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PREVALÊNCIA DE ARRITMIAS APÓS OCLUSÃO PERCUTÂNEA DE 

COMUNICAÇÃO INTERATRIAL EM UM REGISTRO UNICÊNTRICO 

 

Antonio Carlos Gallo da Silva1, Alice Kern Borges2, João Luiz Langer Mânica2, 

Raul Ivo Rossi Filho2, Tiago Luiz Luz Leiria2. 

 

1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

2 Fundação Universitária de Cardiologia do Rio Grande do Sul – ICFUCRS 

 

Introdução: Forame oval patente (FOP) é uma comunicação interatrial (CIA) 

encontrado em até 35% da população adulta. A apresentação tardia dessa 

anomalia deve-se ao remodelamento ventricular direito, com aumento das 

câmaras cardíacas direitas. Esse aumento de câmara promove o estiramento da 

parede atrial, o que predispõe a arritmias como flutter, fibrilação atrial e 

taquicardia. A incidência das arritmias aumenta com a idade sendo o FOP uma 

grande causa de morbimortalidade nesse grupo de pacientes. Entretanto, o FOP 

pode ser corrigido por cateterismo, o que consequentemente pode reduzir a 

incidência das patologias cardíacas eletrofisiológicas. 

Objetivos: Avaliar a incidência de arritmias supraventriculares pós-implante de 

dispositivos para oclusão percutânea de defeitos de septo interatrial. 

Métodos: Trata-se de um estudo de coorte histórica. Avaliamos todos os 

pacientes adultos com FOP/CIA tratados no Setor de Cardiologia 

Intervencionista de Cardiopatias Congênitas do ICFUC de 2003 até 2018. Os 

pacientes foram entrevistados por telefone e tiveram seus prontuários eletrônicos 

revisados para análise da presença de arritmias. Procedimentos autorizado pelo 

CEP  

Resultados: O número total de oclusão do FOP por cateterismo foi de 439 

pacientes no período descrito sendo que 28,70% eram do sexo masculino e 

71,30% do sexo feminino. Destes pacientes, apenas 110 (25,06%) responderam 

ao questionário de follow-up por contato telefônico. Do seguimento, 28,18% dos 

pacientes eram do sexo masculino e 71,82 % do sexo feminino. Adicionalmente, 

10,91% relataram presença de arritmia após o cateterismo (Figura 1). Dentre os 

que relataram arritmias 16,67% são do sexo masculino e 83,33% do sexo 

feminino. A idade média dos pacientes que apresentaram arritmias é de 47,42 

anos. 

Conclusão: Como os dados coletados ainda são preliminares, inferências sobre a 

tendência dos resultados são limitadas. Entretanto, existe uma maior frequência 

de arritmias em pacientes femininas após oclusão do FOP por cateterismo.  

Adicionalmente, 89,09% dos pacientes não apresentam arritmias após o 

procedimento, reforçando a sua eficácia. 

 

 



Anais do XXV SIC 
19 

 

 

 

 

Figura 1 – Curva de sobrevida livre de arritmia supraventricular 

 

 
 

APOIO: Fundo de Apoio do IC/FUC a Ciência e à Cultura 
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ARRITMIAS EM TETRALOGIA DE FALLOT: UMA COORTE 

RETROSPECTIVA 

 

Barbara Adelmann de Lima1; Antonio Carlos Gallo da Silva2; Clóvis Fröemming 

Junior3; Gabriela Castilhos3; Marcelo Lapa Kruse3; Gustavo Glotz de Lima3; 

Tiago Luiz Luz Leiria3 

1 Escola de Medicina, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS), 2 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

(UFCSPA), 3 Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. 

Introdução: Tetralogia de Fallot (T4F) é uma cardiopatia congênita cianótica 

com incidência de morte súbita cardíaca de 0,2% ao ano, sendo arritmias a 

principal causa da sua ocorrência. Objetivo: Comparar as características clínicas 

dos T4F encaminhados para estudo eletrofisiológico (EEF) contra os que não 

fizeram o procedimento (NEEF).  

Método: Estudo de coorte retrospectiva com 215 pacientes (57,2% homens; 

idade=29±4;) com T4F corrigida cirurgicamente (mediana de 3 anos, variando 

de 0,33 a 51) e submetidos a EEF entre 2009 e 2020.  

Resultado: As manifestações clínicas que sugeriram a investigação 

eletrofisiológica foram pré-síncope (EEF:  4,7%, NEEF: 0%; p=0,004), síncope 

(EEF: 7,1%, NEEF: 1,7%; p=0,056) e palpitações (EEF: 31%, NEEF: 5,8%; 

p<0,001). Das intervenções hospitalares, 23,8% dos EEF e 0,6% dos NEEF 

realizaram o implante de cardiodesfibrilador (p=0,001). Das funções 

cardiovasculares, destacou-se 26% de taquicardia ventricular não sustentada nos 

EEF contra 0% nos NEEF (p=0,012), 35,7% de FA/Flutter nos EEF e 6,9% nos 

NEEF (p<0,001). Durante o EEF, 44% apresentaram taquicardia ventricular, 

prevalecendo extra sístoles ventriculares (23%). Os EEF possuíam QRS mais 

largo (EEF=171,12±29,52; NEEF=147±29,77; p<0,001). Adicionalmente, 

26,2% dos EEF realizaram ablação para correção de taquicardias 

macroreentrantes intra-atriais. Uma nova variável, desfecho combinado (morte + 

CDI + número de internações), foi criada para avaliar o efeito da avaliação 

invasiva de arritmias, demonstrando maior proporção de eventos no grupo EEF 

(EEF:14,4% NEEF: 42,8%; p<0.001). Houve 7 óbitos sem diferença entre os 

grupos (EEF=4,7%; NEEF=2,8%; p=0,480).  

Conclusão: É possível observar que pacientes com T4F corrigida 

cirurgicamente encaminhados para EEF apresentaram um perfil de risco e uma 

cardiopatia mais complexa quando comparados àqueles que não foram 

submetidos. 

Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul- 

FAPERGS (BAL) e Fundo de Apoio do Instituto de Cardiologia para Ciência e 

Cultura - FAPICC (ACGS) 
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Registro Europeu de Imagem Cardiovascular – EURECA 

EUropean REgistry on CArdiovascular Imaging – EURECA Imaging 

 

Luiz Felipe Schmidt Birk¹, Pedro Augusto Morello Cella¹, Diego Henrique 

Terra¹, Gabriel Seroiska¹, Helena Marcon Bischoff¹, Carolina Herzog¹, Leonardo 

Griseli¹, Sofia Giusti Alves², Raphael Boesche Guimarães³, Marcelo Haertel 

Miglioranza³.  

 

1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 

2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

3 Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia – IC-FUC 

 

Introdução: O uso de exames de imagem e testes funcionais em pacientes com 

DAC estável, bem como a aderência de suas indicações às diretrizes da 

Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC), persiste desconhecida. 

Objetivos: Avaliar a adesão à diretriz da ESC sobre avaliação e manejo de 

doença aterosclerótica coronariana (DAC) crônica, publicada em 2013, no 

manejo de pacientes com dor torácica estável potencialmente causados por DAC 

obstrutiva.  

Métodos: Estudo de coorte, prospectivo, internacional, multicêntrico. Entre 

setembro de 2019 e março de 2020, pacientes referenciados para investigação de 

DAC crônica foram recrutados em 73 centros de 24 países membros da ESC. A 

adesão dos países às diretrizes da ESC na escolha do primeiro exame de imagem 

a ser realizado, bem como a realização de exames conseguintes, foi avaliada a 

partir da probabilidade pré-teste (PPT) estimada, da fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo (FEVE) e nos resultados do primeiro teste. 

Resultados: Um total de 5156 pacientes (59.7% homens, idade média de 

63.5±11.4 anos) foram recrutados. A PPT era >5% e a FEVE >50% em 4610 

pacientes (89.4%) que, de acordo com as diretrizes da ESC, necessitavam de um 

teste não-invasivo. Testes não-invasivos foram realizados como primeiro teste 

em 62.6% dos pacientes, seja por angiotomografia computadorizada coronariana 

(AngioTC coronariana) (22.4%), cintilografia miocárdica (22.6%), 

ecocardiograma de estresse (15.2%) ou outra modalidade não-invasiva (2.4%). A 

estratégia diagnóstica não foi de acordo com as diretrizes da ESC em 39% dos 

pacientes na escolha do primeiro teste, e em 46% considerando a sequência da 

investigação. Na análise multivariada, preditores negativos de aderência foram 

história prévia de revascularização e realização apenas de teste ergométrico ou 

cineangiocoronariografia como primeiro teste. Aderência às diretrizes da ESC 

foi associada a menor indicação de cineangiocoronariografias (16.8 vs 44.5%, 

P<0.001) e menor taxa de resultados negativos (20.8% vs 37.9%, P<0.001). 
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Conclusão: Em uma grande população com suspeita de DAC estável, o uso de 

testes de imagem frequentemente não vai de encontro com o que é preconizado 

pelas diretrizes da ESC. A abordagem inicial através de testes de estresse ou 

AngioTC coronariana leva a maiores taxas de aderência às diretrizes, que é 

associada a uma menor taxa de indicações de cineangiocoronariografia e menor 

taxa de resultados negativos. 

 

Apoio: FAPICC 
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ABORDAGEM DO EXERCÍCIO FÍSICO NO CONTEXTO 

PREVENTIVO PARA A DOENÇA CORONARIANA 

PEDRINI, Felipe Luís¹; ARBOIT, Bruna Regina¹; BRANDÃO, Arthur Crossi¹; 

STRÖHER, Ângelo Luís1; ROMERO, Samuel Salvi¹. 

1 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI 

Campus de Erechim – Curso de Medicina 

 

INTRODUÇÃO: Contextualiza-se a prevalência das doenças crônicas não 

transmissíveis, característica que denota a importância das avaliações 

interprofissionais. Destaca-se, nesse contexto, o infarto agudo do miocárdio, as 

insuficiências cardíacas, os acidentes vasculares encefálicos, o acometimento 

renal agudo e crônico, as doenças dos grandes e médios vasos e o acometimento 

da microcirculação. Assim, o exercício físico é identificado como uma forma 

acessível e não farmacológica de tratamento, prevenção e melhora da qualidade 

de vida. Pode-se destacar, na organização dos processos de cuidado: a melhora 

do perfil lipídico dos pacientes, redução da pressão sanguínea, prevenção e 

tratamento do diabetes mellitus tipo II e redução dos processos inflamatórios.  

 

OBJETIVO: Revisão narrativa ancorada em bases e biblioteca de dados, a 

saber: Biblioteca Virtual da Saúde; PUBMED; SCIELO; MEDLINE. 

 

METODOLOGIA: Os descritores pesquisados fizeram relação com o exercício 

físico e a doença coronariana. O desenvolvimento do texto foi baseado nas 

atividades desenvolvidas na Liga Acadêmica de Medicina do Esporte e do 

Exercício do Curso de Medicina da URI Erechim. 

 

RESULTADOS: A insuficiência de irrigação sanguínea no coração pelas 

artérias coronárias é a característica da doença arterial coronariana (DAC), 

diretamente relacionada à obstrução do fluxo sanguíneo pelas placas 

ateroscleróticas. As mudanças nos hábitos de vida, dentre elas o exercício físico, 

podem compreender efeitos antiaterogênicos, antitrombóticos, endoteliais e 

eletrofisiológicos. Ainda, os exercícios físicos isotônicos reduzem os níveis 

lipídicos, a pressão arterial sistêmica e a resistência à insulina, principalmente 

quando associados ao exercício aeróbico. Ademais, o efeito antitrombótico, que 

inibe a adesão e a agregação plaquetária. Diante desse cenário, há pesquisa que 

corrobora com os benefícios até então mencionados, quando apontam que a não 

realização de exercícios físicos também poderia ser considerada como um dos 

fatores de risco cardiovascular. O exercício físico, nesse contexto, é revelado 
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como um caminho simples e efetivo, perante seus benefícios quanto a prevenção 

primária da DAC. 

 

CONCLUSÕES: A insuficiência de irrigação sanguínea no coração pelas 

artérias coronárias é a característica da doença arterial coronariana. Exercícios 

aeróbicos e regulares podem reduzir o conteúdo de gordura corporal, hipertensão 

arterial sistêmica, triglicerídeos no sangue e provocar aumento de HDL 

(lipoproteína de alta densidade), além de otimizar a sensibilidade à insulina e o 

metabolismo da glicose. 
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ESCORE SHARPEN: UM PREDITOR INDEPENDENTE DE 

SOBREVIDA EM LONGO PRAZO APÓS A ALTA HOSPITALAR DE 

PACIENTES INTERNADOS POR ENDOCARDITE INFECCIOSA. 

 

Helena Marcon Bischoff ¹, Sofia Giusti Alves ², Fernando Pivatto Júnior ², 

Filippe Barcellos Filippini ³, Gustavo Paglioli Dannenhauer ³, Gabriel Seroiska ¹, 

Luiz Felipe Schmidt Birk ¹,  

Diego Henrique Terra ¹, Daniel Sganzerla ², Marcelo Haertel Miglioranza ³. 

 

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

2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

3 Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia (IC-FUC) 

 

Introdução: poucos escores para avaliação de sobrevida em longo prazo após 

endocardite infecciosa (EI) estão disponíveis na prática clínica. O escore 

SHARPEN foi desenvolvido visando à predição de mortalidade hospitalar de 

internações por EI; seu desempenho na predição da sobrevida após a alta 

hospitalar, entretanto, ainda não foi avaliado.  

Objetivos: avaliar o desempenho do escore SHARPEN para predição de 

mortalidade intra-hospitalar em pacientes com EI. 

Métodos: estudo de coorte retrospectivo incluindo todos os pacientes ≥ 18 anos 

com alta hospitalar por endocardite infecciosa definitiva (critérios de Duke 

modificados) do Hospital Nossa Senhora da Conceição, entre 2000-16. O escore 

SHARPEN foi calculado para cada paciente, sendo eles classificados como de 

baixo-moderado (2-10 pontos) ou de alto risco (11-20 pontos). O seguimento foi 

realizado através da revisão dos prontuários.  A análise de sobrevida foi 

realizada através das curvas de Kaplan-Meier, sendo as mesmas comparadas 

através do teste de Log-rank. Foi realizada regressão de Cox, sendo incluído no 

modelo multivariável todas as variáveis com P < 0,1 na análise univariável. P < 

0,05 foi considerado estatisticamente significativo.  

Resultados: foram estudados 135 pacientes (idade média 53,3 ± 16,9 anos, 97 

[71,9%] masculinos) com escore SHARPEN mediano de 9 pontos (IIQ: 7-11 

pontos). O principal agente etiológico foi Staphylococcus aureus (29 [21.5%]) e 

cirurgia cardíaca foi realizada em 54 (40,0%) pacientes. Do total de pacientes, 

39 (28,9%) foram considerados de alto risco e 96 (71,1%) de baixo-moderado 

risco. A mediana do seguimento pós-alta foi de 3,4 (IIQ: 0,19-9,0) anos (681,8 

pacientes-ano), havendo 37 óbitos nesse período. A média de sobrevida pós-alta 

foi de 12,4 anos (IC95%: 10,7-14,0), sendo significativamente maior nos 

pacientes classificados como de baixo-moderado risco (Log-rank P = 0,006). 

Índice de comorbidade de Charlson (HR 1,20 [IC95%: 1,06-1,36]; P = 0,004) e 

escore SHARPEN (HR 1,18 [IC95%: 1,009-1,37]; P = 0,038) foram os únicos 
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preditores independente de sobrevida em longo prazo entre as variáveis 

analisadas. 

Conclusões: o escore SHARPEN mostrou-se um preditor de sobrevida 

independente em pacientes com alta hospitalar após internação por EI. Visto sua 

já definida utilidade no cenário intra-hospitalar, essa observação corrobora sua 

implementação na prática clínica.  

