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XXII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Quarta-feira 06/06/2018 - Manhã 

O8h00-09h30   Temas livres – Cardiologia Pediátrica           SALA C 
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Paulo Zielinsky Relação entre níveis de atividade física e perfil 
nutricional de gestantes nos parâmetros 
hemodinâmicos de fetos humanos 

Natália Borges 
Martins  

Paulo Zielinsky Constrição ductal durante a vida fetal induzida 
por ingestão materna de polifenóis: um estudo 
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dia F (dia do coração fetal): uma retrospectiva de 
casos dos últimos três anos. 
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Maria Antonieta 
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Anticoagulantes orais: conhecimento e adesão ao 
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14h00-16h15     Temas livres – Hemodinâmica       SALA C 

Apresentador Orientador Trabalho  

Bianca De Negri 
Souza  

Alexandre Schaan 
de Quadros  

Influência do plano de saúde nas características, 
evolução clínica e uso de medicações de 
pacientes com infarto agudo do miocárdio com 
supradesnivelamento do segmento ST 

Carolina Giacomello  André Manica  
Mundo real: intervenções coronarianas 
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Alexandre Schaan 
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Mariana Lopes de 
Azeredo 

Carlos Antonio 
Mascia Gottschall 

Análise histopatológica de trombos arteriais de 
mulheres usuárias de anticoncepcional oral 
combinado com infarto agudo do miocárdio com 
supradesnivelamento do segmento ST. 

Mariana Oliveira 
Tripoli de Mattos 

Karlyse Claudino 
Belli 

Protocolo eletrônico para monitorização dos 
resultados da avaliação de enfermagem e 
desfechos clínicos em pacientes atendidos na 
Hemodinâmica 

Marina Siqueira 
Flores 

Alexandre Schaan 
de Quadros  

Registro de infarto agudo do miocárdio em 3515 
pacientes consecutivos em centro de referência 
em cardiologia 

14h00-14h45 Temas Livres - Arritmias                                SALA E 

Antonio Lessa 
Gaudie Ley 

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

Gabriela Osterkamp  Gustavo Glotz de 
Lima 

Análise do padrão de normalidade dos intervalos 
intracavitários de uma amostra em um centro de 
referência de Porto Alegre 

Luiza Zwan Dutra Tiago Luiz Luz Leiria Prevalência de arritmias após oclusão percutânea 
de comunicação interatrial em um registro 
unicêntrico 

14h45-15h00 Temas livres – Medicina Geral                      SALA E 

Luisa Russo Soares Eduardo Cambruzzi DYSEMBRYOPLASTIC NEUROEPITHELIAL 
TUMOUR: Histopathological findings and 
radiological characteristics of a rare neoplasia 

Quinta-feira 07/06/2018 - Manhã 

08h00-09h15 Temas livres – Cardiologia Experimental    SALA C 

Leonardo Griseli Grasiele Sausen  Avaliação do papel de receptores de análogos 
específicos da angiotensina no metabolismo 
energético durante o exercício 

Patrícia Banda  Alexandre Machado 
Lehnen 

Efeito do treinamento físico sobre a irisina em 
ratos espontaneamente hipertensos com 
obesidade induzida por dieta de cafeteria 

Patrícia Banda  Alexandre Machado 
Lehnen 

Efeitos de um curto período de treinamento físico 
sobre parâmetros de estresse oxidativo, HIF-1 e 
VEGF em ratos espontaneamente hipertensos 
com infarto agudo do miocárdio experimental. 

Paula F. P. Paz Maria Claudia C. 
Irigoyen 

Efeito terapêutico de angiotensina-(1-7) e 
alamandina em camundongos com síndrome 
metabólica induzida 
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Paulo H. P. Lemos 
Junior  

Grasiele Sausen Avaliação da susceptibilidade de cardiomioblastos 
à infecção por Zika vírus brasileiro 

09h15-11h30  Temas livres - Ciências Biológicas              SALA C 

Amanda Jacques 
Braz  

Melissa Camassola 
Potencial osteogênico de células estromais 
derivadas de cordão umbilical de recém-nascidos 
de pacientes com diabetes gestacional 

Andrya Baptista 
Blazina 

Natalia Leguisamo 
Meirelles 

Efeito modulador da PARP-1 na indução de 
quebras no DNA e morte celular em 
cardiomioblastos tratados com Doxorrubicina 

Dayane Favarin 
Cardoso 

Daniel Simon 
Estudo do polimorfismo Val66Met do gene BDNF e 
sintomatologia depressiva em pacientes com 
fibromialgia e controles saudáveis 

Fernanda Marques 
da Silva 

Patrícia Sesterheim 
Avaliação das células estromais mesenquimais 
derivadas de diferentes órgãos quanto à 
suscetibilidade à infecção pelo vírus Zika 

Gabrielle Morais 
Natalia Leguisamo 
Meirelles 

Estudo do efeito do Losartan e da angiotensina-(1-
7) sobre a toxicidade da Doxorrubicina em 
cardiomioblastos de ratos 

Joana Morez 
Silvestri 

Daniel Simon 
Variantes genéticas e fibromialgia: Estudo de 
associação do polimorfismo Val66Met do gene do 
BDNF com a sensibilização central em pacientes 
com Fibromialgia 

Laura Jesuíno 
Nogueira 

Natalia Leguisamo 
Meirelles 

Avaliação do efeito antitumoral da modulação do 
receptor MAS da angiotensina (1-7) em células de 
câncer de mama 

Schauana Freitas 
Fraga 

Ana Araújo 
Impacto do mirtilo sobre parâmetros funcionais e 
de estresse oxidativo em pulmão de ratos 
submetidos à hipertensão pulmonar 

Thainara Conceição 
de Oliveira 

Melissa Camassola 
Caracterização de células estromais derivadas de 
cordão umbilical de recém-nascidos de pacientes 
com diabetes gestacional 

  Quinta-feira 07/06/2018 - Tarde 

14h-14h15       Temas livres – Enfermagem                             SALA B                                                                       

Apresentador Orientador Trabalho  

Luíza Junqueira 
Trarbach 

Silvia Goldmeier 
A melhora na qualidade de vida em hipertensos 
tratados 

14h15-15h00 Temas livres – Outras Áreas     SALA B 

Tatiane Forlin 
Menegon 

Daniel Simon Associação entre o polimorfismo Val66Met do 
gene BDNF e qualidade do sono em pacientes 
com fibromialgia 
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Vanusa Espindola 
Vicente  

Maria Cláudia 
Irigoyen  

Avaliação dos efeitos da prática regular de yoga 
durante 3 meses sobre a qualidade de vida de 
mulheres hipertensas pós menopausa: ensaio 
clínico randomizado 

Vanusa Espindola 
Vicente  

Maria Cláudia 
Irigoyen 

Rigidez arterial associada a frequência respiratória 
espontânea em mulheres hipertensas pós 
menopausa 

14h00-16h00 Tema livre Nutrição                                  Sala C 

Carolina Santi Lucia C. Pellanda Influência do aleitamento materno e outros 
fatores associados no desenvolvimento de 
excesso de peso em crianças com cardiopatia 
congênita 

Caroline Ramos 
Frigi 

Caroline D’Azevedo 
Sica 

Classificação do IMC pré-gestacional e na última 
semana de gestação como fator de risco para 
complicações relacionadas ao excesso de peso 

Daiana Dias Rysdyk Paulo Zielinsky Aumento da prostaglandina E2 na reversão da 
constrição ductal fetal após restrição dietética de 
polifenóis 

Debora Jacobus 
Cauduro 

Thiago Dipp O consumo de sódio como fator de risco para 
desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica 

Debora Jacobus 
Cauduro 

Douglas Fernando 
Rambo 

O uso de sibutramina no tratamento da obesidade 
e riscos cardiovasculares associados cauduro 

Elen Ramos Gomes Vanessa Backes Percepção dos pais em relação ao estado 
nutricional dos seus filhos. 

Fernanda Greinert 
dos Santos 

Paulo Zielinsky Efeito da suplementação de polifenóis nos níveis 
plasmáticos de prostaglandina E2 em mulheres 
em idade fértil – um ensaio clínico randomizado 

Gabriela dos Santos 
Marinho 

Paulo Zielinsky Estudo translacional da suplementação materna 
de ômega-3 na alteração da dinâmica do ducto 
arterioso fetal: ensaio clínico randomizado e 
estudo in vitro. 

14h00-15h00    Tema livre –      Psicologia                               Sala E 

Aline da Silva Lima  Márcia Moura 
Schmidt 

A influência de um treino cognitivo para manejo 
da raiva sobre a dilatação mediada pelo fluxo da 
artéria braquial: um ensaio clínico randomizado 
(MAPAMI) 

Luciane Marina Léa 
Zini Peres 

Karlyse Claudino 
Belli 

Uso do REDCap na aplicação do “Inventário de 
Sintomas de Stress para Adultos de LIPP–ISSL” 

Paula Portal 
Teixeira 

Lucia C. Pellanda Programa na escola - vida feliz, coração saudável: 
ensaio clínico randomizado 

Thales Alves Pereira Analice de Lima Efeitos da estratégia GAM na relação médico-
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Palombini usuário: produção de autonomia e 
empoderamento 

Sexta-feira 08/06/2018                         Anfiteatro – 9h00-12h00 

IX Mostra de Metodologia Científica UFCSPA/IC-FUC 

Armando Schmidt 
Cardoso  

Lucia C. Pellanda Doenças sexualmente transmissíveis: qual o grau 
de conhecimento dos estudantes das áreas da 
saúde. 

