta da relação ou não entre o período de contato entre os responsáveis e 
as crianças com a obesidade visa criar um novo meio de profilaxia para esta 
patologia. Possuindo o conhecimento é possível fomentar e, até mesmo, criar 
projetos que visem uma prevenção da obesidade utilizando como base o maior 
convívio familiar. 
Objetivo: Identificar um padrão entre o tempo de interação entre as crianças e 
os responsáveis com o nível de obesidade das crianças. 
Metodologia: Será um estudo transversal no Hospital Santo Antônio no 
Complexo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - RS/Brasil, no qual 
serão realizadas entrevistas com os pais e crianças de 6 a 12 anos, a fim de 
identificar relações entre a saúde alimentar dos filhos com a participação dos 
pais durante o desenvolvimento das crianças. A pesquisa considerará fatores 
como o IMC e hábitos alimentares da criança; dos pais ou responsáveis, será 
considerado a idade, profissão, carga horária, tempo de interação com as 
crianças, entre outros. Os dados serão coletados através de entrevistas e exame 
físico, sendo processados com o auxílio do software Epi-Info. 
Resultados esperados: Espera-se obter uma relação entre uma maior frequência 
de crianças obesas com uma deficiência na convivência com os responsáveis. 
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DURANTE A GRAVIDEZ E A NECESSIDADE DE INDUÇÃO DO 
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Introdução: A prática de exercícios físicos durante a gestação é 
comprovadamente benéfica para a saúde da mãe e do feto. Essa pesquisa 
pretende verificar se tais benefícios se estendem à hora do parto normal, no que 
se refere à necessidade ou não de indução, visto que tal procedimento pode trazer 
consequências indesejáveis para a mãe e para o recém-nascido. 
Objetivos: Observar se existe associação entre necessidade de indução do parto 
e a prática de exercícios físicos durante a gestação e comparar a indução do parto 
entre mães que faziam atividades físicas antes da gravidez e as que começaram 
a se exercitar durante a gravidez. 
Métodos: Estudo coorte com aplicação de três questionários para mães e seus 
médicos obstetras. O primeiro questionário recolhe informações gerais sobre a 
gestante, o segundo é mensal e relacionados aos hábitos de exercícios físicos no 
mês decorrido e o terceiro é voltado aos médicos obstetras e suas observações 
em relação à saúde da gestante e ao parto. O estudo será realizado no complexo 
hospitalar Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. 
Resultados esperados: Espera-se comprovar que a prática saudável de 
exercícios físicos durante a gravidez diminui a necessidade de indução do parto 
normal por condicionar o corpo da mãe a passar com mais facilidade por esse 
evento. Além disso, presume-se que mães que já praticavam atividades físicas 
regularmente antes da gravidez tenham menos partos normais induzidos do que 
mães que começaram a se exercitar durante a gestação. 
Conclusão: O desenvolvimento desse trabalho permitirá aos pesquisadores 
obterem um panorama dos hábitos de exercícios físicos entre gestantes – 
modalidade, frequência e duração – e de sua possível relação com benefícios na 
hora do parto que evitem a necessidade de indução. 
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Introdução: O uso de preservativos previne o contágio por doenças sexualmente 
transmissíveis e ajuda a evitar gravidez indesejada. Continuamente, seu uso é 
divulgado e recomendado, porém ainda é alta a taxa de sexo desprotegido. 
Muitos jovens duvidam da importância do hábito, geralmente porque não têm 
clareza sobre os riscos que podem correr ou porque acreditam que a camisinha é 
um empecilho. Por isso é importante conhecer as motivações dos jovens para o 
seu uso e se há diferença entre os de jovens homens e mulheres em relações 
heterossexuais. 
Objetivo: Avaliar as diferenças de motivos que levam jovens de até 21 anos a 
fazer uso de preservativos durante relações heterossexuais. 
Métodos: Através de um estudo transversal, esclareceremos as diferentes 
motivações que levam jovens de até 21 anos a usar do preservativo. A 
amostragem será composta de jovens de cinco escolas particulares e cinco 
públicas, além de duas faculdades particulares e duas públicas de Porto Alegre. 
Será respondido um questionário com 32 questões sobre sua opinião acerca do 
uso do preservativo, seus motivos para o uso ou não e seu conhecimento sobre o 
assunto. 
Resultados: Espera-se que a constatação do baixo uso de preservativo pelos 
jovens decorra de falta de educação acerca do assunto e de baixo manejo de suas 
consequências. Prevê-se que o uso do preservativo seja para a prevenção de 
DSTs no caso de homens, e para a prevenção de gravidez no caso de mulheres.  