 

Apoio:  CNPq
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Estresse autopercebido em pacientes com doença arterial coronariana em 

época de pandemia de COVID-19  

Isadora Martins da Silva Stumpf¹², Melissa Schiwe¹, Karine Elisa Schwarzer 

Schmidt¹, Alexandre Schaan de Quadros¹, Márcia Moura Schmidt¹ 

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

Cardiologia; ² Universidade Luterana do Brasil 

Introdução: A quarentena trouxe diversas mudanças na rotina de toda 

população brasileira. No âmbito da saúde mental, constatou-se um aumento na 

suscetibilidade do indivíduo desenvolver sintomas como estresse psicológico, 

ansiedade e depressão devido à restrição social. Os fatores psicossociais exercem 

um papel fundamental na etiologia e evolução das doenças cardiovasculares 

(DCVs), sendo o stress um dos fatores. 

Objetivo: Avaliar o estresse autopercebido em pacientes com doença arterial 

coronariana durante a pandemia de COVID-19.  

Métodos: Pacientes com doença arterial coronariana submetidos à intervenção 

coronariana percutânea no período de fevereiro a maio de 2020 de um hospital 

referência em cardiologia foram considerados elegíveis. Os pacientes foram 

entrevistados em relação ao estresse autopercebido através de ligações 

telefônicas no período de agosto a dezembro de 2020. As características clínicas, 

eventos intra-hospitalares foram obtidos através de prontuário eletrônico. O 

estresse foi avaliado utilizando a Perceived Stress Scale- PSS-10. Foram 

considerados estressados os pacientes com pontuação acima da média na PSS-10 

(16 pontos). Os pacientes foram divididos nos grupos com e sem estresse. As 

variáveis categóricas foram expressas através de frequência e percentual e 

analisadas pelo teste qui-quadrado e as contínuas expressas através de média e 

desvio padrão e analisadas pelo teste t de Student. Resultados: Foram acessados 

para elegibilidade 501 pacientes e 200 foram incluídos. 49% dos pacientes 

apresentaram estresse. Os pacientes estressados eram frequentemente com 

menor idade e com história familiar positiva para doença arterial coronariana. As 

mulheres eram mais estressadas do que os homens embora eles sejam mais 

prevalentes em ambos os grupos. Em relação às questões da PSS-10, os 

pacientes com estresse ficaram mais frequentemente aborrecidos por algo 

inesperado; sentiam-se mais frequentemente incapazes de controlar coisas 

importantes na vida, mais nervosos e irritados do que aqueles sem stress. Eles 

também referiam mais dificuldade em controlar irritações na sua vida.  Por fim, 

50% dos estressados sentiram muito frequentemente que os problemas 

acumularam tanto que não conseguiriam resolvê-los, em comparação a 0,98% 

dos sem estresse. 



Anais do XXV SIC 
29 

Conclusão: Os pacientes com doença arterial coronariana e estresse 

autopercebido são mais jovens e apresentam história familiar de doença 

coronariana. Possuem menor controle de suas irritações e de coisas importantes 

em suas vidas e um sentimento maior de sobrecarga e incapacidade para resolver 

os seus problemas em relação aos sem estresse. 

Apoio: CNPq 
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EUropean REgistry on CArdiovascular Imaging – EURECA Imaging 

Registro do Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de 

Cardiologia 

 

Luiz Felipe Schmidt Birk¹, Pedro Augusto Morello Cella¹, Diego Henrique 

Terra¹, Gabriel Seroiska¹, Helena Marcon Bischoff¹, Carolina Herzog¹, Leonardo 

Griseli¹, Sofia Giusti Alves², Raphael Boesche Guimarães³, Marcelo Haertel 

Miglioranza³.  

 

1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 

2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

3 Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia – IC-FUC 

 

Introdução: O uso de exames de imagem e testes funcionais em pacientes com 

DAC estável, bem como o grau de aderência às diretrizes da ESC, ainda hoje é 

desconhecida no mundo, sendo seu estudo fundamental na otimização da 

investigação dos pacientes e na redução de custos. 

Objetivos: Avaliar a adesão à diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia 

(ESC) sobre avaliação e manejo de doença aterosclerótica coronariana (DAC) 

estável, publicada em 2013, no manejo de pacientes com dor torácica estável 

potencialmente causados por DAC obstrutiva.  

Métodos: Estudo de coorte, prospectivo, internacional, multicêntrico. Entre 

setembro de 2019 e março de 2020, pacientes referenciados para investigação de 

DAC crônica foram recrutados em 73 centros de 24 países membros da ESC. A 

adesão dos países às diretrizes da ESC na escolha do primeiro exame de imagem 

a ser realizado, bem como a realização de exames conseguintes, foi avaliada a 

partir da probabilidade pré-teste (PPT) estimada, da fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo (FEVE) e nos resultados do primeiro teste. 

Resultados: No centro IC-FUC, um total de 180 pacientes (66.1% mulheres, 

idade média de 58.3±12.4 anos) foram incluídos no estudo. Testes não-invasivos 

foram realizados em 51 pacientes (28.3%). Em relação ao perfil de testes, foi 

solicitado Teste Ergométrico para 83 (46.11%) pacientes, 

Cineangiocoronariografia para 46 (25.56%), Cintilografia Miocárdica para 28 

(15.56%) e Ecocardiograma de Estresse para 23 (12.78%). Desses pacientes, 18 

(10.0%) necessitaram realizar investigação adicional com um novo teste e 9 

(5.0%) realizaram procedimento de revascularização. O estudo atual apresenta 

limitações, como a indisponibilidade de AngioTC Coronariana em nosso centro 

e a instalação da pandemia de Sars-Cov-19 durante o seguimento dos pacientes, 

causando perdas.  

Conclusão: Em uma grande população com suspeita de DAC estável, o uso de 

testes de imagem frequentemente não vai de encontro com o que é preconizado 

pelas diretrizes da ESC. Teste ergométrico e cineangiocoronariografia são 
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realizados no lugar de testes não-invasivos em uma considerável proporção dos 

pacientes. O subfinanciamento do sistema de saúde associado a uma demanda 

excessivamente maior do que a oferta de exames não-invasivos parece ser 

determinante na não-adesão às diretrizes da ESC, o que, contraditoriamente, 

aparentemente resulta em aumento de custos e de riscos para os pacientes. 
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Registro de Intervenção Coronariana Percutânea em Tronco de Coronária 

Esquerda Não Protegido (TCE) 

Egídio Júnior Lorenzetti Ruggini 1,2, Marcia M. Schmidt1, Andre Manica1. 

1 IC/FUC  

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

 

 

Introdução: A prevalência de estenoses envolvendo o tronco de coronária 

esquerda não protegido pode variar de 4-6% de todas as intervenções 

coronarianas percutâneas (ICP) e chegar a 24% nos pacientes com síndrome 

coronariana aguda (SCA). Com a evolução das técnicas de angioplastia e o 

surgimento dos stents de 2ª e 3ª gerações, observa-se que esta tem se tornado 

uma intervenção frequente nos dias de hoje.   

Objetivos: determinar a taxa de mortalidade e de reintervenção de seguimento 

clínico pós procedimento até 5 anos em pacientes submetidos a ICP de tronco 

de coronária esquerda não protegido.  

Métodos:  foram incluídos pacientes do Hospital da Cidade de Passo Fundo, 

Hospital São Lucas da PUC e do Instituto de Cardiologia do RS em Porto 

Alegre. A inserção ocorreu entre Maio/2015 e Dezembro/2020. O seguimento 

será de 5 anos, sendo feita uma entrevista nos intervalos de 30 dias, 6 meses e 

anualmente. A entrevista se utiliza de um questionário elaborado pela 

instituição.   

Resultados: o registro clínico conta com um total de 306 pacientes, sendo 52 

do Hospital da Cidade de Passo Fundo (17%), 22 Pacientes do Hospital São 

Lucas da PUC (8%)e 232 pacientes do Instituto de Cardiologia do RS em Porto 

Alegre (75%). Dentre os 306 pacientes, 59,8% dos pacientes são da raça branca, 

e 63,5% de homens. Destaca-se que 82,7% dos pacientes apresentam 

hipertensão, 49,5% dos pacientes tinham dislipidemias e 29,3% eram 

diabéticos. Observou-se expressiva presença de Síndrome Coronariana Aguda 

(SCA) (65,1%) nos pacientes do estudo. Quanto à resolução da lesão de tronco, 

94,8% dos procedimentos tiveram sucesso sem complicações. Com base nos 

dados, o Stent 1 teve como principal localização o TCE para DA com 53,3% 

dos pacientes, seguido pela localização do óstio do TCE com 31,7%, logo 

depois TCE para CX, com 7,8%, sendo estas três as principais localizações da 

colocação de stents primários. Os stents mais usados foram Sirolimus com 

39,9%, seguido pelo Zotarolimus com 29,7% e em terceiro o Everolimus com 

25,8%. Acresce-se ainda que 29% dos pacientes já sofreram ICP prévia, sendo 

esse fator relevante para uma possível reintervenção.  
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Conclusão: a análise dos dados preliminares demonstraram que a lesão de 

tronco acomete com mais frequência a DA. Fatores de risco tradicionais para as 

doenças cardiovasculares estiveram presentes na maioria dos pacientes como 

esperado (HAS, DM II e masculino) Em análise acrescida 60,5% dos casos foi 

resolutivo com a colocação de apenas um stent, sendo realizada na maioria dos 

casos, apenas uma intervenção na lesão alvo.  

 

Apoio: FAPERGS 
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ACÚMULO DE LÍQUIDO EXTRAVASCULAR PULMONAR INDUZIDO 

PELO ESFORÇO EM CICLISTAS DE ELITE: ESTUDO COM 

ULTRASSONOGRAFIA PULMONAR 

 

Pedro A. M. Cella, Tiago J. Nardi, Patrícia de Moraes Costa, Mario A. C. 

Rother, Luiz F. Birk, Carolina Herzog, Diego Terra, Helena Biscoff, Gabriel 

Seroiska, Marcelo Haertel Miglioranza. 

 

Introdução: Corridas de bicicleta de longa distância podem causar sobrecarga 

hemodinâmica transitória aguda das câmaras direitas e da circulação pulmonar, 

podendo resultar em congestão alveolar. Acreditamos o desenvolvimento de 

líquido extravascular pulmonar (LEP) relacionado ao esforço possa ser o 

resultado da falta de preparo físico ou dos efeitos do remodelamento cardíaco 

decorrentes do treinamento extremo. Assim, postulamos que o desenvolvimento 

de LEP possa ser tanto um marcador de esforço físico excessivo, bem como um 

fator relacionado com o limite de rendimento do atleta. Dentro deste contexto 

justificamos a importância do desenvolvimento de uma pesquisa para estudar o 

desenvolvimento LEP desencadeado pelo esforço físico em ciclistas 

profissionais.  

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

de acúmulo de LEP induzido pelo esforço em ciclistas de elite, comparando 

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

correlacionando com parâmetros ecográficos, laboratoriais e de rendimento do 

atleta.    

Métodos: Estudo de coorte prospectivo. Foram estudados ciclistas profissionais 

selecionados. Realizou-se coleta dos dados referentes a prática esportiva. No 

período pré esforço, foi coletada amostra de sangue, feito ECG de 12 derivações, 

realizado estudo ecocardiográfico transtorácico e estudo ultrassonográfico do 

pulmão. O estudo ultrassonográfico do pulmão pós-esforço foi realizado em até 

2 minutos após o término da atividade física.  Feita coleta de nova amostra de 

sangue cerca de 4 horas após o esforço. A prova de esforço foi realizada em 

ambiente controlado, com a bicicleta do atleta rodando de forma estacionária na 

esteira-rolo (EASYROLL, Brasil).  

Resultados: Incluídos 7 ciclistas na pesquisa. Observou-se tendência ao 

acúmulo de LEP após esforço físico extremo - linhas B de Kerley pré teste (6,9 ± 

3,5) e pós teste (31,6 ± 17,6), p = 0,005. Notou-se elevação de biomarcadores de 
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estresse do miocárdio: NT-pro BNP pré teste (22,3 ± 11,9 pg/ml) e pós teste 

(35,5 ± 18,3 pg/ml), p = 0,017; Troponina T Us pré teste (6,6 ± 1,73 pg/ml) e 

pós teste (35,4 ± 36,03 pg/ml), p = 0,018. Constatou-se ainda uma queda dos 

valores de testosterona e breves alterações em outros exames laboratoriais.  Os 

achados da Ecocardiografia 3D demostraram aumento das pressões 

intracavitárias e alteração da função mecânicas em câmaras atrial esquerda e 

ventricular direita. 

Conclusões: Ciclistas submetidos a esforço intenso podem apresentar um 

desequilíbrio da hemodinâmica cardiopulmonar, desenvolvendo congestão 

pulmonar. Notou-se uma elevação dos marcadores de estresse mecânico e 

distensional de cardiomiócitos após o esforço intenso, podendo representar não 

só uma sobrecarga das câmaras cardíacas, mas também alterações agudas na 

complacência e elastância dos miócitos. 

 

Apoio: FAPERGS 
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RESUMOS APRESENTADOS CARDIOLOGIA FETAL 
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ESTUDO TRANSLACIONAL DA SUPLEMENTAÇÃO MATERNA DE 

ÔMEGA-3 NA ALTERAÇÃO DA DINÂMICA DO DUCTO ARTERIOSO 

FETAL: ESTUDO IN VITRO 

 

Eduarda Rodrigues Bonamigo¹, Gabriel Azeredo de Magalhães¹, Izabele Vian¹, 

Vitoria Aragon¹, Vitoria Campanha Gomez¹, Paulo Zielinsky¹. 

 

1. Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologia - RS 

 

Introdução: Os ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 (AGPI ômega-3) 

possuem ação anti-inflamatória e a sua suplementação no segundo e terceiro 

trimestres da gestação têm sido recomendada devido à baixa ingestão desse 

nutriente pela dieta e aos possíveis benefícios que vem sendo apontados na 

literatura. No entanto, sabe-se que diversas substâncias anti-inflamatórias 

possuem efeito sobre a alteração da dinâmica do ducto arterioso fetal, 

especialmente no terceiro trimestre de gestação. Porém, o efeito do ômega-3 

sobre o ducto arterioso ainda é desconhecido, bem como os possíveis 

mecanismos celulares e moleculares implicados nesta alteração. 

Objetivos: Avaliar a relação do ômega-3 na alteração da dinâmica do ducto 

arterioso fetal no terceiro trimestre gestacional e os mecanismos celulares e 

moleculares implicados. 

Métodos: Estudo translacional, com um braço experimental in vitro, em que 

células musculares lisas serão tratadas com ômega-3 ou ômega-6 e serão 

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

oxidativo. 

Resultados esperados: Obter evidências experimentais sobre os efeitos do 

ômega-3 sobre a dinâmica do ducto arterioso fetal. Espera-se estabelecer um 

modelo in vitro com uso de células musculares lisas que mimetize o 

microambiente do ducto arterioso, para gerar evidências mecanísticas que 

respaldem os achados clínicos. 

Conclusão: Sabendo-se que a patência do ducto arterioso fetal é dependente da 

presença de prostaglandinas e que substâncias como o ômega 3 tem capacidade 

de interferir na sua rota metabólica, torna-se necessário este estudo. 

 

Apoio: FAPICC 
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ESTUDO TRANSLACIONAL DA SUPLEMENTAÇÃO MATERNA DE 

ÔMEGA-3 NA ALTERAÇÃO DA DINÂMICA DO DUCTO ARTERIOSO 

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

 

Vitória Campanha Gomez1, Gabriela dos Santos Marinho1 , Izabele Vian1, 

Antônio Piccoli Jr1, Luiz Henrique Nicoloso1,  Gabriela Garcez1 , Eduarda 

Bonamigo1, Gabriel Azeredo de Magalhães1, Vitória Aragon1, Paulo 

Zielinsky1,2.  

 

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

2-Departamento de Pediatria (UFRGS) 

 

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

arterioso fetal (DAF) já está bem documentado. Por sua propriedade anti-

inflamatória, a suplementação de ômega-3 tem sido recomendada na gestação, 

contudo, os efeitos dessa substância sobre a dinâmica do DAF ainda são 

desconhecidos.  

 

Objetivos: Avaliar a relação da suplementação de ômega-3 na dinâmica do DAF 

no terceiro trimestre gestacional. 