Augusto Madke 
Brenner 

Alice de Medeiros 
Zelmanowicz 

Procrastinação associada com o desempenho 
acadêmico dos estudantes de cursos na área da 
saúde da Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre 

André Freitas 
Vargens  

Alice de Medeiros 
Zelmanowicz 

Opinião de acadêmicos sobre a legalização do 
aborto: comparação entre acadêmicos da área da 
saúde e demais áreas. 

Daniela Guido 
Pereira 

Alice de Medeiros 
Zelmanowicz 

Machismo no ambiente acadêmico: um estudo de 
prevalência 

Pedro Enrico 
Ventura  

Lucia C. Pellanda A queda nas taxas de vacinação: grupos 
antivacina e fatores mobilizadores de opinião. 

Rodolfo Rodrigues 
de Jesus  

Lucia C. Pellanda Emergências no ambiente escolar: a importância 
do conhecimento acerca do atendimento primário 
por parte dos professores. 

Sarah Bueno Motter Alice de Medeiros 
Zelmanowicz 

Autopercepção de mindfulness em estudantes de 
medicina 

Teo Rocha Campos Lucia C. Pellanda O uso de preservativos: um estudo comparado 
entre estudantes da área da saúde e demais 
áreas acadêmicas 

Pedro Henrique 
Simão Nachtygal  

Mônica M. Celestino 
de Oliveira 

A automedicação na vida acadêmica: incidência 
entre estudantes da área da saúde e estudantes 
das demais áreas 

 

 



Anais do XXII SIC 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUMOS APRESENTADOS ARRITMIAS 



Anais do XXII SIC 
25 



Anais do XXII SIC 
26 

DETECÇÃO ROTINEIRA DE FIBRILAÇÃO/FLUTTER ATRIAL 

PREDIZ PIOR DESFECHO EM COORTE DE TETRALOGIA DE 

FALLOT DURANTE 23 ANOS DE SEGUIMENTO 

 

Gabriela Machado de Castilhos, Antonio Lessa Gaudie Ley, Nestor Santos Daudt, 
Estela Suzana Kleiman Horowitz, Tiago Luiz Luz Leiria 
 

 

Introdução: Fibrilação/flutter atrial (FA/FLA) é uma complicação tardia frequente em 

adultos com tetralogia de Fallot corrigida.  São poucas as evidências relacionadas aos 

efeitos a longo prazo dessas taquiarritmias no prognóstico deste grupo de pacientes.  

Objetivo: Determinar se a detecção eventual de FA/FLA em pacientes com tetralogia de 

Fallot corrigida leva a uma maior mortalidade no acompanhamento clínico.  

Métodos: Estudo de coorte histórica incluindo 350 cirurgias de correção de tetralogia de 

Fallot realizadas de 1980 a 2003 em hospital terciário do sul do Brasil. Destes, 206 

pacientes mantiveram acompanhamento e foram incluídos no estudo. O desfecho primário 

foi definido como morte por todas as causas.  

Resultados: Dos 206 pacientes incluídos no estudo em um seguimento médio de 21±8,2 

anos, 26 pacientes (12,6%) apresentaram FA/FLA. A idade média da cirurgia reparadora 

foi 4,5±6,2 anos. Quando estratificados pela ocorrência ou não de FA/FLA os pacientes 

com arritmia possuíam 4 (2,75-11) anos no grupo FA/FLU e 3 (2,0-4,0) anos no grupo 

controle (p = 0,001), sendo que em 11 (42,3%) pacientes do grupo FA/FLA a cirurgia 

reparadora ocorreu com patch transanular, e em 54 (30%) no grupo controle (p = 0,2); 

assim como 8 (30,8%) e 44 (24,4%) realizaram shunt paliativo prévio respectivamente (p 

= 0,6). Observamos ainda a maior necessidade de reoperações ao longo do seguimento 

nos pacientes que apresentaram FA/FLA, 21 (80,8%) e 87 (48,3%), respectivamente (p = 

0,003). A duração do QRS foi maior nos pacientes com fibrilação/flutter atrial (mediana 

(IIQ): 170 (160-200)) do que no grupo controle (IIQ:160 (120-160), p <0.0001. O 

desfecho primário foi observado em 5 pacientes (19,2%) no grupo F/FA e em 2 pacientes 

(1,1%) no controle (p<0,001). A presença de FA/FLA foi associada ao um HR de 32 (IC 

95%. 1,6-640, p = 0,023) em um modelo de regressão logística para morte, utilizando as 

variáveis diâmetro do átrio esquerdo, diâmetro do VD, volume sistólico do VE e duração 

do QRS em ms.  

Conclusão: Fibrilação/flutter atrial está associada a um maior risco de óbito no 

acompanhamento de pacientes com tetralogia de Fallot. Estratégias para identificação 

precoce e manejo adequado desses casos são necessárias para verificar os pacientes em 

maior risco de morte. 

Apoio: FAPERGS 
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ANÁLISE DO PADRÃO DE NORMALIDADE DOS INTERVALOS 

INTRACAVITÁRIOS DE UMA AMOSTRA EM UM CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE PORTO ALEGRE 
 

Gabriela Osterkamp; Catarine Benta Lopes Dos Santos; Marcelo Lapa Kruse; 
Leonardo Martins Pires; Tiago Luiz Luz Leiria; Gustavo Glotz De Lima 
 

IC-FUC - Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul - Setor de Eletrofisiologia 

Cardíaca, Porto Alegre, RS, Brasil. 

 

Introdução: Na investigação dos distúrbios do ritmo cardíaco, um estudo 

eletrofisiológico (EEF) normal está associado a um bom prognóstico. Um dos critérios de 

normalidade é estabelecido pela presença de intervalos de condução (PA, AH e HV) 

dentro da faixa esperada; entretanto, não há esse tipo de análise para a população 

brasileira. 

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

Eletrofisiologia do Instituto de Cardiologia do RS - Fundação Universitária de 

Cardiologia (IC-FUC) a fim de traçar o perfil dos valores intracavitários dessa população. 

Métodos: Foram incluídos pacientes submetidos a EEF de 1997 a 2011 e considerados 

normais ao exame. Amostra inicial de 2066 pacientes. Destes, 413 tiveram EEF normais. 

Realizou-se estratificação por faixa etária e análise da diferença da média dos intervalos 

intracavitários nesses grupos.  

Resultados: Dentre 2066 pacientes, 19,94% foram considerados normais, ou seja, sem 

alterações no sistema de condução, sendo 52,78% mulheres e 47,22% homens, com média 

de idade de 52 anos ± 21,06. Estratificou-se por faixas etárias e a seguinte distribuição foi 

verificada: 7,26% na faixa etária 1 (1-19 anos); 42,61% na faixa etária 2 (20 a 54 anos); 

49,63% na faixa etária 3 (≥ 55 anos). Na distribuição das médias dos intervalos 

intracavitários em cada grupo, obtiveram-se os seguintes resultados: faixa etária 1: PA = 

21 ± 7; AH = 85 ± 20; HV = 39 ± 11; faixa etária 2: PA = 20 ± 9; AH = 90 ± 31; HV = 43 

± 7; faixa etária 3: PA = 25 ± 11; AH = 114 ± 49; HV = 48 ± 8 [P < 0,05 para os 

intervalos PA, AH e HV quando comparadas as faixas etárias 1 e 2 com a 3, e HV quando 

comparada a 1 com a 2].  

Conclusão: Nesta análise verificamos padrões de normalidade de intervalos 

intracavitários em nossa população e estratificamos por faixa etária, obtendo-se diferença 

estatisticamente significativa de PA, AH e HV entre os grupos 1 e 2 comparados ao 3, e 

de HV quando comparados os grupos 1 e 2. 

 

APOIO: FAPERGS - Fundação de Amparo à pesquisa do Estado do RS 
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PREVALÊNCIA DE ARRITMIAS APÓS OCLUSÃO PERCUTÂNEA DE 

COMUNICAÇÃO INTERATRIAL EM UM REGISTRO UNICÊNTRICO. 

 

Raul Ivo Rossi, Monica Scott, João Manica, João Guilherme Reis Melo de Souza, 
Antônio Gaudie Ley, Luiza Zwan Dutra, Tiago Luiz Luz Leiria 
 
Introdução: A comunicação interatrial (CIA) é uma das malformações congênitas mais 

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

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

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

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

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

cardíaca direita). 

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

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

pacientes tratados no Setor de Cardiologia Intervencionista de Cardiopatias Congênitas do 

IC. 

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

FOP/CIA e surgimento de novas arritmias.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hemodinâmica. Os eventos adversos imediatos associados ao procedimento observados 

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

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

do tempo de internação foi de 3,32 dias.  

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

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

bem como no seguimento a médio prazo. 

Apoio: FAPICC 
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A MEDIDA DA AMPLITUDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS GLÓBULOS 

VERMELHOS COMO MARCADOR PROGNÓSTICO EM PACIENTES 

AMBULATORIAIS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
 

Deborah Lumi Shuha², Camila Garcia Pereira¹, Marciane Rover¹, Roberto 
Sant’Anna¹, Tiago Leiria¹, Maico Furlanetto¹, Gabriela Osterkamp², Gabriel 
Garcia², Marcelo Filippe¹, Marcelo H. Miglioranza¹ 
 

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

² Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

 

Introdução: A medida da amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos (RDW), foi 

proposto recentemente como marcador prognóstico em pacientes críticos e com doença 

cardiovascular. Estudos sugerem que o RDW também possa ter valor prognóstico nos 

pacientes com insuficiência cardíaca (IC). 