Conclusão: Os hábitos de uso de preservativos e o conhecimento dos jovens 
sobre DSTs demonstram no que existe carência de informação. A partir dos 
resultados obtidos na pesquisa, acreditamos que será possível promover a 
prevenção tanto de DSTs e de gravidez indesejada de maneira mais eficiente 
através da relação entre as motivações dos jovens e a abordagem mais eficiente 
para o assunto. 
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INCIDÊNCIA DE DEPRESSÃO PÓS-PARTO 
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Introdução: A depressão pós-parto é um transtorno psiquiátrico que afeta as 
gestantes no período pós-parto, influindo não apenas na saúde e qualidade de 
vida da puérpera, mas de toda a família. Mesmo sendo uma patologia de simples 
diagnóstico, frequentemente não é detectada no atendimento médico, atingindo, 
aproximadamente, de 10 a 20% das gestantes. O quadro clínico não é grave, 
podendo ser diagnosticado e tratado em nível de atendimento básico. Neste 
trabalho, é estudada a hipótese do aperfeiçoamento do atendimento pré-natal 
para a viabilização de uma via profilática através do diagnóstico e tratamento 
precoces. 
Objetivos: Averiguar a relação do pré-natal realizado na gestante com a 
ocorrência de depressão pós-parto e verificar como o atendimento pré-natal é 
realizado no sistema público e privado. 
Método: Estudo de coorte com duzentas grávidas, acompanhando-as em um 
intervalo do período pré e pós-parto, que nessa pesquisa foi considerado como 
sendo do sétimo mês de gravidez até o quinto mês de vida do bebê. Foram 100 
grávidas selecionadas em hospitais da rede privada, no hospital Moinhos de 
Vento e 100 grávidas em hospitais da rede pública de saúde, hospital Presidente 
Vargas; constituindo uma amostra probabilística estratificada igualitária. 
Utilizou-se entrevista para averiguação do pré-natal realizado e o questionário 
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) para verificação da incidência 
de depressão pós-parto. 
Resultados esperados: Espera-se encontrar resultados que indiquem a 
influência positiva de um pré-natal adequado nos casos de depressão pós-parto. 
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Introdução: A depressão pós-parto é um transtorno de humor caracterizado pela 
ocorrência de um episódio depressivo no período de até 4 semanas após o parto 
(revisões sistemáticas recentes apontam para até 6 meses após o nascimento). 
Quando não tratada adequadamente, a mulher pode desenvolver um quadro 
depressivo crônico, o que afeta diretamente a relação “mãe e filho”, podendo, 
inclusive, resultar em futuros problemas psicológicos para a criança. Somada ao 
quadro clínico preocupante, apresenta-se a alta prevalência dessa doença, o que 
corrobora para justificar a importância da constatação de novos fatores de risco 
para ela. Desse modo, sendo já constatada pelo meio científico a associação entre 
o hábito de fumar e a depressão, o presente estudo pretende descobrir se o 
tabagismo anterior e concomitante à gravidez é um fator de risco para a 
depressão pós-parto. 
Objetivos: Avaliar se o tabagismo pré e concomitante à gravidez pode ser um 
fator de risco para a o desenvolvimento de depressão pós-parto. 
Metodologia: Estudo coorte, no qual dois questionários serão aplicados a 250 
grávidas. O primeiro, Teste de Fagerström, terá por objetivo avaliar se a 
entrevistada fumou antes ou durante o período gestacional, e em caso afirmativo, 
quantificar tal consumo. O segundo, Escala de Depressão Pós-parto de 
Edimburgo (EPDS), terá por objetivo apontar o desenvolvimento de quadro 
depressivo logo após o parto. Desse modo, ambos os questionários serão 
respondidos pela primeira vez durante a internação pós-parto e em seguida 
semanalmente durante oito semanas (prazo estipulado levando-se em conta a 
literatura tradicional, que define como depressão pós-parto um quadro 
psicopatológico desenvolvido em até quatro semanas, e novos estudos 
apontando para 6 meses após o nascimento). Tal aplicação busca evidenciar a 
possível relação entre o quadro depressivo e a reincidência do fumo no caso das 
mulheres que apresentarem redução de hábitos tabagistas ao longo da gravidez. 