 

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

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

maiores de 18 anos, idade gestacional entre 27 e 28 semanas e com fetos 

normais. Exclusão de gestantes em uso de substâncias com ação anti-

inflamatórias. Randomização das participantes em dois grupos de suplementação 

(cápsula de ômega-3 – 450mg/dia de DHA - ou placebo – óleo de milho) por 

oito semanas. Antes e depois da suplementação, foram realizados 

ecocardiograma fetal, antropometria, avaliação do consumo de polifenóis e 

ômega-3 e coleta de amostras de sangue e urina para análise de biomarcadores 

do estresse oxidativo e inflamação. O tamanho amostral calculado para cada 

grupo foi 37 gestantes. (2) experimental in vitro em que células musculares lisas 

serão tratadas com ômega-3 ou ômega-6 e avaliadas quanto à viabilidade, danos 

ao DNA e alterações no metabolismo oxidativo. (3) experimental in vivo com 

ratas Wistar prenhas, divididas em três grupos de suplementação (água, 

indometacina ou ômega-3) e, após a cesárea, analisados os diâmetros ductais dos 

fetos.  

 

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

Sistema Único de Saúde em realização de ecocardiograma fetal no Instituto de 

Cardiologia do Rio Grande do Sul, com idade gestacional de 27,2±0,09 semanas, 

30±6,49 anos, IMC atual de 31,2±6,07 Kg/m² e IMC pré-gestacional 
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28,46±6,95. Na análise intragrupos houve diferença estatística na velocidade 

diastólica (p<0,001), sistólica (p<0,001) e no índice de pulsatilidade (p<0,05). 

67% das gestantes tiveram uma variação no IP acima do esperado conforme o 

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

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

Com relação ao estudo in vitro, estamos aguardando resultado das análises. O 

estudo in vivo com ratas Wistar prenhas será desenvolvido após resultado in 

vitro.   

 

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

servirão para estabelecer a segurança na recomendação de ômega-3 durante 

gestação.   

 

APOIO:  FAPICC 
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Melhora da hipertensão pulmonar fetal e maturidade após a reversão da 

constrição ductal: um estudo de coorte prospectivo 

G. A. Magalhães1, Gomez V.1, G. Marinho1, I. Vian1, A. Piccoli Jr.1, L. H. 

Nicoloso1, Garcez G.1, Bonamigo E.1, Sulis N.1, J. Zurita-Peralta1, A. Sosa-

Olavarría3, P. Zielinsky1,2. 

1 – Unidade de Cardiologia fetal (IC-FUC) 

2 – Departamento de Pediatria (UFRGS) 

3 – Universidade de Carabobo - Venezuela 

 

Introdução: a constrição do ducto arterioso fetal é um distúrbio funcional 

prevalente, com potencial para várias complicações intraútero e neonatais. A 

utilização materna de substâncias anti-inflamatórias farmacológicas ou 

dietéticas, como AINE’s e alimentos ricos em polifenóis, respectivamente, 

inibem a síntese de prostaglandinas e têm se mostrado responsável pela maioria 

dos casos. A maturidade pulmonar fetal, a qual pode ser representada através de 

métodos não invasivos como a relação tempo de aceleração/tempo de ejeção 

(TA/TE) ao Doppler ecocardiográfico, é retardada quando há uma diminuição 

aguda da área vascular pulmonar, como na hipertensão pulmonar aguda induzida 

por vasoconstrição pulmonar. Sabe-se, porém, que a suspensão materna do uso 

dessas substâncias é capaz de restabelecer a dinâmica do fluxo na artéria 

pulmonar e, paralelamente, garantir a maturidade pulmonar fetal. 
Objetivos: testar a hipótese de que a pressão média estimada da artéria 

pulmonar (PMAP) diminui e a maturação vascular pulmonar avaliada pela 

relação TA/TE aumenta após a reversão da constrição do canal arterial fetal, pela 

suspensão do agente causal (alimentos ricos em polifenóis ou antiinflamatórios 

não esteroidais), e que esses efeitos são independentes da evolução da idade 

gestacional. 

Métodos: trata-se de estudo de coorte prospectivo que comparou parâmetros de 

fluxo ductal observados ao Doppler ecocardiográfico, PMAP e relação TA/TE 

em 70 fetos, ao 3º trimestre, com o diagnóstico de constrição ductal e após 2 

semanas da descontinuação de inibidores de prostaglandinas. As variação da 

pressão média da artéria pulmonar (PMAP) e da relação TA/TE nesses 2 

momentos também foram comparadas com as variações esperadas no mesmo 

período gestacional em fetos normais, de acordo com as curvas de referência 

construídas em 305 fetos normais abrangendo o 3º trimestre. 

 

Resultados: normalização das velocidades ductais sistólica e diastólica médias 

(1,86 ± -0,34 a 1,38 ± 0,41 m/s, p <0,0001 e 0,41 ± 0,11 a 0,21 ± 0,065 m/s, p 

<0,0001, respectivamente) e do índice de pulsatilidade (1,99 ± 0,20 a 2,55 ± 

0,42, p <0,0001) foi demonstrada após 2 semanas. Nesse período, a PMAP 

diminuiu (66,7 ± 6,90 a 54,5 ± 6,70 mmHg, p <0,0001), e a relação TA/TE na 

artéria pulmonar aumentou (0,20 ± 0,06 a 0,33 ± 0,07, p <0,0001). A variação 
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média da PMAP foi -12,3 ± -0,30 mmHg, p <0,001 (variação em fetos normais 

em 2 semanas no mesmo período gestacional = -2,3 ± -0,19 mmHg [5,3 vezes 

mais]), e a variação do TA/TE pulmonar foi de 0,14 ± 0,08, p <0,001 (variação 

do TA/TE em fetos normais no mesmo período gestacional = + 0,015 ± 0,08, 

[9,3 vezes mais]). 

Conclusão: a resolução da constrição ductal fetal é acompanhada pela queda da 

pressão média da artéria pulmonar e pelo aumento da maturidade vascular 

pulmonar, em grau significativamente superior ao observado em fetos normais 

no mesmo período de evolução da idade gestacional. 

 

APOIO: CNPq 
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SUPLEMENTAÇÃO DE ÔMEGA-3 NO TRATAMENTO 

CIRÚRGICO DA OBESIDADE: UM ENSAIO CLINICO 

RANDOMIZADO 

Bianca Alves Mendes¹, André Vicente Bigolin², Débora Raupp², Elisa Loch 

Razzera² Izabele Vian da Silveira Corrêa² 

¹Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 

²Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologica (IC – FUC) 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade, caracterizada pelo Índice de Massa Corporal 

(IMC) ≥40km/m², é considerada uma doença crônica, endócrino-metabólica, é a 

sexta principal causa de risco para morte no mundo. Anualmente, o número de 

óbitos decorrentes das doenças associadas à obesidade atinge cerca de 3,4 

milhões de adultos¹. Dentre essas doenças estão: hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes tipo 2, dislipidemia, câncer, cardiopatia isquêmica, insuficiência 

cardíaca congestiva, entre outras². No entanto, a diminuição severa no consumo 

alimentar e uma consequente perda de peso se associam com o aumento na 

síntese de mediadores imunológicos de resposta pró-inflamatória e produção de 

fatores que induzem à degradação proteica, gerando sérias implicações 

nutricionais. OBJETIVO: Avaliar a relação da suplementação do AGPI ômega-

3 (3000 mg/dia) na redução da degradação proteica em pacientes obesos 

candidatos à cirurgia bariátrica e metabólica. MÉTODOS: Ensaio clínico 

randomizado multicêntrico. Calculo de tamanho amostral foi de 62 pacientes 

para cada grupo. Foi considerado como principal desfecho para este cálculo a 

Força do Aperto de Mão (FAM), redução da perda de massa magra e na melhora 

dos parâmetros do perfil lipídico no período pós-operatório de cirurgia bariátrica 

e metabólica considerando um aumento no grupo tratado com ômega 3 com um 

erro de 5% e um nível de confiança de 90%. Tendo em vista uma perda de 

seguimento de 20%, serão incluídos 75 pacientes por grupo. A suplementação 

inicia com 15 dias pós-operatório (após a alta hospitalar), até completar 90 dias 

de uso. RESULTADOS PRÉVIOS: 16 pacientes randomizados, destes 10 já 

concluíram o protocolo, 2 estão em andamento e 2 foram considerados perdas 

devido a não realização dos exames finais do protocolo, respeitando as questões 

éticas do momento atual de pandemia (relação risco/benefício).  

CONCLUSÕES: Atualmente, a utilização de nutrientes imunomoduladores, 

associada a nutrientes antioxidantes, com a finalidade de estabilizar o 

catabolismo e reduzir os danos peroxidativos, tem demonstrado resultados 

promissores. A demonstração do efeito do ômega-3 na avaliação do processo 

inflamatório no tratamento cirúrgico da obesidade poderá possibilitar avanço no 

conhecimento científico e prático, provocando mudanças na orientação dietética 

desses pacientes. Esta orientação terá potencialmente alto impacto em termos de 

Saúde Pública. 
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APOIO: CNPq 

 

¹ Lim S, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury 

attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: 

a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 

2012; 380(9859): 2224-60. 
2 Gadde KM, Martin CK, Berthoud HR, Heymsfield SB. Obesity: 

Pathophysiology and Management. J Am Coll Cardiol. 2018 Jan 2;71(1):69-84 

 

 



Anais do XXV SIC 
44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMOS APRESENTADOS CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 



Anais do XXV SIC 
45 

 
SAVING HEARTS, SAVING BRAINS: A Randomized Control Trial of the 

effectiveness of a home-based early intervention protocol for infants with 

congenital heart disease. 

 

Caroline Engster da Silva¹; Dra. Mariane Lopes²; 

Nathalia Bottega Banaletti¹; Dra. Fernanda Lucchese². 

 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)¹ 

Instituto de Cardiologia Fundação Universitária de Cardiologia (IC-FUC)²  

 

Introdução: Bebês com cardiopatia congênita (CC) representam cerca de 1% 

dos nascidos vivos no mundo e as taxas de sobrevivência nessa população 

aumentaram para até 90%. Maior preocupação vem surgindo sobre 

comorbidades neurocognitivas relacionadas a essa patologia. O risco de atraso 

de neurodesenvolvimento é de 50% nos bebês com CC. A detecção e 

intervenção precoce são cruciais para prevenir maiores sequelas de 

desenvolvimento e prover um maior bem-estar às crianças com CC. 

Objetivos: Avaliar a eficácia de um programa de intervenção precoce (IP) 

mediado pelos pais para minimizar atrasos no desenvolvimento de bebês com 

CC. 

Métodos: Ensaio clínico randomizado, multicêntrico, cegado para o avaliador. 

Foi realizada uma triagem e recrutamento ao longo de 10 meses, onde os pais 

foram contatados via celular para agendar a consulta. Os participantes foram 

divididos em dois grupos, controle (GC) e intervenção (GI). A intervenção foi 

realizada remotamente através de um protocolo de IP via cartilha e vídeos 

instrucionais sobre atividades diárias para os bebês, com duração de 6 semanas. 

As famílias receberam um kit de brinquedos e materiais para executar as 

atividades. O monitoramento foi feito através de mensagens de texto enviadas 

duas vezes por semana por profissionais treinados. 

Resultados: O programa de 6 semanas de IP, guiado remotamente e executado 

pelos pais, foi capaz de melhorar significativamente os escores de 

desenvolvimento de bebês com CC nos domínios de cognição (GI:10,6±0,5 vs. 

GC:8,2±0,56), linguagem receptiva (GI:10,7±0,70 vs. GC:7,2±0,34), linguagem 

expressiva (GI:9,4±0,55 vs. GC:7,8±0,39) e motricidade fina (GI:9,6±0,56 vs 

GC:7,70±0,49). Os pais relataram que estavam satisfeitos com o protocolo e 

com a sua capacidade de executar as atividades corretamente. 

Conclusão: O estudo se mostrou eficaz na sua capacidade de IP remota, 

mediado pelos pais em casa, sendo observada uma melhoria das pontuações de 

desenvolvimento de crianças com CC no GI em todos os domínios. Esta 

intervenção pode ser considerada como uma estratégia de baixo custo para 
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facilitar o acesso dessas crianças à IP, podendo ser útil para familias que vivem 

em locais remotos, ou em tempos de pandemia, onde a circulação de pessoas 

precisa ser restrita. Pesquisas futuras devem avaliar a necessidade de adaptar as 

atividades de IP a diferentes grupos, ou verificar alternativas de intervenção, 

como atendimento em grupo ao vivo e online mediado por um profissional 

treinado em neurodesenvolvimento infantil. 

 

APOIO: FAPERGS, CAPES E FAPPICC AIP 962/18. 
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Perfil de Classificação da Pressão Arterial e do Índice de Massa Corporal 

identificados no Registro de Hipertensão Arterial Sistêmica em Crianças e 

Adolescentes – HASCA no Rio Grande do Sul 

Nicole Saldanha de Souza1,2, Caroline Naidon Coelho1, Luiza Junqueira 

Trarbach1,3, Renata Alencar Póvoas4, Liliana Fortini Cavalheiro Boll¹, 

Jacqueline Vaz1, Danielle Irigoyen da Costa1,5, Maria Cláudia Irigoyen1,4 

1. Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC) 
2. Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 
3. University of Technology Sydney - Australia (UTS) 
4. Universidade de São Paulo (USP) do Instituto do Coração (InCor) 
5. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 

Introdução: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as 

Doenças Cardiovasculares (DCV) têm sido a principal causa de morte nas 

últimas duas décadas. Mudanças desse panorama requerem um foco global na 

prevenção e tratamento dessas doenças¹. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

é altamente prevalente na população brasileira, corroborando com o 

desenvolvimento de doenças cerebrovasculares, coronarianas, doença de retina, 

insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica e doenças vasculares. 

Identificar o aumento dos níveis pressóricos precocemente na população jovem é 

de extrema importância para a prevenção de doenças crônicas, especialmente as 

cardiovasculares. Correlacionado a isso, estudos apontam que aumento do Índice 

de Massa Corporal (IMC) é fator de risco para as DCV. Na vida moderna a 

obesidade tem atingido cada vez mais as crianças, o que é bastante preocupante, 

visto que já é uma epidemia mundial.   

Objetivo: Identificar os valores da pressão arterial e a classificação do IMC 

de crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. 

Método: Trata-se de registro clínico, multicêntrico com a finalidade de 

identificar crianças e adolescentes com HAS em todo o Brasil, coordenado pelo 

Instituto do Coração (InCor) tendo como parceiro no Rio Grande do Sul (RS) o 

Instituto de Cardiologia (IC-FUC). O Registro HASCA foi realizado em escolas 

públicas e privadas com crianças e adolescentes com idade entre 7 anos e 18 

anos incompletos. Para verificação da pressão arterial (PA) foi utilizado um 

aparelho eletrônico OMRON HEM 705 CP e seguimos as recomendações das 

diretrizes nacionais e internacionais para a escolha do manguito e da técnica 

empregada. A classificação da HAS foi definida pelo percentil de PA em relação 
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à idade, sexo e altura. Utilizou-se o software REDCap para inserção das 

variáveis e análise dos dados. Para classificação do IMC foram aferidas as 

medidas de peso e altura sendo utilizado o software AnthroPlus para análise dos 

dados. Aprovado CEP/IC-FUC UP 5449/17. 

Resultados: De julho de 2018 a outubro de 2019 a equipe HASCA compareceu 

em 11 escolas do estado do RS, sendo nove em Porto Alegre, uma em Guaíba e 

uma em Torres. Participaram um total de 1427 crianças e adolescentes. 

Na relação dos dados da PA das crianças encontramos que 81,10% são 

normotensas, 6,60% são pré-hipertensos e 12,30% são hipertensas. Já nos 

adolescentes 65,60% são normotensas, 20,10% são pré-hipertensos e 14,30% são 

hipertensos.                                                               

Quando relacionamos os dados de IMC e idade, identificamos que as crianças 

foram classificadas como eutróficas em 58,50%, sobrepeso em 18,60% e obesos 

em 22,90%. Com os adolescentes a classificação ficou de 67,20% como 

eutróficos, 16,70% com sobrepeso e 16,10% com obesidade.           

Conclusões: O HASCA identificou que as crianças no RS possuem 18,90% de 

pressão arterial elevada; porém este percentual aumenta nos adolescentes, 

passando para 34,40%. Existe a necessidade de acompanhamento precoce deste 

grupo, evitando adultos hipertensos.  