Objetivo: Determinar o valor prognóstico do RDW em predizer eventos adversos em 

pacientes ambulatoriais com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida 

(ICFER). 

Métodos: Coorte de pacientes em acompanhamento ambulatorial por ICFER. O RDW foi 

quantificado na consulta index (T0) durante uma avaliação cardiológica completa. Todos 

pacientes foram seguidos por 4 meses, sendo observado a ocorrência de internação por IC 

descompensada e mortalidade geral. 

Resultados: 97 pacientes (61% homens; idade média de 53±13 anos; 29% NYHA III-IV; 

fração de ejeção ventricular esquerda média 28±4%; 54% com miocardiopatia dilatada). 

Durante o seguimento de 106±12 dias (intervalo interquartil: 89-115dias), ocorreram 21 

internações por ICD. A amplitude do RDW foi maior nos pacientes que internaram 

15,4%(13,9-16,3) em relação aos que não apresentaram eventos 13,3%(12,8-14,2) 

p<0,0001. Com uma área da ROC=0,78 e um ponto de corte ≥13,95% o RDW apresentou 

uma sensibilidade 76,2%, especificidade 67% e valor preditivo negativo 91%. O 

RDW≥13,95% relacionou-se com a ocorrência de internações com uma razão de risco 

5,24 (1,9-14,4; p=0,001).  

Conclusão: em nossa amostra de pacientes ambulatoriais com icfer, índices mais 

elevados de rdw estiveram relacionados com maior ocorrência internações por icd. A 

incorporação deste marcador poderá ajudar a identificar os pacientes mais propensos a 

eventos adversos em que o tratamento deve ser intensificado. 
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COMPARAÇÃO DA ESPESSURA MEDIOINTIMAL CAROTÍDEA 

ENTRE ADOLESCENTES E ADULTOS JOVENS COM CARDIOPATIA 

CONGÊNITA CIANÓTICA E ACIANÓTICA 

 
Salvador Neto¹, Lucia Pellanda¹, Francine Canto¹ ², Patricia Banda¹, Gustavo 
Waclawovsky¹ 
 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação Universitária de Cardiologia 

(IC – FUC) ¹; Centro Universitário Metodista IPA². 

 

Introdução: Segundo Moodie e Rodriguez III, atualmente, há um número maior de 

adultos portadores de doença cardíaca congênita na população geral do que crianças. 

Avanços da medicina e melhorias de diagnóstico contribuem para tal situação. Estima-se 

que 85% das crianças com cardiopatia congênita chegarão a vida adulta. Este aumento da 

sobrevida traz um desafio quanto a estratificação do risco aterosclerótico. Alguns estudos 

associam a redução do risco a presença de cianose em pacientes de meia-idade portadores 

de cardiopatia congênita; já outros não mostram diferença entre pré-escolares com 

cardiopatia congênita e sadios. A medida do IMT (espessura mediointimal) carotídea é 

usada como um marcador de aterosclerose precoce e tem sido utilizada como parâmetro 

em estudos na população geral, porém pouco estudada na população com cardiopatia 

congênita, em especial nos adolescentes e adultos jovens, sendo relevante a realização de 

um estudo nesta população. 

Objetivos: Comparar o IMT carotídeo de pacientes portadores de cardiopatia congênita 

cianótica e acianótica. 

Métodos: Estudo transversal, realizado no período de Março de 2017 a Abril de 2018. 

Total de 63 pessoas incluídas, de 10 a 25 anos de idade, de ambos os sexos, que possuíam 

cardiopatia congênita, com assistência do Ambulatório do IC/FUC. Foi realizado exame 

Dopplerfluxométrico de artérias carótidas e vertebrais, conforme recomendação do 

Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 

contendo 3 aferições do IMT em cada segmento carotídeo comum (6 medidas por 

paciente). Examinador cegado ao diagnóstico até o fim do exame. Os primeiros 25 

exames consecutivos foram avaliados por um segundo examinador, também cegado para 

o diagnóstico. Verificou-se também peso, altura, data de nascimento, bem como data da 

cirurgia corretiva (se realizada) e diagnóstico. 

Resultados: Analisados 22 pacientes cianóticos e 41 acianóticos. 3 pacientes excluídos 

por agitação psicomotora durante o exame, e 4 por malformações no sistema carotídeo. A 

concordância interobservador foi de 96%. A média de IMT no grupo dos cianóticos foi de 

0,449 (±0,064)mm e dos acianóticos de 0,561(±0,060)mm (p<0,01). 

Conclusão: O IMT de indivíduos com cardiopatia congênita cianótica foi 

significativamente menor que o de indivíduos não cianóticos na amostra analisada. 

Apoio: FAPICC 
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OBESIDADE CENTRAL E RISCO CARDIOVASCULAR EM 

MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA: ASSOCIAÇÃO ENTRE 

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL E PARÂMETROS 

GINECOLÓGICOS, METABÓLICOS E NÍVEIS DE VITAMINA D 

 
Gabriela Alves1, 3, Maria Augusta Maturana1, 2 

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

Universidade do Vale do Rio dos Sinos.2. Universidade Luterana do Brasil.3 

 

Introdução: A obesidade, mecanismo central na fisiopatologia da doença cardiovascular, 

é comumente avaliada através do Índice de Massa Corporal (IMC). No entanto, a medida 

da circunferência abdominal (CA) tem se mostrado um parâmetro mais sensível para 

estratificar o risco de alterações metabólicas em algumas subpopulações. Objetivo: esse 

estudo buscou verificar a prevalência de fatores de risco cardiovascular (RCV) e avaliar 

possíveis associações entre esses fatores e CA em um grupo de mulheres na pós-

menopausa. Métodos: delineamento transversal, incluídas 372 mulheres, que consultaram 

no Ambulatório de Climatério na rede pública de saúde de São Leopoldo. Critério de 

inclusão foi idade de menopausa ≥ 40 anos. Dados foram coletados através de pesquisa 

em prontuários padronizados. A CA e o IMC foram mensurados de acordo com 

recomendações da OMS, sendo considerado risco CA≥88cm e obesidade IMC≥30kg/m². 

Calculado o Lipid Accumulation Product através da fórmula LAP = (CA-58) X TG 

mmol/L. Resultados: na amostra estudada, a média de idade foi de 60 anos (±8). A 

mediana de tempo de menopausa foi de 11 anos (IIQ 25-75%: 4-17) e do número de 

gestações, 2 (IIQ 25-75%: 2-4). A média de colesterol total foi de 214mg/dL (±42) e de 

HDL56 mg/dL (±12). A mediana de triglicerídeos (TG) foi 126mg/dL (IIQ 25-75%: 92-

163) e de vitamina D 24ng/mL (IIQ 25-75%: 19-30). Hipertensão Arterial Sistêmica foi 

referida por 43% das mulheres, dislipidemia por 37% e diabetes por 10%. 127 pacientes 

eram tabagistas atuais ou tinham história de uso. IMC≥30kg/m2 foi mensurado em 32% da 

amostra, enquanto 67% (n=217) apresentou CA≥88cm. Pacientes com CA≥88cm 

apresentaram idade (p<0,001), tempo de menopausa (p=0,003), número de gestações 

(p=0,012), LAP (p<0,001) e TG (p=0,002) superiores, e níveis de vitamina D inferiores 

(p=0,023) em relação as com CA<88cm. Síndrome Metabólica (SM) foi diagnosticada em 

29% das pacientes. Em mulheres com IMC≥30kg/m², a prevalência de SM foi de 46,4%, 

e nas com IMC<30kg/m², 22,1% (p=0,002). Das pacientes com CA≥88cm, 46,8% 

cumpriram os critérios diagnósticos para SM contra nenhuma (0%) das mulheres com 

CA<88cm (p<0,001). Conclusão: Dentre os fatores de RCV, a obesidade central foi o 

mais prevalente nesse grupo, tendo associação positiva com idade, tempo de menopausa, 

número de gestações, níveis de TG e LAP, e negativa com níveis de vitamina D. A 

associação entre CA e fatores de RCV sugere que essa possa ser uma importante 

ferramenta para screening de risco cardiometabólico em mulheres na pós-menopausa.  

 

APOIO: FUNDO DE APOIO DO IC/FUC À CIÊNCIA A A CULTURA - FAPICC
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ULTRASSOM PULMONAR NO MANEJO DOS PACIENTES 

INTERNADOS POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO PARA DETERMINAR E VALIDAR UMA NOVA 

ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA 
 

Giovana Mussi Cabral Rovieri¹, Ada Valente², Bruna Bonamigo Thomé¹, 
Ingrid Stefanie Sarmento Debaco ¹, Leonardo Griseli¹, Lucas Hideiti 

Saito¹, Pedro Augusto Morello Cella¹, Ramon Mangalhães Mendonça 
Vilela¹, Rodolfo dos Santos Monteiro¹, Deborah Lumi Shuha¹, Sofia Giusti 

Alves³, Marcelo Haertel Miglioranza² 
 

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

2 Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

 

Embasamento: Quase 80% dos pacientes com insuficiência cardíaca aguda (ICA) 

internados no hospital são tratados inicialmente no departamento de emergência, tendo 

como alvo principal o tratamento da congestão pulmonar (CP). Destes pacientes, 27% são 

re-hospitalizados ou morrem no prazo de 30 dias após a alta hospitalar, haja vista que 

metade dos pacientes com ICA deixa o hospital ainda com CP residual. As tentativas para 

reduzir a morbimortalidade com novas terapias falharam e o tratamento hoje instituído é 

basicamente o mesmo há 40 anos. A ultrassonografia pulmonar (LUS) surgiu como um 

método barato, de fácil aplicação, de elevada acurácia diagnóstica para CP e com 

capacidade de predizer os pacientes com maior risco para eventos adversos, tendo assim o 

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

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

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

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

com as estratégias de tratamento convencional.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seguindo uma estratégia similar às das análises de sobrevida. 