Resultados Esperados: Embasados na clara associação entre tabagismo e 
depressão, acreditamos que a depressão pós-parto esteja de fato relacionada ao 
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hábito de fumar materno. Esperamos, também, constatar uma redução dos 
hábitos tabagistas por parte das progenitoras a partir da descoberta da gravidez, 
e, possivelmente, averiguar que a diminuição/extinção dos hábitos tabagistas 
durante a gravidez, quando existentes, permanecem após o nascimento da 
criança. 
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Introdução: A poluição vem ocasionando diversos efeitos adversos na saúde da 
população, a qual encontra-se exposta quase que a todo momento a alguma 
manifestação dessa. Logo, por ser algo extremamente presente na atualidade, os 
estudos dos efeitos da exposição do ser humano à poluição tornam-se 
indiscutivelmente necessários para a detecção e prevenção de males associados 
à essa situação. Visando ao diagnóstico prévio e efetiva prevenção de 
malformações congênitas, o estudo em questão tem como objetivo analisar o 
quão próxima é a relação entre a poluição e a incidência de nascidos com 
malformações congênitas – relação que é bastante especulada, mas que ainda 
não obteve resultados consistentes.  
Objetivos: Analisar dados sobre a qualidade do ar em Charqueadas e Triunfo e 
verificar a frequência de nascimentos de crianças com patologias congênitas 
nessas localidades.  
Métodos: Por meio de um estudo de coorte ecológico, visamos ao 
estabelecimento de uma relação entre a exposição de gestantes à poluição 
atmosférica e a incidência de malformações congênitas. Os dados referentes à 
poluição atmosférica serão obtidos por meio da FEPAM e os dados referentes à 
incidência de malformações congênitas serão coletados no Hospital Estadual 
Sāo Pedro (Charqueadas – RS) e no Hospital de Caridade Santa Rita (Triunfo – 
RS).  
Resultados esperados: Tendo em vista que, a longo prazo, a exposição à 
poluição atmosférica é prejudicial à saúde, julgamos provável a proporção direta 
entre a incidência de malformações congênitas e a qualidade do ar onde vivem 
as gestantes.  
Conclusão: Baseado nas possíveis relações entre a poluição atmosférica atuando 
como agente causador de malformações congênitas, o monitoramento e 
comparação de áreas com qualidades atmosféricas discrepantes deve ser 
realizado para atestar que não se trata apenas de evento casual e para tornar 
possível a implantação futura de políticas públicas que considerem mecanismos 
preventivos relacionados com a saúde da população. 
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Introdução: A Paralisia Cerebral (PC) caracteriza-se por distúrbios motores e 
pode estar associada a outros quadros clínicos que dificultam a vida de relação 
dos pacientes, como os distúrbios da fala. Sabe-se que indivíduos acometidos 
por patologias que alteram a comunicação, como nos casos de PC, apresentam 
quadros de diminuição de sua qualidade de vida. Muito disso deve-se a 
diminuição da sua interação com o entorno, característica que constitui o 
conceito de bem-estar da Organização Mundial da Saúde (Orley, 1994, p. 99). 
Para tanto, são constantemente criadas tecnologias de comunicação alternativa, 
grande exemplo é o software brasileiro LIVOX. Destarte, levanta-se como 
hipótese uma possível melhora na QDV (qualidade de vida) de pacientes com 
PC após a introdução do LIVOX da sua rotina pela criação de um canal de 
comunicação eficiente entre eles e as pessoas de sua convivência. 
Objetivo: Estudar a associação entre o aplicativo LIVOX e a melhora na 
qualidade de vida e diminuição da ansiedade de pacientes com PC. 
Métodos: Será realizado um ensaio clínico randomizado no Centro de 
Reabilitação de Porto Alegre (CEREPAL) com alunos de 5 a 19 anos acometidos 
por PC. Os participantes serão sorteados em dois grupos - um controle, que não 
utilizará o aplicativo, e outro que será submetido ao uso do aplicativo LIVOX. 
Realizar-se-á a aplicação de questionários de qualidade de vida (CHQ-PF50) aos 
pais dos pesquisados, bem como de ansiedade (SCARED) aos professores 
responsáveis. Os questionários serão respondidos na primeira semana de cada 
mês durante seis meses para se avaliar possíveis mudanças nos perfis de saúde 
mental. 
Resultados: Espera-se uma melhora na qualidade de vida dos alunos, 
concomitante a uma diminuição nos níveis de ansiedade após a introdução do 
LIVOX em suas rotinas. Além disso, almeja-se que o desenvolvimento de 
tecnologias de comunicação alternativa, como o LIVOX, torne-se foco dos 
programas de reabilitação de pacientes com distúrbios da fala. 
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