Em relação ao IMC, as crianças apresentam uma taxa de sobrepeso e obesidade 

maior do que os adolescentes. Salientamos a importância dos pais e da escola na 

educação alimentar das crianças e adolescentes para manterem os níveis de IMC 

dentro do padrão recomendado para a faixa etária. 

Apoio Regional da bolsa: FAPICC 

Apoio Nacional do projeto HASCA: CNPq 
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ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO 

NUTRITIONAL PATHWAY FOR INFANTS WITH CONGENITAL HEART 

DISEASE BEFORE SURGERY 

  

Nathalia Bottega Banaletti¹; Me.Viviane P. de Campos²;  

Caroline E. da Silva1; Dra. Fernanda Lucchese².  

 

¹UFCSPA; ²IC-FUC 

 

Introdução: Bebês com cardiopatia congênita (CC) geralmente nascem com 

peso adequado para a idade gestacional. Porém, há fatores, como a taxa 

metabólica basal, que afetam a rápida perda de peso pós-parto. Essa taxa em 

crianças com CC é três a cinco vezes mais baixa do que em pacientes sem 

doença cardíaca. A prevalência de desnutrição nesse público em países de baixa 

e média renda, como o Brasil, é próximo de 90%. Bebês com baixo peso pré-

cirúrgico, possuem maior risco de parada cardíaca e infecção, têm a função dos 

pulmões e músculo cardíaco prejudicados e também apresentam morbidade 

significativa e permanência na UTI prolongada. Inclusive, a desnutrição pode ter 

um impacto negativo no neurodesenvolvimento das crianças. Na literatura 

nacional, não há instrumentos validados para suporte nutricional pré-operatório 

de lactentes com cardiopatias congênitas. 

Objetivos: Realizar a adaptação transcultural (ATC) do protocolo Nutritional 

Pathway for Infants with Congenital Heart Disease before Surgery. Validar o 

conteúdo através do consenso de especialistas. 

Métodos: A ATC foi feita usando a metodologia de Beaton e col de um 

instrumento para fornecer suporte nutricional a bebês entre 0-12 meses com CC 

antes da cirurgia. Realizou-se a tradução do protocolo para o português por dois 

tradutores nativos da língua, tendo o primeiro tradutor conhecimento na área da 

saúde e o segundo na área de letras. As traduções foram avaliadas por eles e pela 

autora, gerando a síntese T12 e com isso foram elaboradas duas retrotraduções 

por dois tradutores nativos do inglês que não são da área da saúde, para verificar 

a validade e certificar que a versão traduzida está refletindo a original. O comitê 

de especialistas foi formado por profissionais da saúde, metodologia e tradução, 

sendo verificadas as equivalências idiomáticas e culturais entre a versão original 

e a versão nova. Com uma reunião do comitê, obteve-se a versão preliminar do 

protocolo a ser testado. Atualmente está sendo feito o pré-teste onde 

profissionais da saúde receberão a versão preliminar do protocolo para 

avaliação.  

Resultados: O coeficiente de validade de conteúdo (CVC) foi utilizado na 

avaliação dos itens a partir dos escores dos especialistas, não devendo ser menor 

que 0,8 de acordo com a literatura. Os itens com CVC menor que 0,85, foram 

discutidos em reunião considerando as adaptações a serem redefinidas, chegando 
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a um CVC mínimo de 0,9 em cada item do instrumento, como do instrumento 

total. 

Conclusão: A ATC foi coerente e teve seu conteúdo validado pelos 

especialistas. Esperam-se resultados da etapa de pré-teste e posteriormente a 

reprodutibilidade do instrumento através da realização de ensaio clínico 

randomizado no IC e no Hospital da Criança Santo Antônio. 

 

APOIO: FAPICC e CNPQ 
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PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE CARDIOVASCULAR PARA 

CRIANÇAS, 

ADOLESCENTES, FAMILIARES E REDE ESCOLAR 

 

Gabriel do Nascimento Candido¹, Paula Teixeira¹, Mariana Alievi Mari² e Lucia 

Campos Pellanda¹ ² 
 

¹ UFCSPA 

² IC-FUC / Ambulatório de Cardiologia Pediátrica Preventiva (PREVINA). 

 

Introdução: Intervenções na escola baseadas em atividades lúdicas têm se 

mostrado boas estratégias para o aumento do conhecimento em saúde das 

crianças, impactando também nos hábitos saudáveis. 

Objetivo: Verificar se intervenções em sala de aula, voltadas à saúde 

cardiovascular, aumentam o conhecimento em saúde e provocam mudanças no 

estilo de vida de professores e alunos. 

Métodos: Tratou-se de um ensaio clínico randomizado por cluster incluindo 

alunos e professores do ensino fundamental de escolas públicas de Frederico 

Westphalen/RS. A intervenção envolveu um programa de capacitação para os 

professores e um programa de intervenção para os alunos, onde esses professores 

trabalharam temas relacionados a saúde cardiovascular. Foram utilizados os 

instrumentos CARDIOKIDS e DAFA. Avaliou-se o estado nutricional dos 

alunos e a prática de atividade física dos professores.  

Resultados: Participaram 473 crianças, 211(44,6%) no Grupo Controle(GC) e 

262(55,4%) no Grupo Intervenção(GI). Não houve diferença no conhecimento 

em saúde entre os grupos nos diferentes momentos (GC 10,53±0,11 vs. 

11,19±0,09 p=0,061, GI 10,20±0,12 vs. 11,09±0,09 p=0,416). Quanto aos 

hábitos alimentares observou-se que 57,7%(n=138) das crianças do GI passaram 

a seguir as recomendações do Guia Alimentar Brasileiro de não consumir pizza e 

refrigerante (p<0,001). No total 32 professoras (GC=14, GI=18) participaram. 

Foi observado aumento de 27,9% no GI em relação a AF, o que não foi 

observado no GC. 

Conclusões: O programa “Vida feliz, coração saudável” foi capaz de modificar 

hábitos alimentares dos alunos e impactar no estilo de vida dos professores, 

tornando-os mais ativos. 

 

Apoio: CNPq.
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Avaliação do potencial efeito neuroprotetor de vesículas extracelulares 

secretadas por células tronco mesenquimais humanas isoladas de tecido 

adiposo, no acidente vascular encefálico isquêmico em animais 

espontaneamente hipertensos 

 

Jerônimo Paniago Neto1, Luis P Bernardi1, João V M Moreira1, Felippo Bifi1, 

Maria C C Irigoyen2, Francieli Rohden1,2, Diogo Onofre Souza1 

 

1Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
2Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia 

 

Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma das maiores causas 

de morte e debilitação no Brasil. Cerca de 70% das pessoas que sofrem AVE não 

retoma suas atividades rotineiras, e 50% ficam dependentes de cuidados 

especiais. O AVE isquêmico (AVEi), responsável por aproximadamente 85% 

dos casos de AVE, gera uma área de morte celular (infarto), circundada por uma 

área chamada região de penumbra (região peri-infarto), que é uma região alvo de 

estratégias terapêuticas. O tratamento padrão ouro para o AVEi é o uso de 

agentes trombolíticos aplicados dentro de 4,5 horas após os primeiros sintomas. 

Entretanto, ele apresenta riscos como o favorecimento de hemorragia cerebral. A 

hipertensão arterial crônica é o mais importante fator de risco para AVEi e 

pacientes hipertensos com AVEi apresentam pior prognóstico. Portanto um 

modelo experimental promissor para o estudo translacional do AVEi são ratos 

espontaneamente hipertensos (SHR). A terapia celular com células tronco 

mesenquimais (MSCs) vem sendo muito estudada nessa área. Contudo, uma 

estratégia interessante para diminuir os riscos de complicações causadas pela 

administração dessas células, mantendo o seu potencial terapêutico, é o uso de 

vesículas por elas secretadas, (VEs). Objetivamos avaliar a recuperação e 

funcionalidade cerebral de ratos espontaneamente hipertensos, submetidos à 

isquemia focal permanente e tratados com VEs celulares secretadas por células 

tronco mesenquimais humanas.  

Objetivos: Aprender a fazer soluções reagentes, cultivo de células, isolamento 

das vesículas extracelulares, discussão de artigos científicos, acompanhar as 

cirugias de indução de AVE e os testes comportamentais.  

Métodos: utilizaremos MSC de tecido adiposo humano e as VEs liberadas serão 

isoladas e caracterizadas por citometria de fluxo. Utilizaremos machos Wistar 

Kyoto e Wistar Kyoto-SHR, adultos. A lesão isquêmica focal permanente será 

induzida por termocoagulação dos vasos sanguíneos da pia. O tratamento com 

VEs será realizado por via intranasal. Tarefas comportamentais serão realizadas 

para avaliar memórias de curta e longa duração.  
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Resultados: os resultados descrevem os objetivos alcançados pelo aluno, 

realização de cultivo celular, acompanhamento das cirurgias de indução ao 

AVEi e dos testes comportamentais.  

Conclusão: O projeto está em andamento, ainda não possuímos dados dos 

resultados, porém houve grande aprendizado quanto aos métodos científicos e 

pesquisa básica na área da saúde. 

 

Apoio: INCT, FAPERS, CNPq, UFRGS e IC-FUC 
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IMPACTO DO ZIKA VÍRUS SOBRE O ESTRESSE OXIDATIVO NO 

TECIDO CARDÍACO MURINO 
 

Fernanda Silva1, Mariana Schimit¹, Rafael Marschner2, Rafael Ribeiro2, Rafael 

da Rosa2,  Walter Beys- da- Silva2, Diogo Souza2, Patrícia Sesterheim² 

 
1Instituto de Cardiologia/ Fundação Universitária de Cardiologia; 2Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul 

 

INTRODUÇÃO: o Zika vírus (ZIKV) é conhecido por sua relação com 

complicações neurológicas, entretanto estudos recentes também indicam que o 

ZIKV pode estar relacionado com o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. Sabe-se que muitos vírus, incluindo os flavivírus, 

desencadeiam o estresse oxidativo que afeta o metabolismo celular, o ciclo viral 

e a patogênese. No entanto, o papel do estresse oxidativo na infecção pelo ZIKV 

precisa ser investigado. OBJETIVOS: analisar o estresse oxidativo 

desencadeado pela infecção do ZIKV e as atividades de enzimas antioxidantes 

modificadas no tecido cardíaco de camundongos infectados, bem como avaliar a 

relação entre os genes de infecção do ZIKV e os genes associados à resposta 

antioxidante em camundongos. MÉTODOS: camundongos fêmeas FVB/N 

(n=8), com idade de 60 dias, foram inoculados com 1x105 UFP de ZIKV por via 

intravenosa. Após 4 dias de infecção, foi realizada coleta de sangue e tecido 

cardíaco para análise do conteúdo total de carbonilas, sulfidrilas, superóxido 

dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx) e glutationa. Ainda, 

correlacionamos genes listados na Zika Virus Infection Database (ZIKAVID) 

aos genes ligados ao estresse oxidativo da Mouse Genome Database (MGD) a 

fim de  verificar atribuições correspondentes. RESULTADOS:  os resultados 

demonstraram alto índice de estresse oxidativo no tecido cardíaco de 

camundongos infectados com ZIKV. Os níveis de enzimas antioxidantes como a 

GPx, e sua forma reduzida (GSH) foram estatisticamente significativos 

(p<0,05%) bem como os altos níveis de SOD quando comparados a 

camundongos controle. Foi observado também alta concentração de carbonil nos 

tecidos cardíacos, entretanto, em relação aos níveis de sulfidrila, não houve 

diferença estatística entre os grupos. A infecção não provocou dano lipídico 

basal, visto que não houve diferença estatística nos níveis de TBA entre o grupo 

controle e infectado. Na análise de genes relacionados ao estresse oxidativo, dos 

682 genes encontrados na MGD, 206 foram encontrados no ZIKAVID 

mostrando forte correlação da infecção do ZIKV com o desequilíbrio oxidativo 

no hospedeiro, corroborando com os dados encontrados nos experimentos in 

vivo. CONCLUSÃO: a pesquisa demonstrou o importante papel do ZIKV no 

desequilíbrio da homeostase nas células cardíacas em camundongos, levando a 

um estado de estresse oxidativo e o recrutamento de enzimas antioxidantes para 
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o sítio da infecção. Estudos adicionais serão necessários para elucidar os 

possíveis danos clínicos relacionados à produção de radicais livres no coração.  

 

Apoio: FAPERGS; MCTIC Nº 14/2016. 
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RELATO DE CASO - Bloqueio atrioventricular tardio após transplante 

cardíaco 

Autores 
Alice K. Borges¹, Aline Coletto¹, Diether V. Calle¹, Felipe D. B. de Jesus², Pedro 

H. S. Nachtygal², Marciane M. Rover¹, Roberto T. Sant´Anna¹ * 

¹ Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia 

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

 

Resumo 
O bloqueio atrioventricular tardio após o transplante cardíaco tem múltiplas 

causas, incluindo lesão pós-operatória, doença progressiva do sistema de 

condução, doença arterial coronariana, rejeição e lesão de biópsias 

endomiocárdicas. Apresentamos o caso de um homem de 25 anos que foi 

transplantado há 5 anos. Ele começou a apresentar falta de ar progressiva e 

tontura. Quando procurou atendimento médico, apresentava sinais clínicos de 

insuficiência cardíaca e bradicardia. O eletrocardiograma (ECG) mostrou 

bloqueio atrioventricular (BAV) completo. O ecocardiograma mostrou 

espessamento ventricular e disfunção ventricular grave. Foi tratado com 

metilprednisolona (1 g IV / dia) e globulina antitimócito. A biópsia 

endomiocárdica demonstrou rejeição celular de alto grau. Após uma semana de 

tratamento, o bloqueio AV foi revertido e a função ventricular recuperada. 

Introdução - O transplante cardíaco ortotópico (TCO) é o tratamento mais 

eficaz para a insuficiência cardíaca avançada. Avanços na preservação de 

órgãos, cuidados perioperatórios e imunossupressão permitiram uma sobrevida 

de um ano próxima a 90% e uma expectativa de vida de mais de 12 anos após o 

transplante cardíaco. As bradiarritmias podem complicar o transplante cardíaco 

em 8-23% dos casos. Relatos anteriores, no momento em que se utilizava a 

anastomose biatrial, tendem a apresentar maior incidência em relação aos relatos 

mais recentes, nos quais se emprega a técnica bicaval. A disfunção do nó sinusal 

é mais comum que o bloqueio atrioventricular (BAV) de segundo ou terceiro 

grau e representa cerca de 85% das indicações de marcapasso após TCO. Os 

possíveis mecanismos incluem doença coronariana do enxerto, rejeição do 

aloenxerto, anormalidades da artéria do nó sinoatrial, denervação e 

envelhecimento do coração do doador.   

Caso - Homem de 25 anos com história de transplante cardíaco por 

cardiomiopatia dilatada compareceu ao ambulatório com queixa de falta de ar e 

tontura. Ele estava em uso de micofenolato de sódio 360 mg bid, ciclosporina 

100 mg bid, losartana 25 mg, ácido fólico 5 mg, anlodipina 5 mg, alopurinol 100 

mg. Ele foi transplantado há cinco anos e estava passando bem, sem 
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complicações significativas após a cirurgia, com exceção de uma infecção por 

citomegalovírus com retinite. Os sintomas começaram insidiosamente duas 

semanas antes, mas ele evitou atendimento médico por medo de infecção por 

COVID-19.  Seu ECG na chegada demonstrou uma onda P sinusal, bloqueio de 

ramo direito e bloqueio AV completo. 

Foi realizada uma biópsia endomiocárdica como demonstrado na Figura 1. Com 

a hipótese de rejeição celular aguda, iniciou-se dose pulsada de 

metilprednisolona (1 g IV / dia) e Globulina antitimócitos. Ele mostrou uma boa 

resposta clínica. O Eco foi repetido 7 dias depois e a função ventricular foi 

recuperada. Além disso, o bloqueio AV foi revertido como mostrado no ECG da 

figura 2. 

 

Figura 1 – Biópsia 

endomiocárdica 
Figura 2 – ECG após tratamento para rejeição 

celular aguda, mostrando ritmo sinusal com bloqueio 

AV de primeiro grau e bloqueio de ramo direito. 