 

Apoio: FAPERGS 
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ANÁLISE DO CUSTO MÉDIO POR INTERNAÇÃO E DA TAXA DE 

ÓBITOS DAS DOENÇAS REUMÁTICAS DO CORAÇÃO NA 

POPULAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL NO ANO DE 2017. 

 
Guilherme Roloff Cardoso, Liana Vitória Marchezi, Giovani Noll, Tathiane 
Brum Gibicoski, Ingrid Stéfani Sarmento Debaco e Alexandre Schaan 

de Quadros. 
 

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

 

Introdução: As doenças reumáticas do coração, febre reumática e cardiopatia reumática 

crônica, compreendem uma variedade de valvulopatias decorrentes de uma complicação 

não supurativa de uma infecção da orofaringe. As consequências geradas envolvem 

internação do paciente, que geram muitos custos e, ocasionalmente, a morte do mesmo. O 

acompanhamento dos dados de custo médio por internação e da taxa de óbitos no Rio 

Grande do Sul são relevantes para auxiliar nos investimentos, na prevenção e no 

tratamento.  

Objetivos: Analisar custo médio por internação e taxa de óbitos de pacientes com 

doenças reumáticas do coração.  

Métodos: Estudo epidemiológico transversal descritivo a partir dos dados registrados na 

plataforma DATASUS durante o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017. Os 

indivíduos escolhidos são pacientes com doenças reumáticas do coração em morbidade 

hospitalar provenientes do Rio Grande do Sul no ano de 2017, cujos dados estão 

registrados na plataforma DATASUS. Foram analisados o total de internações, o custo 

médio por internação e a taxa de óbitos total devido às doenças reumáticas do coração.  

Resultados: Foram registradas o total de 491 internações devido a doenças reumáticas do 

coração no Rio Grande do Sul em 2017, sendo decorrentes 98 de febre reumática e 393 de 

cardiopatia reumática crônica. O valor médio das internações hospitalares no período foi 

de R$ 11.821,88/mês, sendo R$ 497,93 por paciente com febre reumática, com máximo 

em R$ 892,95 e mínimo em R$ 282,67, e R$ 11.323,95 por paciente com cardiopatia 

reumática crônica, com máximo equivalente à R$ 13.517,26 e mínimo de R$ 5.826,12. 

Em 2017, o total de mortes no Rio Grande do Sul devido a doenças reumáticas do coração 

foi de 32 pacientes, o que representa 6,51% dos pacientes internados, sendo 1 por febre 

reumática e 31 por cardiopatia reumática crônica.  

Conclusão: As doenças reumáticas do coração representam custo muito elevado ora ao 

sistema de saúde público, ora ao privado; assim, é necessário demandar altas quantidades 

de capital para suprimento dos serviços que garantem a efetividade do tratamento das 

enfermidades em pacientes internados no Rio Grande do Sul. É possível analisar que 

pacientes com cardiopatia reumática crônica representam um montante de gastos deveras 

maior quando comparado àqueles com febre reumática. Apesar de que os altos custos com 

o a terapia para doenças reumáticas do coração sejam elevados, a baixa taxa de 

mortalidade frente a esses tratamentos é efetiva o bastante para atestar a eficácia da 

mesma. 
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ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL CRIPTOGÊNICO E SEPTO 

INTERATRIAL DUPLO: ASSOCIAÇÃO DE CAUSA OU 

CASUALIDADE? 
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Introdução: Septo duplo é uma variação anatômica do septo interatrial em que ocorre um 

defeito na fusão entre os septum primum e septum secundum, muitas vezes originando 

formação de bolsas com abertura para o átrio esquerdo. Ainda não se tem certeza sobre a 

verdadeira influência desse defeito anatômico como fator trombogênico e como potencial 

causa direta de alguns Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) criptogênicos.  

Descrição do Caso: Paciente feminina de 69 anos procurou a emergência apresentando 

quadro agudo de desvio da rima labial para a direita, hemiplegia do membro superior 

esquerdo e paresia com força grau III do membro inferior esquerdo. Apresentava história 

médica pregressa de hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial paroxística e de 2 

episódios prévios de acidente isquêmico transitório. Recentemente, a anticoagulação oral 

havia sido suspensa por sangramento digestivo relacionado a neoplasia intestinal. Com o 

diagnóstico de AVC agudo acometendo o trajeto da artéria cerebral média, a paciente foi 

submetida a trombólise farmacológica com RTPA (tempo porta agulha de 4h30min). No 

momento da internação estava em ritmo sinusal, com BAV de 1º. O holter de 24hs não 

constatou fibrilação atrial ou pausas maiores de 2 segundos. Foi realizado ecocardiograma 

transesofágico para pesquisa de fonte embólica que evidenciou septo interatrial duplo com 

uma ampla bolsa repleta de trombos e “sludge”, a qual se comunicava para o átrio 

esquerdo. Durante o exame ecocardiográfico, observou-se embolização de parte do 

trombo. Foi iniciada anticoagulação plena com heparina e a paciente recebeu alta 

hospitalar fazendo uso de rivaroxabana 20 mg ao dia. O ecocardiograma de controle no 

seguimento de 30 dias ainda evidenciava trombos no interior da bolsa do septo duplo. 

Conclusão: O presente caso comprova o potencial trombo-embólico do septo duplo como 

causa de AVC. Por ser um achado raro, não existe um consenso na literatura em relação 

ao melhor tratamento a ser instituído em pacientes com septo duplo acometidos por AVC 

criptogênico.  No caso em questão, foi optado pela anticoagulação como tratamento 

inicial menos invasivo. Contudo, acredita-se que o fechamento cirúrgico possa ser uma 

opção caso haja insucesso com a anticoagulação. 
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Introdução: A avaliação da função do átrio esquerdo (AE) está ganhando importância em 

muitos cenários clínicos. A ecografia com „Speckle tracking‟ (STE) surgiu como a 

tecnologia mais promissora para a avaliação direta da função mecânica do AE, através da 

análise da deformação da fibra muscular (strain). A aplicação da STE para a análise da 

deformação longitudinal do AE, embora amplamente utilizada, ainda requer 

regulamentações e validação. Devido à não existência de um “software” de STE 

específico para o AE, a quantificação do strain atrial é medida utilizando-se de forma 

adaptada um “software" criado especificamente para a análise do strain do ventrículo 

esquerdo. Atualmente, duas técnicas diferentes são aceitas para adaptação do “software” 

de STE para a quantificação da deformidade do AE. Entretanto, não existe nenhum estudo 

demonstrando que os resultados da avaliação da função do AE entre as diferentes técnicas 

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

também não se sabe qual das técnicas apresenta melhor reproductibilidade e factibilidade. 

Dessa forma, foi proposto um estudo multicêntrico para definir qual das duas técnicas 

(PALS vs Epsilon total) é melhor reprodutível (melhor concordância entre observadores) 

e factível, para assim determinarmos um método padrão comum. 

Métodos: Estudo transversal multicêntrico internacional no qual serão analisados o strain 

do AE a partir da técnica que toma como ponto de referência o início do complexo QRS, e 

da técnica em que a onda P é o ponto de referência utilizado. Serão incluídos um total de 

360 indivíduos, durante o período de 1º Julho a 31 de Outubro de 2018, entre os grupos: 

pessoas saudáveis; sobrecarga de pressão no AE; sobrecarga de volume no AE. Serão 

analisados o tempo necessário para a quantificação do strain do AE de cada indivíduo, 

conforme cada uma das duas modalidades e os valores serão calculados e comparados. A 

factibilidade do strain do AE será avaliada medindo a porcentagem dos segmentos com 

uma qualidade de rastreamento adequada em relação ao total dos segmentos analisados. A 

reprodutibilidade intra e inter operador será analisada por Bland-Altman 

Resultados esperados: Espera-se poder determinar qual técnica de strain do AE 

apresenta melhor factibilidade e reprodutibilidade, além de comparar os resultados das 

duas técnicas entre os grupos de pacientes e de definir valores de referência para 

normalidade conforme cada técnica estudada. 



Anais do XXII SIC 
38 

 

RELAÇÃO ENTRE A MEDIDA DA AMPLITUDE DE DISTRIBUIÇÃO 

DOS GLÓBULOS VERMELHOS E PRESENÇA DE CONGESTÃO 

PULMONAR AVALIADA POR ULTRASSONOGRAFIA 
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Filippe, Marcelo H. Miglioranza 
 
Introdução: A medida da amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos (RDW), 

surgiu como promissor marcador prognóstico em pacientes com doença cardiovascular e 

insuficiência cardíaca (IC). Contudo, o mecanismo mediador desta interação ainda é 

motivo de controvérsia. 

Objetivo: Determinar a correlação dos valores de RDW com o grau de congestão 

pulmonar em pacientes ambulatoriais com insuficiência cardíaca com fração de ejeção 

reduzida (ICFER). 