  
 

 
Discussão 
A rejeição é uma importante causa de arritmia, mais comumente de 

taquiarritmias. Ela pode envolver o sistema de condução cardíaco. Cui et al 

estudou distúrbios de bloqueio atrioventricular (BAV) após 1047 TCOs 

consecutivos e encontraram uma incidência de 10,7% (103 casos). BAV de 

primeiro grau se relacionou com a rejeição, especialmente quando associado à 

taquiarritmias atriais. BAVs de grau mais elevado estavam mais relacionados a 

procedimentos, como biópsias endomiocárdicas, colocação de stent coronariano 

ou doença coronariana transplantada. 

Wellmann et al avaliou os preditores clínicos para implantação de marcapasso 

após TCO em 1179 pacientes. Dos 135 pacientes (11,5%) que necessitaram 

implantação de marcapasso, 87,2% foram por disfunção do nó sinusal. Fatores 

de risco independentes foram tempo operativo prolongado (P= 0,027) e 

anastomose biatrial (P= 0,036). A rejeição pode afetar o sistema de condução, 

atrasando a condução interatrial e a condução atrioventricular. Avittal et al, 

quando estudando caninos aloenxertados, descobriu que a rejeição surge 
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primeiro e é mais severa no átrio direito. Os nós SA e AV são potenciais sítios 

de rejeição, com achados de infiltração linfocitária, necrose de miócitos e fibrose 

associada a rejeição aguda ou crônica.  Outras causas potenciais de condução 

AV pós TCO incluem injúria no pós-operatório, doença progressiva do sistema 

de condução associada a doença coronariana, disfunção do ventrículo esquerdo, 

rejeição crônica e injúria causada por biópsias do endomiocárdio. Enquanto a 

relação entre arritmias atriais e rejeição de aloenxerto é bem estabelecida, a 

relação entre o aloenxerto e o BAV tardio é mais controversa.  Cooper et al 

reportou que 40% das implantações tardias de marcapasso estavam relacionadas 

com rejeição, porém Cui et al encontrou baixa incidência em uma série maior.  

Nosso paciente apresentou outros sinais que indicavam disfunção sugestiva de 

rejeição, incluindo espessamento miocárdico, disfunção sistólica de ventrículo 

esquerdo e diástole prejudicada. Não consideramos os baixos títulos de CMV 

encontrados no paciente como clinicamente relevantes.  A decisão de implantar 

o marcapasso após TCO com BAV é complexa e com escassa evidência 

científica. BAVs podem ser secundários a causas reversíveis, como doença 

coronariana enxertada e rejeição aguda, em um estudo apenas um terço dos 

pacientes que receberam marcapasso continuaram dependentes deste após follow 

up. Ademais, o controle de ritmo prolongado do ventrículo direito pode causar 

disfunção ventricular esquerda. Além disso, o BAV transitório foi associado 

com uma alta incidência de mortes súbitas e em geral um pior prognóstico. 

Nosso paciente respondeu a metilprednisolona e globulina antitimócito com 

recuperação completa da condução AV, porém acreditamos que um seguimento 

do paciente é necessário.  

   

Abreviações 
BAV – Bloqueio atrioventricular 

CMV – Citomegalovirus 

TCO – Transplante cardíaco ortotópico 

ECG – Eletrocardiograma 

 

APOIO:  CNPq e Unidade de Pesquisa 
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ESTRESSORES NA ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA 

COVID-19: uma revisão biblográfica 

 

André Dantas Neris 1, Fernanda Sauer da Silva 1, Lisnéia Fabiani Bock 2 

 

1 Graduandos do Curso de Enfermagem da Faculdade FACTUM 

2 Orientadora do estudo e Coordenadora do Curso de Enfermagem da 

Faculdade FACTUM 

 

Introdução: Em dezembro de 2019, em Wuhan, China, surge o novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2) potencialmente infeccioso, de alta 

transmissibilidade, de contágio de homem para homem; e em 2020 a 

Organização Mundial de Saúde declara a situação uma Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional. O grande número de casos, passou a 

aumentar a procura de unidade de saúde a fim de receber tratamento e 

cuidado, demandando maior envolvimento dos profissionais da saúde com a 

pandemia. A enfermagem que sempre lidou com situações de estresse e a 

necessidade de tomada de decisão, diante do cenário atual, passa a 

demonstrar sinais de exaustão, levando a urgência de uma atenção 

psicoemocional. Objetivos: Identificar os fatores estressores ocupacionais 

na enfermagem durante a Pandemia Covid-19.    Métodos: Estudo exploratório 

de revisão bibliográfica, com 11 artigos publicados na Biblioteca Virtual em 

Saúde, no período de 2020 à 2021, com os descritores: sofrimento mental; 

enfermagem; coronavírus. Resultados: Os estudos apontam a Ansiedade 

(63,6%); Medo (54,5%); Depressão (36,3%); Carga horária de trabalho 

excessiva (36,3%); Ecassez de EPI (27,2%); Conhecimento não 

especializado (27,2%); Insônia (18,1%) e Raiva (18,1%) como fatores 

estressores frente a Pandemia. Conclusão: A Pandemia COVID-19 

acentuou demandas psicológicas que a enfermagem já enfrentava, somado as 

peculiaridades do vírus que trouxeram novos sentimentos e desafios, 

indicando a necessidade da atuação de equipe multidisciplinar, junto a estes 

profissionais de modo que eles não adoeçam, e possam continuar prestando 

o cuidado de maneira eficiente e com qualidade. 
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Tabela 1 – Fatores de Estresse na Enfermagem frente a Pandemia COVID-19. 

 

Fatores 

Estressores 

n(%) Autores 

Ansiedade 7 (63,6%) DAL’BOSCO et al, 2020; FAN et al, 2020; 

GALEHDAR et al, 2020; HUANG et al, 2020; 

MIRANDA et al, 2021; SANTOS et al, 2021; 

XIONG et al, 2020. 

Medo 6 (54,5%) BARBOSA et al,2020; COFFRE E AGUIRRE, 

2020; FAN et al, 2020; GALEHDAR et al, 2020; 

HUANG et al, 2020; MIRANDA et al, 2021. 

Depressão 4 (36,6%) DAL’BOSCO et al, 2020; MIRANDA et al, 2021; 

SANTOS et al, 2021; XIONG et al, 2020. 

Carga horária 

excessiva de 

trabalho 

4 (36,6%) BARBOSA, et al,2020;  COFFRE E AGUIRRE, 

2020; MIRANDA et al, 2021; SOUZA et al, 2021. 

Escassez de EPI 3 (27,2%) COFFRE E AGUIRRE, 2020; MIRANDA et al, 

2021; SOUZA et al, 2021. 

Conhecimento 

não especializado 

3 (27,2%) FAN et al, 2020; SOUZA et al, 2021; 

XIE et al, 2020. 

Insônia 2 (18,1%) FAN et al, 2020; MIRANDA et al, 2021. 

Raiva 2 (18,1%) BARBOSA, et al,2020; MIRANDA et al, 2021. 
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UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE INFARTOS AGUDOS DO 

MIOCÁRDIO OCORRIDOS EM 2019 E 2020: HOUVE MUDANÇAS 

COM A PANDEMIA?  

 

Eduarda Rech Guazzelli¹, Marcia Moura Schmidt¹, Carlos Antonio Mascia 

Gottschall¹, Alexandre Schaan de Quadros¹. 

 

1. Instituto de Cardiologia de Porto Alegre/ Fundação Universitária de 

Cardiologia (IC/FUC) 

 

Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é um dos componentes 

principais no índice de mortalidade nas regiões Sul e Sudeste. Em 2020, com a 

instalação do novo coronavírus, observou-se uma diminuição no número de 

consultas médicas e de procedimentos hospitalares, pois grande parte dos 

pacientes deixou de procurar as instituições de saúde. Uma análise das 

características dos pacientes é de extrema importância para o conhecimento de 

fatores de risco, intercorrências e desfechos dessa patologia. 

Objetivos: Comparar os pacientes com IAM entre os anos de 2019 e 2020, com 

o intuito de verificar se a pandemia influenciou a forma de apresentação, 

características clínicas, condutas e tratamento dos mesmos.   

Métodos: Registro clínico prospectivo que inclui pacientes com diagnóstico de 

IAM de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. Foi utilizado o sistema REDCap – 

Research Eletronic Data Capture para coleta de dados. Foi utilizado o Spss para 

comparação entre as variáveis. As variáveis contínuas foram comparadas pelo 

teste t ou kruskall wallis para aquelas não normais e o Chi quadrado foi usado 

para comparar as variáveis categóricas.  

Resultados: No período de dois anos foram incluídos 822 pacientes, sendo 436 

em 2019 e 386 em 2020. O percentual de homens foi próximo em ambos os anos 

(69,7% VS 71,5%). Os fatores de risco também foram semelhantes entre ambos 

os grupos, com exceção de HF+ para DAC que foi menos prevalente entre os 

pacientes de 2020 (19,5 vs 13,2 p=0,016). Na história pregressa, observou-se 

uma diminuição de pacientes com IAM prévio (19,8 vs 12,6 p0,006) AVC 

prévio (6,7 vs 3,4 p0,029). A prevalência de CRM prévia foi semelhante. Houve 

diminuição de pacientes com DPOC (11,2 vs 5,7 p=0,005). Pacientes de 2020 

eram mais jovens (59 vs 62 anos p=0,025) e com FE normal (47 vs 50 p0,04). O 

IAM de parede anterior foi mais prevalente em 2020 (40,5 vs 47,5 p=0,042). Em 
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relação ao tratamento, o uso de enoxaparina aumentou (17,4 vs 23,6 p m=0,029). 

Em 2020 foram usados somente stents farmacológicos (85,2 vs 100% p<0,001). 

O óbito intrahospitalar manteve-se (60, vs 6,3 p=0,847). Demais intercorrências 

não foram significativas. 

Conclusão: Em comparação ao ano de 2019, os pacientes de 2020 apresentaram 

menos antecedentes de HF+ para DAC, de IAM ou de AVC prévios. Ademais, 

houve uma prevalência de IAM de parede anterior e de pacientes mais jovens. O 

uso de enoxaparina e de antiarrítmicos aumentaram. Por fim, a taxa de 

mortalidade permaneceu sem alterações. 

 

Apoio: CNPQ. 
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TAVI em pacientes com anel valvar pequeno: incidência de distúrbios de 

condução - uma série de casos do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do 

Sul 

 

Flávia Rech Guazzelli¹², Marcia Moura Schmidt¹, Rogerio Eduardo Gomes 

Sarmento Leite¹ 

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

Cardiologia; ² Universidade Luterana do Brasil  

 

Introdução: O procedimento de TAVI (implante transcateter valvar aórtico) tem 

sido cada vez mais utilizado como opção de tratamento em pacientes com 

estenose aórtica grave. Pacientes com anatomias de pequeno tamanho podem 

representar um maior desafio técnico. Necessitam de uma escolha criteriosa do 

dispositivo a ser implantado e atenção às possíveis complicações e alterações de 

ritmo cardíaco.   

Objetivos: Comparar as características de 14 pacientes com anel valvar pequeno 

(G1) com os demais (G2, n=149), e descrever quais os principais distúrbios de 

condução observados no primeiro grupo.  

Métodos: Analisaram-se dados de 163 pacientes de um registro clínico de TAVI 

(dados clínicos retrospectivos, das fases pré-intervenção e intra-hospitalar). 

Foram considerados como portadores de anel valvar pequeno os que receberam 

os implantes de bioprótese no tamanho 23: Sapiens XT, Sapien S3, Evolut R.  

Resultados: As características basais dos pacientes, como o escore NYHA, a 

presença de hipertensão arterial sistêmica, doença arterial coronariana e doença 

renal crônica, assim como o histórico de procedimentos cardiovasculares prévios 

(marcapasso definitivo, intervenção valvar cirúrgica) foram semelhantes em 

ambos os grupos. Os distúrbios de condução observados foram: bloqueio de 

ramo esquerdo (3 pacientes durante o procedimento), bloqueio atrioventricular 

avançado com necessidade de marca-passo definitivo (acometendo 2 pacientes 

durante o procedimento e 1 na alta), bloqueio atrioventricular de 1º grau (1 

durante o procedimento e 1 na alta), fibrilação atrial (1 paciente durante a alta) e 

bradicardia sinusal (1 paciente durante o procedimento).  

Conclusão: O tamanho anatômico do paciente não pareceu estar associado às 

comorbidades ou características basais. Os distúrbios de condução mais 

encontrados no total foram bloqueio de ramo esquerdo e bloqueio 

atrioventricular avançado. 

 

Apoio: FAPERGS 
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Panorama das intervenções coronarianas percutâneas em oclusões totais 

crônicas no Brasil 

 

Franciele Rosa da Silva¹, Alexandre Quadros², Pedro Piccaro de Oliveira² e 

Marcia Moura² 

 

¹Universidade Luterana do Brasil 

²Instituto de  Cardiologia do Rio Grande do Sul 

 

Introdução: Os avanços tecnológicos e o desenvolvimento de novas técnicas 

têm permitido a recanalização percutânea de uma ampla gama de casos com   

oclusões coronarianas totais crônicas (OTC). No entanto, estudos 

contemporâneos avaliando estas abordagens em nosso meio são pouco 

disponíveis.  

Objetivo: Relatar as características clínicas, angiográficas e desfechos clínicos 

da intervenção coronariana percutânea (ICP) em OTC no Brasil.  

Métodos: Dados foram extraídos do registro latino-americano de oclusões 

crônicas, LATAM CTO Registry, através da plataforma REDCap. A definição 

de OTC foi lesão de 100% em uma artéria coronária epicárdica, conhecida ou 

estimada como tendo pelo menos 3 meses de evolução. Os critérios de inclusão 

foram procedimentos realizados no Brasil, idade acima de 18 anos e presença de 

OTC com tentativa de ICP, indicada pelo médico assistente. Não houve 

exigência de volume mínimo de procedimentos nos centros participantes.  

Resultados: Foram incluídos dados relacionados a 1196 ICPs de OTC 

realizados em 26 hospitais, com idade média de 63,46±10,56 anos. Os 

procedimentos foram realizados principalmente para controle da angina (85%) 

e/ou tratamento de uma grande área isquêmica (24%). A taxa de sucesso técnico 

foi de 84%. Os eventos cardiovasculares adversos intra-hospitalares ocorreram 

em 2.3% dos casos, sendo a mortalidade de 0.75%.  

Conclusões: As OTC podem ser tratadas no Brasil por intervenção coronariana 

percutânea de forma efetiva e com baixas taxas de complicações. O 

desenvolvimento científico e tecnológico observado nesta área na última década 

reflete-se na prática clínica de centros de brasileiros.  

Apoio: CNPq 
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Registro clínico prospectivo de pacientes submetidos à angioplastia 

coronária percutânea com implante Inspiron® 

 

Carlos Filipe Moraes Coimbra, Marcia Moura Schmidt, Andre Luiz Langer 

Manica, Carlos Antônio Mascia Gottschall 

 

Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia (IC-FUC) 

 

Introdução: Diversos estudos trazem inúmeros avanços nas estratégias de 

reperfusão coronariana. Conservam, porém, nuances que o ambiente ideal, onde 

são executados, atenua. Nesse sentido, os registros clínicos constituem 

ferramenta complementar e indispensável, pois identificam no mundo real 

características únicas, muitas vezes subjugadas em ambientes controlados.  

Objetivos: Apresentar os resultados parciais deste amplo registro clínico, 

comparando os dados acerca dos stents Inspiron® com outros stents 

farmacológicos utilizados.  

Métodos: Foi definido elegível todo o paciente com idade superior a 18 anos, de 

ambos os sexos, submetido à intervenção coronária percutânea (ICP) com a 

utilização de stents farmacológicos para tratamento de doença arterial 

coronariana no setor de hemodinâmica do IC-FUC. Foram comparados o grupo 

de pacientes cuja angioplastia envolveu unicamente stents Inspiron® com o 

grupo de pacientes que recebeu outro tipo de stent farmacológico. Para tal, fez-se 

seguimento clínico via contato telefônico e prontuário, nos períodos intra-

hospitalar, em 30 dias, 6 meses e 1 ano a contar da data de implante do stent, a 

partir de formulários padronizados no software da Research Eletronic Data 

Capture (REDCap).  