Métodos: Estudo transversal de pacientes em acompanhamento ambulatorial por ICFER. 

A avaliação ambulatorial contou com exame clínico completo, dosagem de NT-proBNP, 

ecocardiograma e ultrassonografia pulmonar (LUS). O grau de congestão pulmonar foi 

obtido pela LUS através da soma do número de linhas B identificadas em 28 janelas 

torácicas, na face anterior e lateral dos hemitorax direito e esquerdo, conforme 

previamente descrito. 

Resultados: Foram avaliados 97 pacientes (61% homens; idade média de 53±13 anos; 

29% NYHA III-IV; fração de ejeção ventricular esquerda média 28±4%; 54% com 

miocardiopatia dilatada). Os indices de RDW estiveram correlacionados 

significativamente (p<0,001) com o NT-proBNP (r=0,56), LUS (r=0,56); E/e‟(r=0,4); 

PVC(r=0,47). Congestão pulmonar clinicamente significativa pela LUS (linhas B≥15) 

esteve presente em 68% dos pacientes, os quais apresentaram um índice de RDW maior 

do que os pacientes não congestos: 14%(13-15,7) vs 13,2%(12,8-13,9) p<0,0001. 

Pacientes severamente congestos (linhas B≥30) apresentaram índice de RDW ainda 

maiores: 14,8%(13,5-16,2) p<0,0001. Observou-se também que os pacientes com 

RDW≥13,95% estavam significativamente mais congestos que os pacientes com 

RDD<13,8%: 45(23-79) vs 17(7-31) linhas B pela LUS respectivamente (p<0,001). 

Conclusão: Na amostra de pacientes ambulatoriais com ICFER, os índices de RDW 

estiveram proporcionalmente mais elevados conforme maior o número de linhas B à LUS, 

sugerindo que o grau de congestão pulmonar possa contribuir com o mecanismo de 

interação do RDW como marcador prognóstico. 
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Alegre, RS, BRASIL.  

Introdução: Vários registros e ensaios clínicos brasileiros e internacionais têm 

demonstrado baixos níveis de obtenção de metas de LDL-C em indivíduos com Doença 

Cardiovascular (DCV) estabelecida. Há poucas informações, no entanto, sobre alcance de 

metas em pacientes (pac) com elevado índice de adesão ao tratamento e que tenham 

condições socio-econômicas de seguir o acompanhamento. Objetivos: Avaliar a obtenção 

de metas de LDL em indivíduos que desejam ser tratados, não dependam do SUS, sejam 

acompanhados pelo mesmo médico em longo prazo e tenham acesso à melhor terapia 

antilipídica disponível, ou seja, "o mundo ideal". Métodos: Foram analisados os valores 

das lipoproteínas, especialmente o LDL, de 93 pac com Infarto (IAM), acidente vascular 

cerebral (AVC) ou algum procedimento cardiovascular (PCV) prévio. Eles deveriam ter 

tido ao menos uma consulta com o seu cardiologista, de uma mesma clínica médica, no 

período de 1 ano. Além disto, deveriam ter tido pelo menos duas medidas de LDL no 

mesmo período. Resultados: 68 indivíduos (73%) eram do sexo masculino. 72 pac (77%) 

tinham mais de 65 anos. 72 pac (77%) eram hipertensos, 26 (28%) eram diabéticos e 44% 

nunca fumaram. 22 pac (24%) tiveram uma ou duas consultas e 71 pac (76%) tiveram 3 

ou mais consultas no período de 1 ano. 38 pac (41%) estavam sendo acompanhados há 

menos de 5 anos e 55 (59%) há mais de 5 anos na mesma clínica. O período entre o 

último evento ou procedimento CV foi inferior a 5 anos em 39 pac (42%) e superior a 5 

anos em 54 pac (58%). 60 pac (64%) faziam uso de Rosuvastatina, 20 pac (22%) usavam 

Atorvastatina, 12 pac (13%) usavam Sinvastatina e 1 usava Pitavastatina. 51 pac (55%) 

usavam Ezetimiba.  Em relação aos valores de LDL na última medida, 81% tinham LDL 

abaixo de 70 mg/dL e 29% abaixo de 50 mg/dL. A associação de LDL abaixo de 70 

mg/dL associado a HDL acima de 40 mg/dL e TGC abaixo de 150 mg/dL foi obtida em 

53% dos indivíduos. Conclusões: Pacientes com DCV estabelecida podem ter altas taxas 

de obtenção de metas de LDL se tiverem consultas frequentes, forem tratados por longo 

tempo pelo mesmo médico e tiverem acesso a estatinas potentes. A elevada taxa de 

prescrição de Ezetimiba pode ter sido outro fator determinante.  
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Fundamento:  A Insuficiência Cardíaca (IC) é considerada uma doença epidêmica que 

representa sérias limitações aos pacientes e bilhões em custos de saúde pública. Estima-se 

que 60% dos pacientes com IC irão desenvolver algum grau de insuficiência renal crônica 

(IRC) e que isso aumenta em 50% o risco relativo de morte em um ano. Dessa forma, 

torna-se de extrema importância a detecção de alterações renais e a associação com 

reinternações hospitalares em pacientes com IC. 

Objetivos: Avaliar a função renal de pacientes com IC em ambiente ambulatorial e a 

correlacionar com o risco de readmissão e de morte, em um estudo observacional tipo 

coorte retrospectivo. 

Metodologia: Foram incluídos 172 pacientes que realizam acompanhamento regular no 

ambulatório de IC do IC-FUC (Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de 

Cardiologia), com o diagnóstico de IC, conforme avaliação médica, e com idade superior 

a 18 anos.  Os dados foram armazenados e gerenciados pelo software REDCap (Research 

Electronic Data Capture). A função renal foi avaliada em dois momentos, com 3 meses de 

intervalo entre as coletas dos exames, e foi calculada pela fórmula CKD-EPI (Chronic 

Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Os desfechos foram considerados nos 12 

meses que antecederam a primeira coleta. Os pacientes com DCE < 60 ml/min/1,73m2 

foram diagnosticados com IRC. 

Resultados: A maioria (39,2%) estava com TFG entre 60-89 ml/min/1,73m2. 25,5% dos 

pacientes tiveram pelo menos 01 internação dentro de 01 ano e nenhum óbito entre estes 

pacientes foi constatado durante o período internado. Dos pacientes que tiveram pelo 

menos uma internação, 27,8% deles possuíam DRC e não houve relação entre a função 

renal e risco de internação (p=0.638).  

Conclusão: A maioria dos pacientes da amostra já apresentava algum grau de alteração 

de função renal. Não houve correlação significativa entre DRC e número de internações 

hospitalares. Não houve óbito entre os pacientes que internaram. 
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Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome progressiva, usualmente letal e 

representa a via comum do processo evolutivo de diversas doenças que causam a 

disfunção cardíaca. Também é um grave problema de saúde pública, gerando custos 

elevados e em crescente prevalência no mundo. No Brasil, foi responsável por mais de 25 

mil óbitos em 2012 e por 21% de todas as internações por causa cardiovascular. Sua 

abordagem terapêutica é complexa e não há dados de alta qualidade referentes a pacientes 

crônicos no Brasil. 

Objetivos: Traçar o perfil dos pacientes atendidos no ambulatório do Instituto de 

Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia (IC-FUC), avaliar a prática clínica 

vigente e criar uma estimativa epidemiológica com dados representativos do cenário 

regional. 

Metodologia: Estudo transversal e observacional do registro realizado no ambulatório de 

IC do IC-FUC. Os pacientes tinham como critério de inclusão um escore de Boston maior 

que 7 para o diagnóstico de IC e idade superior a 18 anos. Para coleta, gerenciamento e 

análise dos dados, foi utilizado o software REDCap. 

Resultados: Analisamos uma amostra de 249 pacientes com idade média de 51,5 anos, 

sendo a maioria do sexo masculino (71%) e raça caucasiana (54%). A miocardiopatia 

idiopática foi a mais prevalente (45,5%) seguida da isquêmica (23%) e a grande maioria 

apresentava fração de ejeção reduzida. Os sintomas de IC mais relatados foram fadiga 

(25,5%), dispneia aos moderados esforços (47%), dor torácica (19%) e edema (19%). Dos 

pacientes analisados, 11 estavam em lista de transplante cardíaco e 75% apresentava-se 

em classe funcional NYHA II ou III no momento da consulta index. A minoria (27%) teve 

pelo menos uma internação hospitalar dentro de 6 meses. Dentre as comorbidades 

deparadas, as mais prevalentes foram hipertensão arterial (46%), dislipidemia (42%), 

diabetes mellitus tipo II (30%) e 49% já foram fumantes ou ainda eram ativos. Quanto ao 

tratamento medicamentoso, usavam com maior frequência beta-bloqueadores (97%), 

diuréticos orais (92%), antagonistas de mineralocorticóides (80%), inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (IECA) (58%), digitálicos (54%) e bloqueadores do receptor 

da angiotensina II (BRA II) (33,5%). 

Conclusão: Analisando o perfil desses pacientes, podemos correlacionar os dados a nível 

nacional. Assim, visamos medidas para a melhora da qualidade de atendimento, 

seguimento e tratamento desse perfil de pacientes. 
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Introdução: Endocardite infecciosa aguda (EI) em prótese valvar é responsável por 10 a 

30% de todos os casos, afetando igualmente próteses biológicas e mecânicas. Com 

diagnóstico difícil, o início do tratamento geralmente é tardio, contribuindo para o 

agravamento da doença e para o mal prognóstico destes pacientes.   