Resultados: No período de março de 2016 a outubro de 2020 inserimos 6231 

pacientes, com um consumo total de 9100 stents (média de 1,5 stent por 

paciente), entre os quais 3779 (60,6%) utilizaram stents Inspiron®. O sexo 

predominantemente observado foi o masculino, com média de idade de 63 ± 11 

anos (Inspiron®) e 66 ± 11 anos (outros). Hipertensão foi a comorbidade prévia 

mais frequente, observada em aproximadamente 74% dos pacientes de ambos 

grupos. A artéria descendente anterior e seus ramos foram os vasos culpados 

mais frequentes, observados em 46,6% (Inspiron®) e 42,6% (outros).  

Verificaram-se taxas de óbito cardiovascular intra-hospitalar de 1,9% 

(Inspiron®) e 2,7% (outros), atingindo em 1 ano 4,3% (Inspiron®) e 5,0% 

(outros). A necessidade de repetição da revascularização teve taxas em 1 ano de 

16,2% (Inspiron®) e 15,9% (outros). As taxas de trombose de stent aguda foram 

de 0,2% (Inspiron®) e 0,16% (outros). A trombose sub-aguda foi observada em 

0,4% ambos grupos.  
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Conclusão: Os resultados deste registro clínico demonstram tendência à 

semelhança entre os tipos de stents farmacológicos avaliados e no sentido do que 

vem sendo apontado pela literatura nacional, sugerindo segurança no emprego 

dos stents Inspiron®. 

 

Apoio: 
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OCLUSÃO DE PERFURAÇÃO DE FOLHETO DA VALVA MITRAL 

CALCIFICADA: UM RELATO DE CASO 

 

João Henrique Aramayo Rossi2, Ênio do Canto1, Paulo Romandini1, João Luiz 

Langer Mânica 1, Renato A. K. Kalil1, Raul I. Rossi Fº.1 

 

1 Instituição: Instituto de Cardiologia do RS/ Fundação Universitária de 

Cardiologia  

2 Universidade: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

 

Introdução: A calcificação da valva mitral é um processo degenerativo que afeta 

o suporte fibroso valvar, ocasionado por um extenso depósito aberrante de 

cálcio. Esses depósitos podem coalescer e formar material de aspecto caseoso. É 

relativamente frequente em pacientes idosos e pode causar várias complicações 

clínicas, tais como bloqueio atrioventricular, acidente vascular cerebral e 

insuficiência mitral. Também pode ser um substrato para endocardite, 

especialmente associada a Staphylococcus aureus. A indicação de tratamento é 

necessária apenas em pacientes que apresentam complicações que necessitam, 

habitualmente, correção cirúrgica.  

Relato do Caso: Um paciente masculino com 75 anos de idade, com hipertensão 

arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia e doença coronária previamente tratada 

por stents e também com uma história de linfoma ocular MALT e carcinoma 

epidermoide da laringe tratado por laringectomia parcial e radioterapia há um 

ano, foi admitido para avaliação de insuficiência mitral grave. O ecocardiograma 

de internação demonstrava leve aumento do átrio esquerdo e sobrecarga 

ventricular esquerda do tipo volumétrica. O anel valvar e os folhetos eram 

extensamente calcificados e havia perfuração de 8mm de diâmetro no folheto 

posterior entre P2 e P3. A regurgitação através do defeito foi considerada grave. 

A discussão do Heart Team recomendou abordagem percutânea para o 

tratamento do defeito, que tinha favoráveis características anatômicas. A 

tradicional abordagem cirúrgica não foi recomendada devido ao grave risco 

cirúrgico 

Relatar um caso clínico incomum de paciente portador de insuficiência mitral 

grave por ruptura espontânea localizada do folheto póstero-inferior da valva 

mitral que, devido a alto risco cirúrgico, foi submetido a procedimento híbrido 

para oclusão da perfuração.   

Procedimento:  O procedimento foi realizado sob anestesia geral na sala híbrida 

do bloco cirúrgico, sob controle de ecocardiograma transesofágico. Foi realizada 

abordagem apical do ventrículo esquerdo através de minitoracotomia, que 

permitiu punção direta do ventrículo esquerdo e passagem de bainha 12 F. O 

acesso ao ventrículo esquerdo permitiu passagem de guia hidrofílica através do 

defeito para o átrio esquerdo. Uma vez confirmado pelo ecocardiograma da 
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correta posição da guia, medidas foram feitas do defeito para escolha do 

dispositivo. Com a guia firmemente ancorada na veia lobar superior direita, foi 

introduzida uma bainha longa 9 F e por ela passada a prótese de CIV muscular 

da marca Occlutech de 12mm de diâmetro. O Dispositivo foi cuidadosamente 

posicionada através do defeito, sob visibilização ecocardiográfica. Uma vez que 

o dispositivo estava posicionado, observou-se abolição do jato de regurgitação 

para o átrio esquerdo e ausência de interferência com a função valvar. 

A bainha foi retirada e o local da punção do ventrículo esquerdo foi fechado por 

sutura em bolsa previamente instalada e a incisão torácia reparada por planos. O 

paciente foi encaminhado à sala de recuperação, de onde teve alta na manhã 

seguinte.   

Discussão: A calcificação do anel mitral é um achado comum, especialmente no 

paciente idoso e com insuficiência renal. A calcificação inicia entre a prega 

atrioventricular posterior e a base do folheto póstero-inferior da valva mitral, 

mas pode, em alguns casos, envolver todo o anel valvar. Uma evolução rara é a 

transformação caseosa das calcificações. A histologia mostra que esse líquido 

tem um conteúdo amorfo basofílico, composto por uma mistura de cálcio e 

colesterol, cercada por células inflamatórias, principalmente macrófagos. Ao 

ecocardiograma, aparece como uma zona ecodensa, arrendodada e homogênea e 

comumente localizada no anel mitral posterior. Uma explicação possível para 

esse caso é que tem havido ruptura dessa lesão caseosa com formação de fístula 

entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O tratamento da calcificação do 

anel mitral é, habitualmente, expectante. Quando existem complicações, tais 

como, embolia cerebral, regurgitação mitral grave sintomática, o tratamento é 

habitualmente cirúrgico com troca valvar. A cirurgia é considerada de risco pois 

além dos pacientes serem idosos, frágeis e com múltiplas comorbidades, a 

correção cirúrgica é tecnicamente difícil porque a calcificação extensão que 

impede adequada sutura do substituto valvar. Neste caso, a forma da perfuração 

claramente facilitou a oclusão percutânea. Essa conduta também permitiu o 

tratamento do defeito com muito pequeno risco e teve resultado final excelente.  

A revisão da literatura demonstra apenas outros dois casos essa forma de 

tratamento foi utilizada mas em nenhum deles havia extensa calcificação mitral.  

Conclusão: Esse relato de caso reforça as qualidades do tratamento percutâneo 

em pacientes graves e não passíveis de correção cirúrgica e, também, os 

benefícios da colaboração entre o intervencionista e o cirurgião para 

maximização dos benefícios e redução dos riscos do tratamento. O caso ilustra a 

capacidade de “to think outside the box” que é frequente quando o Heart Team é 

ativo.  
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USO DE TECNOLOGIAS MOBILE EM ESTRATÉGIAS DE 

PREVENÇÃO DA OBESIDADE NA INFÂNCIA: DESENVOLVIMENTO 

DE APLICATIVO E ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

Elisandra Furlan de Lima Campos
1

, Daniela Schneid Schuh
 2

, Alana Miguel de 

Fraga
3

, Lucia Campos Pellanda
 4

 

 

Fundação Universitária de Cardiologia de Porto Alegre 

 

Introdução: A obesidade na infância vem alcançando proporções epidêmicas no 

Brasil, o que possivelmente acarretará em aumento das doenças crônico 

degenerativas no futuro. A infância é uma fase crítica para o estabelecimento de 

hábitos de saúde, sendo considerada um período de estruturação, no qual os 

padrões de dieta e de estilo de vida são formados e fixados e estratégias precoces 

direcionadas à promoção da saúde demonstraram resultado em estimular a 

mudança de hábitos em estudos prévios de nosso grupo de pesquisa. No entanto, 

há a necessidade de se ampliar a abordagem de prevenção para atingir um maior 

número de indivíduos para que seja observado impacto sobre a saúde da 

população. A tecnologia pode ser útil nesse processo, e faz parte do cotidiano da 

chamada geração digital. Esta interação entre as áreas de engenharia de software, 

e as áreas de epidemiologia clínica e cardiologia pediátrica preventiva, do 

PREVINA, pode resultar no desenvolvimento de novas estratégias preventivas, 

acessíveis e efetivas. 

Objetivos: Desenvolver um app/ jogo para crianças e adolescentes e testar sua 

efetividade em ensaio clínico randomizado. 

Objetivos específicos: 1. Avaliar a efetividade de intervenções educativas 

através de um jogo para dispositivo móvel para prevenção de obesidade infantil, 

quando comparadas a ausência de intervenção. 2. Avaliar a efetividade de um 

jogo para dispositivo móvel para aumentar o conhecimento sobre hábitos 

saudáveis. 3.Avaliar a efetividade de um jogo para dispositivo móvel para 

aumentar a prática de atividade física em crianças. Materiais e Métodos: 

Propõe-se um projeto em duas etapas: (1) Desenvolvimento de um produto de 

inovação: um jogo para crianças com conteúdos de prevenção cardiovascular; e 

(2) Ensaio clínico randomizado em cluster para teste do produto da fase 2. O 

aplicativo para dispositivos móveis será desenvolvido em parceria com o grupo 

UFCSPA e com foco primordial na prevenção e controle da obesidade; com 

recursos opcionais para interação na relação médico-paciente; relação dados-

pesquisador. O Ensaio clínico randomizado incluirá crianças de 9 a 12 anos. Os 

participantes serão recrutados em escolas públicas e privadas de Porto Alegre, 

por conveniência. Amostra: O tamanho da amostra foi considerando a variável 
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Conhecimento em Saúde e um aumento de 20% no Grupo Intervenção contra 5 

% no Grupo Controle, nível de significância de 5% e poder de 80%. 

Consideramos o Intracluster Correlation Coefficient de 0.05 e estimando turmas 

médias de 15 alunos, o tamanho de amostra necessário será de 18 turmas (9 em 

cada grupo), totalizando, 270 crianças (135 controle e 135 intervenção). Coleta 

de dados: O conhecimento será avaliado através do questionário do Guia 

Alimentar para População Brasileira adaptadado para uma versão web mobile, 

classificando a alimentação em três níveis e realizando um pré teste, antes de 

iniciar o jogo, e um pós teste, após o término do jogo.  Os hábitos alimentares e 

atividade física serão avaliados através do instrumento Consumo Alimentar e 

Atividade Física de Escolares (Web – CAAFE) com o uso do jogo por 4 

semanas. Além disso será aferido os níveis de pressão arterial sistólica (PAS) e 

diastólica (PAD) das crianças, a avaliação do estado nutricional será realizada 

através do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Riscos e benefícios: 

Este estudo não oferecerá riscos às crianças avaliadas e terá como benefício, se 

os resultados forem positivos, a distribuição do jogo de forma gratuita. 

Resultados esperados: Espera-se que a intervenção seja efetiva em ampliar o 

conhecimento dos participantes sobre a saúde cardiovascular e estimule a 

mudança de hábitos com potencial de persistência até a vida adulta. A 

intervenção tecnológica inovadora, se efetiva, poderá ser aplicada em outros 

contextos de baixos recursos e em outras condições de saúde. O projeto, como 

um todo, permitirá a sistematização do conhecimento sobre intervenções 

envolvendo tecnologias para educação para saúde de crianças, fortalecendo a 

linha de pesquisa em intervenções para prevenção e tratamento de cardiopatias e 

fatores de risco e estabelecendo uma importante colaboração entre as instituições 

e áreas do conhecimento envolvidas. 

Conclusão: A prevenção da obesidade infantil é de extrema importância, uma 

vez que o padrão alimentar é estabelecido nessa fase, tendo em vista que as 

doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil, sendo 

atribuída ao aumento dos fatores de risco, e tendo a obesidade como o principal.  

Apoio:  
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EXISTE RELAÇÃO ENTRE PERFIL LIPÍDICO E VELOCIDADE DE 

ONDA DE PULSO EM MULHERES HIPERTENSAS NA PÓS 

MENOPAUSA? 

Ayanna Farias Moraes¹’², Emilly Santos Moraes¹’³, Aline Lopes Dalmazo¹, 

Juliana Marques¹, Cláudia Fetter¹, Thais Rodrigues Moreira³, Allan Robson 

Kluser Sales5, Maria Cláudia Irigoyen¹’4 

 

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

Cardiologia (IC/FUC) 

(2) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

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

(4) Universidade de São Paulo (USP) / Instituto do Coração (InCor) 

(5) Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR). 

Introdução - A rigidez arterial é caracterizada pela redução da complacência 

das grandes artérias e pode ser mensurada pela velocidade de onda de pulso 

(VOP). A VOP é um preditor independente de risco cardiovascular. Além da 

idade, fatores como: diabetes, obesidade, hipertensão, dislipidemia e menopausa, 

corroboram para o aumento da rigidez arterial. Em mulheres na pós menopausa 

o risco cardiovascular já está aumentado e medidas como a VOP e perfil lipídico 

podem servir para auxiliar no diagnóstico de desfechos cardiovasculares nesta 

população. 

Objetivo - Avaliar se existe correlação entre perfil lipídico e VOP, em mulheres 

hipertensas na pós menopausa. 

Métodos - Estudo transversal, retrospectivo, realizado no Laboratório de 

Investigações Clínicas (LIC) do Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária 

de Cardiologia de Porto Alegre. Para realizá-lo foram incluídas 25 pacientes 

hipertensas, medicadas e em período pós menopausa. As variáveis de perfil 

lipídico, peso e estatura foram coletadas para posterior cálculo de índice de 

massa corporal (IMC). As pressões arteriais, sistólica (PAS) e diastólica (PAD), 

foram aferidas na posição sentada, utilizando aparelho eletrônico OMRON HEM 

705 CP, seguindo as recomendações das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. A 

VOP foi mensurada pelo equipamento Complior Analyser na posição supina. 

Como estatística descritiva, os dados são apresentados como mediana. Foi 

realizado teste de normalidade de shapiro-wilk e as associações entre variáveis 

foram testadas utilizando a correlação de Pearson para dados paramétricos, e de 

Spearman’s para variáveis não-paramétricas. 
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Resultados - As pacientes apresentavam a PAS de 130±16 mmHg, PAD de 

81±10 mmHg e IMC de 31,70±4,40kg/m². Além disso, elas apresentavam um 

valor de VOP de 9,24±1,68 m/s. A idade média da população estudada foi de 

58,44±4,46 anos. A correlação de Spearman’s revelou que não existe associação 

entre VOP e colesterol total (r=-0,101 p=0,699), VOP e LDL (r=-0.340 p=0,197) 

e VOP e HDL (r=0,383 p=0,143). 

Conclusão - Nossos dados revelaram que não houve correlação entre VOP e 

perfil lipídico em mulheres hipertensas na pós menopausa. Contudo, a inclusão 

de um maior número de pacientes pode ser necessária para confirmar esse 

achado. 

Apoio - CAPES, CNPQ. 
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RELAÇÃO ENTRE CONSUMO DE FIBRAS E CONSTIPAÇÃO 

FUNCIONAL EM MULHERES HIPERTENSAS NA PÓS-

MENOPAUSA 

Emilly Santos Moraes1’2, Aline Lopes Dalmazo1, Ayanna Farias Moraes¹’3, 

Juliana Romeu Marques1, Cláudia Fetter1, Maria Cláudia Irigoyen4’1*, Thaís 

Rodrigues Moreira2* 

*Autores seniors 

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

Cardiologia (IC/FUC) 

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

(3) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

(4) Universidade de São Paulo (USP)/ Instituto do Coração (InCor) 

Introdução -  Constipação é caracterizada pelo acometimento do intestino e 

apresenta maior prevalência em mulheres após 40 anos. O padrão alimentar atual 

baseia-se em alimentos industrializados com baixos teores de fibras, fator que 

contribui para o aumento de doenças gastrointestinais. Estudos demonstraram 

que o consumo adequado de fibras auxilia no melhor funcionamento intestinal, 

contribuindo para uma melhor qualidade de vida. 

Objetivos – Avaliar a relação do consumo de fibras com a constipação funcional 

em mulheres na pós-menopausa. 

Métodos - Estudo transversal retrospectivo realizado no Laboratório de 

Investigação Clínica (LIC), do hospital de Cardiologia do Rio Grande do Sul. 

Foram avaliadas mulheres na pós-menopausa, com amenorreia no mínimo de um 

ano. Dados como idade, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, 

consumo de fibras foram coletados. Para avaliação do consumo de fibras foi 

realizado um diário alimentar de 3 dias e sua quantificação foi calculada no 

software DietBox®. A constipação intestinal foi definida conforme o consenso 

de ROMA III. As variáveis foram incluídas na plataforma RedCap e analisadas 

pelo software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20. Os 

dados foram descritos por média e desvio padrão e mediana e intervalo 

interquartil. Foi realizado o teste de normalidade de shapiro-wilk e o teste não 

paramétrico Mann-whitney, considerando o nível de significância p<0,05. 

Resultados - Foram avaliadas 25 mulheres com média de idade de 58,44±4,46 

anos, média de pressão arterial sistólica de 130±16 mmHg e média de pressão 
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arterial diastólica de 81±10 mmHg. Das 25 pacientes avaliadas, 20 possuíam o 

recordatório alimentar com consumo de 17g (8g - 44g) de fibras. De acordo com 

os critérios de ROMA III a prevalência de constipação funcional foi de 60%. 

Das pacientes com diagnóstico de constipação, 67% tinham o consumo de fibras 

abaixo do recomendado.  

Conclusão - Neste estudo não houve relação entre o consumo de fibras e 

constipação (p=0,970). O número de participantes e um possível viés de 

memória na investigação do consumo de fibras podem ser fatores limitante deste 

estudo. Além do consumo inadequado de fibras outras razões podem ocasionar a 

constipação, são elas: falta de exercício físico, uso progressivo de laxantes, 

pouca ingestão hídrica, além de doenças sistêmicas e gastrintestinais.  

APOIO: CAPES 
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EFEITOS DE DIETAS HIPOCALÓRICAS COM DIFERENTES 

CARGAS GLICÊMICAS SOBRE A RIGIDEZ ARTERIAL EM 

ADULTOS COM SOBREPESO E OBESIDADE: ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO 

 

Lisiane Perin1, Isadora G. Camboim², Alexandre M. Lehnen1 

Laboratório de Investigação Clínica. Instituto de Cardiologia / Fundação 

Universitária de Cardiologia 

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

Cardiologia 
2 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

 

Introdução: O excesso de peso corporal é cada vez mais prevalente e a carga 

glicêmica pode ser útil para predizer a resposta glicêmica de alimentos contendo 

carboidratos, embora sua aplicabilidade clínica seja controversa em relação ao 

enrijecimento vascular. 

Objetivo: Avaliar os efeitos de duas dietas hipocalóricas, mas com diferentes 

cargas glicêmicas, sobre a rigidez arterial em adultos com sobrepeso e 

obesidade. 

Métodos: Ensaio clínico randomizado paralelo. Oitenta e cinco participantes 

foram alocados randomicamente para uma intervenção de 45 dias com dieta 

hipocalórica de baixa carga glicêmica (BCG, n = 43) ou dieta hipocalórica de 

alta carga glicêmica (ACG, n = 42). A rigidez arterial, mensurada através da 

velocidade de onda de pulso (VOP), augmentation index ajustado para a 

frequência cardíaca de 75 bpm (AIx@75) e o coeficiente de reflexão foi avaliada 

através do método oscilométrico antes e após a intervenção. Foram avaliados 

parâmetros glicêmicos, lipídicos e de composição corporal, antes e após a 

intervenção. As diferenças entre os grupos foram testadas por meio das 

Equações de Estimativa Generalizadas (GEE) com dois fatores, bem como a 

interação entre eles. Comparações múltiplas, quando aplicáveis, foram testadas 

por Bonferroni. Os valores foram apresentados como média ± desvio padrão 

e/ou intervalo de confiança de 95%. As análises estatísticas foram realizadas 

com o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0. Adotou-

se valor de p ≤ 0.05 para significância estatística. 

Resultados: Houve proporção semelhante de participantes do sexo feminino e 

masculino em ambos os grupos (p = 0,308). As idades não diferiram entre os 

grupos (p = 0,154). Nenhuma mudança relevante foi observada nas magnitudes 

da VOP (p = 0,690) e do AIx@75 (p = 0,083) em ambos os grupos, mas a 

redução do coeficiente de reflexão foi observada para o grupo da dieta BCG (p = 

0,003). Ao longo do tempo, peso corporal (p = 0,001), IMC (p = 0,001), 

circunferência da cintura (p = 0,001), massa gorda relativa (%, p = 0,034), massa 
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gorda absoluta (kg, p = 0,001), massa magra absoluta (kg, p= 0,048), 

triglicerídeos (p = 0,016) e VLDL (p = 0,020) diminuíram no grupo dieta BCG; 

enquanto o grupo dieta ACG resultou em reduções no colesterol total (p = 

0,001), não-HDL (p = 0,012) e HDL (p = 0,002). 

Conclusão: Em adultos com excesso de peso, tanto a dieta BCG quanto a dieta 

ACG produziram efeitos semelhantes na VOP e AIx@75 em 45 dias. Redução 

do coeficiente de reflexão foi observada apenas na dieta BCG. 

 

APOIO: CAPES e CNPq. 
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PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS 

TIPO II E ASSOCIAÇÃO COM CONSUMO ALIMENTAR - ESTUDO 

NUGLIC 
 

Rozana Ferreira Ortiz¹, Luiza de Melo Medina Martins¹, Fernanda Oliveira 

Ayala RD², Fernanda Michielin Busnello RD PhD² 

 

1.   Curso de Nutrição, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre (UFCSPA) 

2.   Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição, Universidade 

Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 

 

Introdução: O Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é considerado uma crônica, 

caracterizada por um quadro constante de hiperglicemia, podendo ocorrer devido 

à ação e/ou produção inadequada do hormônio insulina.¹  O estilo de vida exerce 

papel fundamental no controle da doença, e a dieta adequada é um dos fatores 

primordiais, que auxiliam na diminuição dos níveis de hemoglobina glicada.  

Objetivos: Avaliar o perfil nutricional de adultos portadores de Diabetes 

Mellitus tipo II e identificar possível associação com a qualidade da dieta. 

Métodos: Estudo descritivo observacional transversal, vinculado ao estudo 

clínico multicêntrico intitulado “Efetividade de uma estratégia Nutricional para 

controle Glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS): estudo NUGLIC”, coordenado pelo Hospital do 

Coração (HCor), o qual é um ensaio clínico randomizado multicêntrico em 

paralelo. Os critérios de inclusão para o estudo em questão foram: Pacientes >30 

anos com diagnóstico médico prévio de DM2, com HbA1C ≥ 7% e que não 

tiveram orientação nutricional nos últimos 06 meses. Para definição do consumo 

alimentar foram-se utilizados três Recordatórios de 24 horas., e para avaliação 

da qualidade deste consumo, foi utilizado o Índice de Qualidade da Dieta-

Revisado (IQDR). A avaliação do perfil nutricional dos participantes foi 

realizada pelo cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), utilizando-se as 

medidas de peso (em kg) e estatura (em metros) aferidas nos participantes. 

Também se realizou a aferição da circunferência da cintura para a identificação 

de riscos de doenças cardiovasculares.²  

Resultados:  Os dados foram obtidos de 221 pacientes, dos quais 127 mulheres 

e 94 homens, com média de idade de 62,11, com desvio padrão (DP) de ± 8,46 

anos, sendo a maior parte de etnia branca, totalizando 113 (51%) da amostra, 

estado civil casado 126 (57%). Aos dados antropométricos de circunferência da 

cintura, 19 (DP 8,6), 29 (DP13,1) elevada e 173 (DP 78,3) muito elevada. Com 

relação ao IMC dos pacientes se observou 30 (13,6%) eutróficos, 71 (32,1%) 

com sobrepeso e 120 (54,3%) obesos. 
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De acordo com a análise do Índice de Qualidade da Dieta-Revisado (IQDR), 125 

(56,6%) dos pacientes apresentaram uma dieta considerada saudável, 94 (42,5%) 

dieta que necessita de modificação e 2 (0,9%) inadequada. 

Conclusão: : Os resultados encontrados em relação ao IMC corroboram com o 

estudo de SILVA A et.al³, onde também encontrou-se elevada prevalência de 

sobrepeso e obesidade 

entre os participantes do estudo. Já a qualidade da dieta foi verificada que a 

maior parte dos indivíduos possuía uma boa qualidade da dieta, mas ainda assim 

houve um número expressivo de participantes que necessitam de uma melhora 

no consumo alimentar. 

 REFERÊNCIAS 
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EFEITO DA DIETA CARDIOPROTETORA BRASILEIRA E NOZES 

MISTAS SOBRE OS PARÂMETROS CARDIOMETABÓLICOS NO 
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1 Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia 

2 Instituto de Pesquisa do Hospital do Coração (IP-HCor) 

 

Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) está entre as principais 

doenças cardiovasculares (DCV) que mais causa óbitos no mundo (WHO, 

2016). Uma alimentação cardioprotetora, que inclui o consumo de nozes mistas, 

vem se mostrando ser capaz de reduzir o risco de eventos cardiovasculares 

(GÓMEZ-GRACIA et al., 2013). 

 

Objetivos: Avaliar o efeito da Dieta Cardioprotetora Brasileira (DicaBr) 

suplementada ou não com 30 g/dia de nozes mistas sobre variáveis 

cardiometabólicas em pacientes com IAM recente. 

 

Métodos: Trata-se de um ensaio clínico randomizado multicêntrico em paralelo. 

Foram incluídos pacientes com 40 anos ou mais e com diagnóstico recente de 

IAM (60 até 180 dias) foram alocados para um dos dois grupos de estudo: 1) 

grupo DicaBr (DCB, grupo controle); ou 2) grupo DicaBr suplementada com 

nozes mistas (DCBN, grupo intervenção). Todos os pacientes receberam a 

mesma prescrição dietética e o grupo DCBN recebeu, também, 30 g/dia de nozes 

mistas: 10g de amendoins, 10g de castanha de caju e 10g de castanha do Brasil. 

O desfecho primário será a concentração de colesterol LDL (LDL-c). Na linha 

de base e no final do estudo (16 semanas), o perfil lipídico, o glicêmico e o 

antropométrico serão avaliados em todos os participantes. Por se tratar de um 

projeto ainda não finalizado, serão apresentados dados da linha de base de 117 

pacientes incluídos. 

 

Resultados: Em relação às considerações da linha de base, os dados 

socioeconômicos da amostra estudada (n=117) apresentaram ter uma idade 

média de 59,1 ± 9,1 anos, ser, predominantemente, do sexo masculino (71,8%), 

pertencer à classe socioeconômica C1 (34,2%) e ter concluído o ensino médio, 

porém não o superior (30,8%). Entre os pacientes, em relação aos dados clínicos, 

apenas, 8,6% tiveram IAM sem supra e, consideravelmente, o tipo de tratamento 

que mais foi realizado após o IAM foi angioplastia com stent (88%). Sobre os 

antecedentes clínicos, a angioplastia, a hipertensão e a dislipidemia mostraram-



Anais do XXV SIC 
85 

se presentes em 82,9%, 59% e 44,4% dos casos respectivamente. A maioria dos 

pacientes era ex fumante (63,2%) e o consumo de etanol entre os pacientes, em 

média, era de 2,1 g/d ± 4,6. Mais além, a grande maioria dos pacientes estava em 

uso de medicamentos, como anti-hipertensivos (96,6%), hipolipemiante (100%) 

e antidiabéticos e hipoglicemiantes, sendo o que esteve mais presente, nessa 

classe, foi a Metformina (22,2%). Em relação aos parâmetros laboratoriais, os 

resultados seguem: colesterol total (mg/dl) 157,8 ± 36,6, LDL (mg/dL) 82,5 ± 

31,2, VLDL (mg/dL) 33,2 ± 25,2, HDL (mg/dL) 43,8 ± 9,7, triglicérides 

(mg/dL) 157,9 ± 94,5, glicemia (mg/dL) 117,4 ± 37,9, hemoglobina glicada (%) 

6,6 ± 1,5, insulina (mg/dL) 20 ± 26,1 e creatinina (mg/dL) 1 ± 0,4. E em relação 

aos valores de antropometria, seguem as médias dos pacientes: IMC (kg/m2) 

28,8 ± 4,3, CC (cm) 97,9 ± 11,2, CQ (cm) 100,4 ± 8,6, CC/CQ 1 ± 0,1 e 

CC/estatura 58,7 ± 6,5. Os dados também avaliaram o consumo alimentar dos 

pacientes, em relação à acessibilidade dos alimentos, 66,7% dos participantes 

eram responsáveis pela compra dos alimentos consumidos, 53,8% preparavam as 

suas refeições e 35% não tinham o costume de comprar nozes, azeites, sementes 

ou grãos, sendo que o principal motivo era por não ter o hábito (78%), apenas 

22% por serem alimentos muito caros. 

 

Conclusão: Muitos dos nossos achados da linha de base vão ao encontro do que 

é mencionado na literatura sobre os fatores de risco para IAM, como indivíduos 

do sexo masculino, tabagismo, dislipidemias, hipertensão, diabetes, sobrepeso e 

obesidade (AVEZUM JUNIOR et al., 2015). No entanto, um ponto diverge, a 

faixa etária com maior risco sendo acima de 70 anos (FARMAKIS et al., 2015). 

Com este estudo, espera-se obter respostas que corroborem com o fator protetor 

da dieta cardioprotetora e de um maior benefício quanto ao consumo de nozes 

mistas para a melhora dos parâmetros cardiometabólicos e prevenção de futuras 

doenças cardiovasculares, em especial o infarto agudo do miocárdio. 
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE 

PACIENTES COM NEOPLASIA DA MAMA SOBRE A INCIDÊNCIA DE 

CARDIOTOXICIDADE  
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Introdução: O tratamento do câncer de mama (CaM) frequentemente inclui 

doxorrubicina (DOX), cujo uso é limitado pelo risco de cardiotoxicidade. O 

emprego da DOX também está associado a alterações na composição corporal e, 

consequentemente, nos desfechos oncológicos. Contudo, as consequências deste 

quadro sobre o risco cardiovascular ainda não foram elucidadas. Objetivos: 

Avaliar a associação entre as alterações no perfil antropométrico de pacientes 

com CaM tratadas com DOX e a incidência de desfechos cardiovasculares. 

Métodos: Estudo de coorte prospectiva. Foram incluídas pacientes com CaM 

com indicação de tratamento com DOX e submetidas à avaliação cardiológica 

(ecocardiograma e Troponina) e avaliação da composição corporal 

(bioimpedância e antropometria). Resultados: Foram avaliadas 26 pacientes no 

tempo basal, antes do segundo ciclo, após o quarto ciclo e após 1 ano do 

primeiro ciclo de DOX. Hipertensão, diabetes e dislipidemia foram as 

comorbidades mais frequentes. A média de idade é de 53 ± 9 anos, com maior 

prevalência de subtipo molecular B, compondo 42,3% da amostra, seguido por 

triplo negativo com 30,8%, luminal A e Her com 11,5% e Her2+ com 3,8%. 

61,5% das pacientes faz tratamento em neoadjuvância e o restante em 

adjuvância. A dose média de DOX por ciclo foi de 105,3 ± 11,5 mg/m². Em 

relação à função cardíaca pôde-se observar que a dosagem da troponina T elevou 

ao longo do tratamento (basal: 6,1±0,8, pré-c2: 8,6±0,9, pós-c4: 31,8±4,3 e após-

1 ano: 10,2±1,4 pg/mL; p<0,05), e a FEVE apresentou importante redução em 

20% das pacientes após 1 ano. Quanto à composição corporal, verificou-se 

sobrepeso e obesidade em 65,4% das pacientes, também foram consideradas as 

variáveis Índice de Massa Corporal (IMC), circunferência abdominal (CA) 

(basal: 97,1±2,8, pré-c2: 94,2±3,9, pós-c4: 95,6±2,6 e após-1 ano: 93,9±3,8 cm; 

p>0,05), Índice Cintura-Quadril (ICQ) (basal: 0,8±0,01, pré-c2: 0,8±0,01, pós-

c4: 0,8±0,01 e após-1 ano: 0,79±0,02 cm; p<0,05) e gordura visceral (GV) 

(basal: 9,8±0,8, pré-C2: 9,8±0,8, pós-c4: 9±0,6 e após-1 ano: 8,5±0,78; p>0,05). 