Descrição do Caso: Paciente masculino, 71 anos, com fibrilação atrial paroxística em uso 

de varfarina, procurou a emergência com quadro de acidente vascular cerebral isquêmico 

(AVC). Há três meses realizou cirurgia de troca valvar mitral com implante de uma 

bioprótese devido a displasia valvar com “flail” e insuficiência severa. A ressonância 

nuclear magnética de crânio apresentava infartos isquêmicos em diferentes territórios 

arteriais e com diferentes tempos de evolução. O ecocardiograma transesofágico 

evidenciou massas filamentares móveis inseridos no anel da prótese valvar, além de 

“leak” de grau moderado. Confirmado o diagnóstico de AVC cardioembólico, optou-se 

por tratamento conservador com anticoagulação plena (INR entre 2,5-3,5) devido ao 

histórico recente de cirurgia cardíaca. Foram coletadas hemoculturas que vieram 

negativas e o paciente manteve-se afebril durante todo acompanhamento. Após 1 semana 

de tratamento com varfarina, o novo ecocardiograma de controle demonstrou aumento de 

tamanho das estruturas filamentares móveis (figura), mesmo em vigência de 

anticoagulação plena, sem alteração da gravidade do “leak”. Devido ao risco de embolias 

recorrentes, foi indicado o tratamento cirúrgico com troca valvar mitral. No 

transoperatório, evidenciou-se a presença de vegetações aderidas ao anel protético. A 

despeito do material cirúrgico coletado para cultura e das novas hemoculturas terem tido 

resultado negativo, foi iniciada antibioticoterapia empírica para um diagnóstico presuntivo 

de endocardite precoce em prótese valvar, com plano de seis semanas de tratamento 

endovenoso. O paciente teve boa evolução clínica, sem novos episódios de embolia. 

Conclusão:  O presente caso nos mostra como a endocardite em prótese valvar pode ser 

de difícil diagnóstico. Com elevava morbi-mortalidade, a suspeita clínica deve ser sempre 

considerada na presença de pelo menos um dos eventos (fenômenos embólicos, disfunção 

valvar, febre persistente, alterações eletrocardiográficas ou ecocardiográficas) para 

possibilitar o início precoce da antibioticoterapia. 
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Fundamento: As últimas diretrizes têm apontado que os indivíduos com LDL-colesterol 

(LDL) acima de 190 mg/dL apresentam grande risco de eventos cardiovasculares em 

idade precoce, que pode ser reduzido com o tratamento farmacológico. 

Objetivos: Avaliar a resposta terapêutica e a obtenção de metas do LDL com drogas 

redutoras do colesterol, em pacientes com hipercolesterolemia severa, em prevenção 

primária  

Métodos: De 4.030 pacientes atendidos em uma única clínica médica, 93 com LDL acima 

de 200 mg/dL foram identificados e encaminhados para tratamento em um Centro de 

Lípides. Destes, 76 tinham análise de colesterol anterior ao início do tratamento e ao 

menos uma medida recente, em uso de estatinas. 

Resultados: Dos 76 pacientes, 58 (76%) são mulheres. 50% são hipertensos e 50% nunca 

fumaram. 38% tinham idade menor que 50 anos quando receberam a primeira receita de 

estatina e 64% haviam tido a primeira prescrição há mais de 5 anos. 61% apresentavam 

pelo menos um familiar de primeiro grau com história de doença coronária. 22 pacientes 

(29%) tinham LDL acima de 239 mg/dL e 4 pacientes tinham LDL maior que 300 

mg/dL.    

Nenhum paciente apresentou intolerância ao uso de estatinas, mas 3 optaram por não 

manter o tratamento. Dos demais 73 pacientes, 27 (37%) faziam uso de estatina de 

moderada a elevada potência e 20 (27%) usavam Ezetimiba associado. 43 pacientes 

(59%) atingiram LDL menor que 100 mg/dL. 

  

 

 

Conclusões: Em pacientes de alto risco cardiovascular, com LDL acima de 200 mg/dl, a 

medicação foi bem tolerada. 70% dos pacientes atingiram uma redução do LDL superior a 

50% com o tratamento, que é a meta primária nesta população. O maior uso de estatinas 

de alta potência e de Ezetimiba pode aumentar este percentual de obtenção de metas. 

Existe a necessidade de iniciar tratamento farmacológico mais cedo e mantê-lo durante 

toda a vida para reduzir a morte súbita por doença coronária em jovens com 

hipercolesterolemia. 
 

 

Redução percentual do LDL com o tratamento farmacológico 
< 30 % 30 - 50% > 50 % 
2 pac 20 pac 51 pac 
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Introdução: A prática de esporte competitivo exige dos atletas de elite um programa de 

treinamento com elevado nível de esforço e de intensidade que costumam ultrapassar o 

recomendado como atividade física para prevenção de doenças. Os atletas ou indivíduos 

que executam treinamentos intensos durante várias horas por dia, elevam suas cargas de 

trabalho em até 10 vezes mais do que é recomendado para prevenção de aterosclerose 

coronariana e manter um estilo de vida saudável. Essa exposição ao treinamento físico 

desencadeia alterações adaptativas do sistema cardiovascular, induzindo modificações 

morfofuncionais que podem ter efeitos deletérios quando a prática for contínua e vigorosa 

por um período de tempo prolongado.  Alterações agudas também na rede vascular dos 

pulmões ocorrem, como micro edemas alveolares resultado do tempo de treinamento 

excessivo. Postula-se que o desenvolvimento de líquido extravascular pulmonar possa ser 

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

limite de rendimento do atleta. Dentro deste contexto, justificamos a importância do 

desenvolvimento de uma pesquisa para avaliar o papel do líquido livre extrapulmonar 

desencadeado pelo esforço físico utilizando ultrassonografia pulmonar (LUS).  Objetivos: 

Objetivo Primário: Avaliar através da ultrassonografia pulmonar, a prevalência e o grau 

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

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

Materiais e Métodos: O estudo tem como proposta a coleta de dados em formato de 

estudo transversal. A população analisada são atletas de ciclismo em fase inicial de treinos 

e veteranos de provas. A fase de coleta de dados será realizada durante provas de 

treinamento da equipe de ciclismo da Federação Gaúcha de Ciclismo (FGC), em Santa 

Maria/RS. O processamento das imagens e a análise dos dados coletados é feita no 

Laboratório de Pesquisa e Inovação em Imagem Cardiovascular do Instituto de 

Cardiologia do Rio Grande do Sul. Todos os indivíduos estudados irão realizar uma 

entrevista para coleta dos dados demográficos, antropométricos, fisiológicos e dados 

referentes a prática esportiva.  Resultados: No mês de abril de 2018 foi finalizada a 

estruturação física do Laboratório de Imagens Cardiovasculares para receber, analisar e 

produzir os dados estipulados no protocolo descrito acima. Iniciamos a coleta de dados, 

porém ainda não há dados preliminares para serem apresentados.  

 

APOIO: FAPICC/ICFUC 
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REGISTRO CLÍNICO DE ENDOCARDITE INFECCIOSA (RE-ENDO) – 

RESULTADOS DOS PRIMEIROS 18 MESES. 
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4 Universidade de Passo Fundo  

 

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

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

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

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

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

prática médica. Objetivos: Descrever os resultados epidemiológicos dos primeiros 18 

meses de coleta. Métodos: Registro prospectivo desenvolvido para com a capacidade de 

permitir a interoperabilidade com o registro Europeu de EI (EuroEndo). Foram coletados 

dados clínicos e cirúrgicos durante o período de internação, bem como realizado um 

seguimento de 12 meses para avaliar mortalidade geral, mortalidade cardiovascular, 

recorrência de EI e quaisquer outras comorbidades. São incluídos pacientes maiores de 18 

anos de idade internados no IC-FUC com diagnóstico definitivo ou presuntivo de EI. 

Resultados: O estudo iniciou em Novembro/2016, tendo incluído um total de 41 

pacientes (51% homens; idade 6614anos) no período dos 18 meses iniciais. Destes, 23% 

tinham história prévia de EI e 33% possuíam próteses valvares (mitral= 5; aórtica=9). O 

germe causador da EI foi identificado em 79,5% dos casos, sendo os Estafilococos aureus 

e coagulase-negativa sensíveis a meticilina os mais frequentes. Ao ecocardiograma, 

48,7% apresentavam vegetações visíveis e 63% apresentavam imagem sugestiva de 

endocardite. O diagnóstico foi estabelecido pelos critérios de Duke em 69% dos casos. O 

tratamento cirúrgico foi indicado em 59%, com uma mortalidade de 48%. A mortalidade 

intra-hospitalar total foi de 40%. Conclusão: Observamos uma epidemiologia semelhante 

a dos países desenvolvidos com uma mortalidade intrahospitalar consideravelmente 

maior. A baixa prevalência de vegetações ao ecocardiograma e o grande número de casos 

sem diagnóstico estabelecido pelos critérios de Duke podem estar relacionados a um 

atraso no início do tratamento com consequente aumento da gravidade e morbi-

mortalidade dos pacientes. 

  

Apoio: FAPICC. 
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ESTUDO PARA DETERMINAÇÃO DOS VALORES DE REFERÊNCIA 

DA NORMALIDADE EM EXAMES ECOCARDIOGRÁFICOS NA 

POPULAÇÃO BRASILEIRA – ESTUDO MULTICÊNTRICO E 

MULTIÉTNICO 
   

Sofia Giusti Alves1, Rodolfo dos Santos Monteiro2, Lucas Hideiti Saito, Giovana 
Mussi Cabral Rovieri2, Deborah Lumi Shuha2, Marcelo Haertel Miglioranza3 
 
1- Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

2- Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

3- Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

 

Introdução: A determinação dos valores de referência da normalidade das câmaras 

cardíacas (dimensões, volumes, massa e função) é um pré-requisito para uma acurada 

aplicação do exame ecocardiográfico com finalidades clínica e de pesquisa. Contudo, a 

falta de consistência dos atuais valores de referência ecocardiográficos e sobretudo a 

carência de estudos multiétnicos, tornam a aplicação desses valores de referência 

questionáveis na tomada de decisões clínicas na população Brasileira.  

Objetivo: Obter um conjunto de dados dos valores de referência da normalidade para a 

geometria e função cardíaca em uma grande coorte multiétnica de indivíduos saudáveis 

com um amplo intervalo etário (18 a 80 anos) utilizando tanto metodologias de exame 

ecocardiográfico convencionais como avançadas.  

Métodos: Estudo prospectivo observacional multicêntrico no qual serão estudados pelo 

menos 800 indivíduos normais, compreendendo as etnias branca, parda, negra e amarela, 

através de ecocardiograma transtorácico com aquisição de imagens em modo-m, 2D, 3D, 

Doppler a cores, Doppler pulsado, Doppler contínuo e Doppler tecidual pulsado e a cores. 

Todos exames serão realizados por ecocardiografistas certificados pelo Departamento de 

Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e enviados para um 

laboratório central no qual serão realizadas as análises das imagens. Estudos múltiplos 

serão executados para análise de reprodutibilidade.  

Conclusão: Após o término do estudo, limites de referência uniformes de acordo com 

etnia, idade, sexo e parâmetros antropométricos estarão disponíveis para padronizar a 

interpretação quantitativa dos exames ecocardiográficos com finalidades clínicas e de 

pesquisa. Os parâmetros ecocardiográficos analisados também serão disponibilizados para 

que possam ser utilizados como grupo controle em futuras pesquisas por outros 

pesquisadores. 
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ANTICOAGULANTES ORAIS: CONHECIMENTO E ADESÃO AO 

TRATAMENTO EM UM HOSPITAL REFERÊNCIA EM 

CARDIOLOGIA NO SUL DO BRASIL 
   

Yasmin Podlasinski da Silva1, Laura Maggi da Costa1, Daiane Toebe1, Camille Lacerda 
Correa1, Maria Antonieta Moraes1 

 
1 Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul  

 

Introdução: O uso de anticoagulantes orais (ACO) para prevenção de eventos 

trombóticos em pacientes com doenças cardiovasculares cresceu muito na prática clínica. 

Além da varfarina, utilizada nos últimos 50 anos, novos ACO igualmente eficazes e 

seguros foram desenvolvidos, como a rivaroxabana. Entretanto, evidência tem mostrado 

que 40 a 50% dos pacientes encontram-se fora do alvo terapêutico, e o conhecimento 

sobre a terapia e a baixa adesão podem estar influenciando estes achados. Objetivos: 

Relacionar a adesão farmacológica com o conhecimento ao tratamento medicamentoso, 

em pacientes usuários de ACO.  

Métodos: Estudo transversal, realizado de janeiro a dezembro de 2017, em pacientes com 

idade ≥ 18 anos, de ambos os sexos, em uso de varfarina ou rivaroxabana em 

acompanhamento ambulatorial de um hospital especializado em cardiologia. Os pacientes 

foram contatados por telefone, convidados a participar do estudo, e os termos de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram enviados através do correio. Utilizou-se 

a escala terapêutica de Morisky de oito itens para avaliar a adesão farmacológica, e um 

questionário validado, contendo 10 perguntas com respostas fechadas, para verificar o 

conhecimento ao tratamento com ACO.  

Resultados: Foram analisados dados parciais de 99 pacientes, com predomínio do sexo 

masculino (54,4%), idade média de 61,5 ±5 anos, casados (54,4%), com ensino 

fundamental incompleto (28,3%) e renda familiar de até 2 salários mínimos (50,2%). 

Prevaleceram os usuários de rivaroxabana (56,6%), com indicação de uso por fibrilação 

atrial (79,8%) e tempo de anticoagulação ≥ 1 ano (61,6%). A adesão farmacológica foi 

alta e o conhecimento da terapêutica foi classificado como regular, entre toda a amostra 

estudada, (61%), e (53,5%), respectivamente. O conhecimento ao tratamento 

medicamentoso foi maior entre os pacientes em uso de varfarina (20,9%), classificado 

como adequado, comparado ao conhecimento regular entre os pacientes em uso de 

rivaroxabana (16,1%), que apresentaram maior adesão (66,1%). Os pacientes em uso há ≥ 

1 ano, apresentaram maior conhecimento sobre a terapia comparado aos em uso < 1 ano, 

com diferença estatisticamente significativa, p=0,007.  

Conclusão: Os resultados evidenciaram até o momento que, embora a adesão 

farmacológica tenha sido alta, o conhecimento sobre o tratamento medicamento foi 

regular. Estes achados nos remetem a intensificar estratégias de educação em saúde em 

diferentes cenários da pratica clínica, com informações elucidativas sobre os benefícios e 

os paraefeitos, inerentes à anticoagulação.  

Apoio: FAPICC 
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AVALIAÇÃO DO PAPEL DE RECEPTORES DE ANÁLOGOS 

ESPECÍFICOS DA ANGIOTENSINA NO METABOLISMO 

ENERGÉTICO DURANTE O EXERCÍCIO 
 

Leonardo Griseli1,2, Thiago R. Peres2, Paulo H. Lemos1,2, Fernanda M. da Silva2, 
Paula F. P. Paz1,2, Michael Baden3, Natalia Alenina3, Maria C. Irigoyen2, Daisy 
M.Santos4, Grasiele Sausen2, Robson A. S. dos Santos2,4. 
1-UFCSPA; 2-IC-FUC; 3-MDC/BERLIM; 4-UFMG 

Introdução: Um dos principais mecanismos de regulação da pressão arterial (PA) é o sistema renina-

angiotensina (SRA). A liberação de renina estimula uma cascata metabólica que resulta na 
angiotensina II, que, ao ligar-se ao receptor AT1, tem efeito vasoconstritor. Além disso, sabe-se que 

o SRA tem um sistema de contra resposta (vasodilatador) deveras efetivo, o da ANG 1-7, via 
receptor MAS. O sistema nervoso simpático (SNS), por sua vez, é um importante regulador da PA e, 

além disso, da homeostase glicêmica (HG), principalmente durante o exercício, ao estimular a 

glicólise e a glicogenólise. O SRA e o SNS atuam conjuntamente na regulação da PA. Entretanto, 

existem poucos estudos que avaliam a influência do SRA na glicemia durante o exercício.  

Objetivos: Analisar a glicemia de camundongos com deleção dos receptores AT1 e MAS após 
exercício aeróbio de natação com longa duração e de baixa intensidade. Métodos: Camundongos das 

linhagens FVB/N (WT), MAS-KO e AT1-KO, com idade entre 2-3 meses, foram separados em 

grupos controle (CON) e exercício (EXE) após período de adaptação e teste de carga máxima (n=7, 
por grupo). Os animais alocados do grupo EXE foram submetidos a uma sessão de exercício agudo 

de natação enquanto os do grupo CON permaneceram em repouso durante todo o protocolo (3h). Foi 
realizada mensuração da glicemia para todos os grupos nos momentos basal, imediatamente e 30 

minutos após a finalização do protocolo de exercício. Ao término do estudo, foi realizada eutanásia 

dos animais seguida da coleta e pesagem dos tecidos. Resultados: Os valores glicêmicos (em mg/dL) 
estão descritos na tabela 1. Os dados estão em média e erro padrão.  

Linhagem Glicemia Pré-

Exercício(mg/dL) 

Glicemia Pós-

imediato(mg/dL) 

Glicemia Pós-30 

minutos(mg/dL) 

WT-EXE (n=7) 143,57±7,26 167,42±16,37 148,85±15,53 

WT-CON (n=7)    148,28±  7,04 125,28± 8,03 137,85±6,8 

AT1-EXE (n=7) 112,42 ± 7,8 96,28 ± 10,59 125,71 ± 8,21 

AT1-CON (n=7)    107,28±  11,14 78,85± 5,03 87,71 ± 6,42 

MAS-EXE (n=7) 143,14±5,71 122,14±19,95 130±8,47 

MAS-CON (n=7) 132,28±  5,03 124,28±  12,01 145,85±8 

Tabela 1: Resposta glicêmica média ao longo do protocolo de exercício. 
Conclusão: Os achados corroboram a hipótese de que o SRA tem influência na HG durante o 

exercício, entretanto, vale ressaltar que a ausência de análise estatística dos resultados até o momento 
limita a confirmação de tal hipótese. No exercício agudo, os animais AT1-KO apresentaram melhor 

desempenho, o que sugere que o eixo ANG II/AT1 possa apresentar influência sobre a resposta 

máxima ao exercício.   