Quando relacionadas as variáveis antropométricas com as variáveis cardíacas, 

observou-se que a elevação da troponina foi influenciada por IMC ≥ 25kg/m² e 

CA>80cm; a FEVE não teve interação significativa com as variáveis. 
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Conclusão: Alterações na composição corporal podem estar associadas com 

maior risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares em pacientes 

com câncer de mama. 

 

Apoio: CAPES, FAPICC, CNPq 
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QUANTIFICAÇÃO DIETÉTICA E SUPLEMENTAÇÃO MATERNA DE 

ÔMEGA-3 NA ALTERAÇÃO DA DINÂMICA DO DUCTO ARTERIOSO 

FETAL: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 
 

Daniela Babinski Guimarães, Izabele Vian, Paulo Zielinsky, Gabriel Azeredo, 

Vitória Gomez, Gabriela Garcez, Eduarda Bonamingo e Vitória Comunello 

Aragon. 

 

Introdução: Sabe-se que substâncias com propriedades anti-inflamatórias 

podem ser prejudiciais para a dinâmica do ducto arterioso fetal. Por outro lado, o 

consumo do ácido graxo ômega-3 – composto com propriedades anti-

inflamatórias - vem sendo recomendado para gestantes durante o segundo e 

terceiro trimestre de gestação. Sendo a constrição ductal intra-uterina uma 

situação clinica com considerável morbidade e potencialmente letal, é necessário 

avaliar o consumo de ômega-3 e suas possíveis interferências na rota metabólica 

das prostaglandinas. 

Objetivos: Avaliar a relação entre suplementação dietética materna de ômega-3, 

após o terceiro trimestre de gestação, e possíveis alterações na dinâmica do 

ducto arterioso fetal. Além disso, o nível sérico de Prostaglandina E2 também 

será analisado.  

Métodos: o estudo foi realizado na Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de 

Cardiologia do RS/FUC, por meio de um ensaio clínico randomizado, duplo-

cego, de grupo paralelo e controlado, onde as gestantes maiores de 18 anos, com 

idade gestacional de 27 e 28 semanas e com fetos normais, foram randomizadas 

em dois grupos: grupo intervenção versus grupo placebo. As pacientes 

receberam diariamente, durante oito semanas, suplementação dietética de 

ômega-3 com 450mg/dia de DHA em cápsulas gastroresistentes e placebo com 

cápsulas de óleo de soja. Para o cálculo de tamanho amostral foram selecionadas 

37 gestantes para cada grupo. Gestantes em uso de anti-inflamatórios não 

esteroides e demais substâncias com ação anti-inflamatória foram excluídas do 

estudo. Elas também foram avaliadas através de ecocardiograma fetal, dados 

antropométricos e de questionamentos sobre o consumo de polifenóis e ômega-

3. Foram coletadas amostras sanguíneas, além de serem randomizadas para os 

grupos (1) ômega-3 e (2) Placebo. Após oito semanas de suplementação, foram 

contadas as cápsulas para avaliação da aderência e realizados novos exames de 

ecocardiofetal e de sangue. Através do método ELISA, foram avaliados os níveis 

séricos de Prostaglandinas E2 (PGE2) das gestantes.   

Resultados esperados: alterações que podem representar alteração da dinâmica 

do ducto arterioso fetal pelo consumo de AG ômega-3.  

 

APOIO: CNPq 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O ano de 2020 trouxe consigo uma realidade tanto quanto 

inusitada de pandemia através do COVID-19, assim como incidência da 

síndrome respiratória aguda (SarsCov2) com diagnósticos de maior gravidade. O 

impacto da ação do vírus nos pulmões, sistema ventilatório e cardiovascular, 

exibe a relevância terapêutica dos exercícios respiratórios para estas funções. 

Assim, o treinamento muscular inspiratório (TMI) com utilização de cargas para 

treinamento muscular de resistência e forçados músculos respiratórios e a 

respiração lenta do Yoga podem representar uma importante intervenção 

terapêutica na fase pós internação destes pacientes. O recém-desenvolvido 

aplicativo CardioBreath prescreve exercícios de frequência respiratória (FR) 

lenta e profunda. Dessa forma, será realizado no presente trabalho a comparação 

do TMI e o uso do aplicativo CardioBreath sobre variáveis respiratórias e 

pulmonares.  MÉTODOS: Ensaio clínico randomizado cruzado o qual recrutará 

pacientes COVID-19 pós alta hospitalar. Os elegíveis para o estudo serão 

avaliados por espirometria e força muscular respiratória. Serão randomizadas por 

duas ordens de intervenção: Grupo 1- momento 1 TMI e momento 2 

CardioBreath® App e Grupo 2 -momento 1 CardioBreath® App e momento 

TMI.Os grupos serão avaliados imediatamente após alta hospitalar 

acompanhados via Zoom durante as intervenções, reavaliados após 5 semanas 

após a intervenção, recomendada por 5 vezes por semana por 10 minutos. As 

diferenças entre as intervenções serão realizadas através de teste t de Student 
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para amostras pareadas.  RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se dados 

robustos sobre os efeitos dos exercícios de respiração e as diferenças entre o uso 

de métodos TMI e do aplicativo CardioBreath, podendo redimensionar as 

prioridades da assistência à saúde. 

 

Apoio: CNPq 
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EFEITO DE DOIS TIPOS DE TREINAMENTO DE FORÇA SOBRE A 

CAPACIDADE CARDIORESPIRATÓRIA EM INDIVÍDUOS 

SUBMETIDOS À ANGIOPLASTIA 

Alexia da Silva Trápaga¹, Ricardo Lima², Marinei Pedralli², Bruna Eibel² 

1.Faculdade de desenvolvimento do Rio Grande do Sul 

 2.Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

 

Introdução: após um infarto agudo do miocárdio (IAM) faz-se necessário 

utilizar procedimentos que minimizem a necrose de células perinfarto. Um 

desses procedimentos é a angioplastia cujo objetivo é restabelecer o fluxo de 

sangue na região isquêmica. Com a doença arterial coronariana (DAC) 

estabelecida, grande parte dos indivíduos refere diminuição da capacidade 

funcional, incluindo a redução na capacidade cardiorrespiratória (CCR). A 

participação em programas de reabilitação cardíaca por meio do exercício físico 

aeróbio é fortemente recomendada para pacientes com DAC. Contudo, pouco se 

sabe sobre os benefícios do treinamento de força sobre a melhora da CCR para 

esta população.  

Objetivo: avaliar o efeito do treino de força tradicional (TF) e do treino de força 

em circuito (TFC) sobre a capacidade cardiorrespiratória de indivíduos 

submetidos à angioplastia e comparar a capacidade cardiorrespiratória, 

através do consumo máximo de oxigênio, os volumes respiratórios e a força 

muscular respiratória, através das pressões máximas. 

Métodos: um ensaio clínico randomizado com pacientes que foram submetidos 

à angioplastia serão aleatoriamente incluídos em dois grupos: TF e TFC. Serão 

avaliados a CCR, por ergoespirometria e as pressões respiratórias máximas, por 

manovacuometria. 

Amostra e grupos: A amostra será selecionada a partir da lista de indivíduos 

que serão submetidos a angioplastias após infarto agudo do miocárdio no 

IC/FUC. Os grupos serão divididos em treinamento de força em série (TF) ou 

treinamento de força em circuito (TFC), sendo o número mínimo de cada grupo 

de 20 sujeitos, totalizando a amostra de 40 sujeitos, com base em estudo prévio e 

considerando possíveis perdas. 

Contribuições científicas: o exercício físico é considerado uma valiosa 

modalidade de intervenção não farmacológica em programas de reabilitação 

cardíaca projetado para melhorar a capacidade cardiorrespiratória e o estado 

geral de saúde, em particular, para pacientes com cardiopatia isquêmica. 

Redirecionamento: Em virtude da pandemia do covid-19 ficamos 

impossibilitados de dar seguimento ao projeto original e a coleta de dados foi 

adiada diversas vezes. Para que os prazos sejam cumpridos optamos por uma 

reestruturação e partiremos para um estudo de caráter transversal que será 

realizado no Programa de Reabilitação Cardiopulmonar do Instituto de 

Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia de Porto Alegre (RS), 
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visando identificar atitudes e intenções comportamentais em relação à 

reabilitação cardíaca digital baseada em exercício físico. 

 

Apoio: CNPq 
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CARACTERIZAÇÃO DE CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS DE 

TECIDO ADIPOSO HUMANO (hAT-MSCs) E VESÍCULAS 

EXTRACELULARES (VEs) POR ELAS SECRETADAS PARA 

APLICAÇÃO NO TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO (AVE) POR VIA INTRANASAL. 

Luis Pedro Bernardi1, Francieli Rohden1, Fátima Guma1, Diogo O. Souza1. 

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 

Introdução: Vesículas extracelulares (VEs) são nanopartículas responsáveis 

pela comunicação entre células. VEs isoladas de células tronco tem apresentado 

resultados promissores na regeneração de tecidos infartados, e seu uso apresenta 

vantagens em relação às células tronco: baixa imunogenicidade e 

trombogenicidade, menor risco de desenvolvimento de tecido ectópico, fácil 

armazenamento, administração não invasiva (intranasal) e capacidade de 

atravessar a barreira hematoencefálica. A não diferenciação das células tronco é 

crucial para manter a qualidade e o padrão das VEs que serão isoladas, bem 

como sua migração e poder terapêutico no hospedeiro.  

Objetivos: caracterizar células tronco mesenquimais de tecido adiposo humano 

(hAT-MSCs) e VEs por elas secretadas através de proteínas de superfície (CDs) 

e analisar se essas VEs são capazes de alcançar o cérebro através de 

administração intranasal em modelo animal de AVE.  

Métodos: Células de duas fontes foram cultivadas: comerciais 

primárias(LONZA) e isoladas a partir de amostra de lipoaspirado de um paciente 

voluntário(HCPA). A caracterização foi realizada por citometria de fluxo através 

de anticorpos para CDs. As células foram marcadas para CD105, CD90, CD34 e 

CD45, e as VEs para CD63 e CD81. As VEs foram coradas com PKH26-mini e 

administradas via intranasal em ratos Wistars machos adultos (n=3)(CEUA 

31888) para avaliar sua distribuição no cérebro. Após 18h os animais foram 

perfundidos com PBS e PFA 4%, os cérebros foram dissecados, fatiados 

em30µm, as fatias dispostas em lâminas, os núcleos corados com HOECHST e 

as imagens feitas em microscópio confocal. Ambas as células apresentaram 

marcação para CD90 e CD105 e foram negativas para CD34 e CD45. As VEs 

isoladas de ambas as fontes foram positvas para CD63 e CD81 (~95%). As VEs 

coradas atingiram o cérebro quando administradas via intranasal.  

Resultados: as hAT-MSCs utilizadas mantém as características de células 

indiferenciadas, e as VEs que secretam apresentam tropismo em direção à região 

de interesse (zona de penumbra). 

 

Apoio: CNPq, INCT, PROPESQ/UFRGS 
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COVID 19 com transmissão comunitária: Duplo Relato de Caso 
 

Palmeiro, MR1,5, Hüttner, EA2,5, Perin, C3, Palmeiro HHR4, Hüttner, EA5    

1 Odontólogo. Doutora em Odontologia PUCRS 

2 Odontólogo. Doutor em Gerontologia e Geriatria Biomédica PUCRS 

3 Médico. Doutor em Pneumologia UFRGS 

4. Medica. Especialista em Dor e Cuidados paliativos HMV 

5. Coordenador Núcleo de Pesquisa Afro Egípcio PUCRS 

 

Introdução: O Sarcov2, teve origem em Whuran, China em 2019. Espalhou-se 

pelo mundo através do transporte aéreo de carga e pessoas, sendo declarado 

Pandemia em 2020. A Covid19 apresenta transmissibilidade comunitária através 

do ar, para as vias aéreas digestivas superiores (VADS) por aerossóis, saliva e 

fômites. No Brasil já vitimou 450.000 indivíduos. Os sinais e sintomas são: 

dores musculares, articulares, comprometimentos das VADS, coriza, tosse seca, 

disfagia, disfonia, e dispneia, além de náuseas, vômitos e diarreia. Pode evoluir 

para casos graves com falta de ar e fibrose pulmonar, má circulação sanguínea e 

trombos comprometendo membros superiores, inferiores, rins, cérebro o que 

necessita de cuidados de terapia Intensiva UTIs. Medidas profiláticas como uso 

obrigatório de máscaras, lavagem e uso de álcool gel nas mãos são necessárias 

para evitar transmissibilidade.  Pesquisas no Mundo estão sendo realizadas em 

fármacos e vacinas. No Brasil temos 3 vacinas aprovadas pela ANVISA: 

Coronavac/Sinovac/Butantan, AstraZenica/Oxford/Fiocruz e Biontec/ Pfeizer. 

Objetivos: Descrever 2 relatos de caso e transmissão comunitária de Covid 19. 

Metodologia: Pesquisa em artigos indexadas nos anos de 2020 e 2021 sobre 

Pandemia, Covid19 e SarsCov2. Resultados: Caso 1: mulher, 44 anos de idade, 

residente, Porto Alegre, com a mãe e dois cachorros, provável contaminação em 

Gramado dia 05/05/2021.  Na manhã do dia 06/05/21 sentiu dores musculares, 

articulares e calafrios. No dia 07/05/21 teve disfagia, disfonia, perda de paladar e 

olfato, além de edema e despapilamentos na língua, náuseas, cólicas e diarreia. 

No dia 08/05/2021, foi realizado teste rápido, positivo para Covid 19. 

Pneumologista prescreveu antitérmico, repouso, hidratação e alimentação leve. 

A dentista orientou bochechos de H2O2 e uso própolis spray. No dia 10/05/2021 

começou a sentir melhora e após 10 dias houve retorno parcial paladar e olfato. 

Caso 2: mulher, longeva, 82 anos mora com a filha que é sua cuidadora. 

Apresenta ressecamento continuo dos olhos ao qual a filha faz aplicações do 

colírio rotineiramente. Tabagista, leve enfisema pulmonar, hipertensa, histórico 

de infarto miocárdio, cateterismo, colocação de Stend e Melanoma em 2006 e 

vacinado com a 1ª dose da Astrazenica Oxford FIOCRUZ, há 2 meses. No dia 

07/05/2021 apresentou dores musculares e articulares, diarreia, vômito e 

infecção urinaria. No dia 08/05/2021 Foi realizado Teste rápido para Covid 19 

dando falso negativo. No dia 9/05/2021 apresentou dispneia, tosse seca e coriza, 
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não teve alterações olfato e paladar. No dia 10/05/2021 foi repetido o teste 

rápido de Covid 19 positivo. A tomografia de pulmão apresentou 5 e10 % de 

comprometimento dos pulmões e teve alteração nos dímeros em exame 

bioquímico. Foi tratada com antibióticoterapia, anticoagulante, Bochecho H202 e 

própolis. Atualmente segue em acompanhamento pelo pneumologista e bom 

estado de saúde. Conclusões: Ambas as pacientes tiveram Covid 19, grau leve e 

diagnóstico precoce, podendo permanecer isoladas em sua residência e receber 

suporte de Telemedicina, Odontologia e exames laboratoriais. A longeva havia 

vacinado 1ª dose, o que deve tê-la protegida de ter evolução para um quadro 

grave. Apesar da residência ser ampla e arejada, pode ter tido transmissão 

comunitária pelo contato com os cachorros ou pela aplicação de colírios. É 

fundamental ter todos os cuidados, e nas primeiras manifestações, consultar um 

médico, realizar diagnóstico precoce e medidas de suporte em saúde. A água 

oxigenada tem apresentado eficácia, para eliminar SarCov2 na saliva e tecido 

bucal, bem como a própolis por ser fitoterápico e rico em flavanóides e 

antioxidantes. 
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