Apoio: FAPERGS e FAPICC. 
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EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO SOBRE A IRISINA EM RATOS 

ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS COM OBESIDADE INDUZIDA 

POR DIETA DE CAFETERIA 
 

Patrícia Banda1,2, Rafael Aguiar Marschner1, Alexandre Machado Lehnen1,2 

 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/Fundação Universitária de Cardiologia1 

Faculdade Sogipa de Educação Física2 

 

Introdução: A obesidade é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares e 

o treinamento físico é uma estratégia, tanto preventiva como terapêutica para tratamento 

desta doença. Em resposta ao treinamento físico, o músculo esquelético tem a capacidade 

de liberar citocinas que modulam processos metabólicos, dentre elas destaca-se a irisina 

cuja função é promover a termogênese no tecido adiposo. Contudo, os níveis de irisina em 

reposta à dieta hiperlipídica e a gordura visceral ainda é controversa. Objetivo: Avaliar os 

efeitos do treinamento físico sobre a irisina nas células do tecido adiposo de ratos 

espontaneamente hipertensos induzidos à obesidade por dieta de cafeteria. Métodos: 

Serão utilizados 48 ratos SHR, com 2 meses de idade, alocados em 4 grupos (n=12): DPS 

(Dieta padrão/Sedentário), DPT (Dieta padrão/Treinamento físico), DCS (Dieta de 

cafeteria/ Sedentário), DCT (Dieta de cafeteria/Treinamento físico). As avaliações serão 

realizadas pré e pós-indução da obesidade (dieta) e treinamento físico. Os animais serão 

adaptados em pletismógrafo por 3 dias consecutivos (pressão arterial) e adaptados por 3 

dias consecutivos em esteira rolantes (3 km/h, 15 minutos/dia) para realização do teste de 

esforço máximo. Será realizado ecocardiografia para verificar a funcionalidade cardíaca, o 

teste de kITT para sensibilidade insulínica, o índice de LEE e coleta de sangue. A indução 

da obesidade será realizada pela oferta de uma dieta de cafeteria durante 12 semanas. Ao 

final da dieta será iniciado o período sedentário ou de treinamento físico, por 8 semanas. 

O treinamento físico será realizado esteira rolante com intensidade progressiva (60-75% 

da velocidade máxima no teste de esforço). Ao final, serão retirados os tecidos (coração, 

gordura branca, gordura marrom, gastrocnêmio e sóleo) com a consequente eutanásia dos 

animais. Serão quantificados, por Western Blot, os níveis de expressão de enzimas na 

modulação da irisina (PGC1α e FNDC5) nos tecidos citados. As concentrações de irisina 

serão avaliadas pela técnica de ELISA. Os resultados serão analisados usando teste 

ANOVA de 2 vias, seguidos do post-hoc de Bonferroni (p<0,05). Resultados prévios: A 

dieta padrão foi capaz de aumentar o peso corporal de ambos os grupos quando 

comparados ao momento basal com o da final da dieta (Basal: DPS 275,9±28,1 e DPT 

263,8±32,3 g versus Final: DPS 342,9±29,3 e DPT 315,8±32,6 g). Contudo, os animais 

que realizaram o protocolo de treinamento físico tiveram um menor aumento quando 

comparados aos animais controles. Em relação a capacidade de esforço máximo é 

possível observar que o protocolo de treinamento físico foi eficiente, melhorando este 

parâmetro no grupo DPT, quando comparado ao DPS (DPS 1,24±0,3; DPT 2,63±0,3 

km/h). Além destas mudanças o treinamento físico foi capaz de reduzir os níveis 

pressóricos (DPS 181,8±4,8; DPT 165±6,3 mmHg). Conclusões prévias: Os resultados 

preliminares demonstram que o treinamento físico é uma ferramenta terapêutica para o 

controle do peso corporal, além de melhorar a capacidade funcional dos animais que 

treinaram e reduzir os níveis pressóricos destes. 

Apoio financeiro: CNPq e FAPPIC. 
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EFEITOS DE UM CURTO PERÍODO DE TREINAMENTO FÍSICO 
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Introdução: o infarto agudo do miocárdio (IAM) eleva a produção de espécies reativas 

de oxigênio, o que pode estar associado à diminuição da funcionalidade cardíaca pós-

IAM. Por sua vez, o treinamento físico tem a capacidade de aumentar as defesas 

antioxidantes. Contudo, poucos estudos verificam os efeitos de um treinamento físico de 

curta duração sobre esses parâmetros. Objetivo: analisar o efeito de um treinamento 

físico de curta duração sobre a função cardíaca, parâmetros de estresse oxidativo, níveis 

de HIF-1 e VEGF, em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) com IAM experimental. 

Métodos: foram utilizados 24 SHR, 3 meses de idade, alocados em 4 grupos: sham-

sedentário (SS), sham-treinado (ST), IAM-sedentário (IS), IAM-treinado (IT). O IAM foi 

realizado através da ligadura da artéria coronariana. O treinamento aeróbio (esteira 

rolante) começou 96h pós-IAM com duração de 4 semanas (60% capacidade máxima, 4x 

semana e 40 min/dia). Foi avaliada a pressão arterial (pletismografia), parâmetros 

cardíacos (ecocardiografia), conteúdo de glutationa total (tGS), reduzida (GSH), oxidada 

(GSSH) e peroxidase (GPx), tiorredoxina redutase (TRx) e carbonilas; além dos níveis de 

HIF-1 e VEGF (ELISA). Análise estatística foi por Equações de Estimações 

Generalizadas (GEE) com post-hoc de Bonferroni (p<0,05). Resultados: o IAM 

determinou menor funcionalidade cardíaca: débito cardíaco (22,5%) e fração de ejeção 

(40,5%). Contudo, o treinamento físico proposto diminuiu a pressão arterial sistólica 

(15,6%), restabeleceu o débito cardíaco (33,8%) e a fração de ejeção (19,5%). Além 

disso, aumentou a atividade antioxidante (TRx, ~85% e GPx, ~10%) e diminuiu as 

carbonilas (80,5%) e os níveis de HIF-1 (33,3%). Conclusão: quatro semanas de 

treinamento aeróbio foram suficientes para reverter, parcialmente, os efeitos do IAM 

quanto à funcionalidade cardíaca. Esses benefícios podem estar associados a uma resposta 

antioxidante mais eficiente e aos menores níveis de HIF-1. 
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Introdução: A síndrome metabólica (SM) é um conjunto de fatores de risco que 

aumentam a chance de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, renais e diabetes 

tipo 2. Dentre os principais fatores de risco, são considerados fatores-chave a obesidade 

abdominal, a hipertensão e a resistência insulínica. Além de efeitos cardiovasculares já 

documentados, tanto a Angiotensina-(1-7) quanto a Alamandina têm demonstrado efeitos 

metabólicos benéficos por interagirem com a via de sinalização da insulina, evidenciando 

potencial terapêutico. Diante destas características, se faz mister o estudo experimental 

que vise avaliar os efeitos da Ang-(1-7) e Ala no tratamento da SM. 

Objetivos: Caracterizar um padrão de SM induzida e avaliar os efeitos do tratamento com 

Ang-(1-7) e Alamandina. 

Métodos: Serão utilizados 24 camundongos, com 8-12 semanas de idade da linhagem 

C57BL/6N que serão mantidos em ciclo claro/escuro de 12 horas e com alimentação e 

água Ad libitum, serão submetidos à ingestão de frutose 15% na água de beber durante 8 

semanas. Semanalmente, os animais serão pesados para avaliação do peso corporal. As 

avaliações serão realizadas a cada 30 dias, pré e pós-indução da síndrome metabólica e 

durante o tratamento. Serão realizados registros hemodinâmicos, teste de tolerância a 

glicose e teste de KITT para sensibilidade insulínica. Após 8 semanas do protocolo de 

indução de SM, os animais serão alocados em 3 grupos (n=8/grupo): 1)SM (sem 

intervenção); 2)SM+Ang-(1-7); 3)SM+Ala. A intervenção terapêutica será de 8 semanas e 

o tratamento será administrado diariamente por gavagem por cânula esofagiana na dose de 

30µg/Kg por animal. Ao final, serão coletadas amostras de sangue e os tecidos (coração, 

tecido adiposo branco, adiposo marrom, músculos gastrocnêmio e sóleo, fígado) com a 

consequente eutanásia dos animais. Os tecidos serão pesados e reservados para Western 

Blot e Real-Time PCR. O perfil lipídico e os níveis plasmáticos de leptina e adiponectina 

serão avaliados utilizando kits de ELISA. Colesterol total e triglicérides serão avaliados 

utilizando kits enzimático. A avaliação da reatividade vascular será realizada utilizando-se 

a técnica de Banho de órgãos isolados. Para análise estatística dos testes de perfil 

glicêmico será utilizada a análise de variância de duas vias (Two-way ANOVA), seguida 

do teste de comparação entre curvas do tipo BONFERRONI. Os demais resultados serão 

analisados através de Teste t de Student não pareado (p<0,05). 

Resultados Esperados: Espera-se que os animais que receberão a intervenção terapêutica 

tenham alterações benéficas e significativas na Síndrome Metabólica.  

Apoio: FAPICC 
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2 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 

3 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 

Introdução: No Brasil, em torno de 30% das mortes anuais registradas são decorrentes de 

doenças cardiovasculares (DC), principalmente por infarto do miocárdio e acidente 

vascular cerebral. Estas taxas podem sofrer aumento, uma vez que pesquisas recentes 

apontam uma associação entre infecção pelo ZIKV e o desenvolvimento de miocardite em 

pacientes adultos, além de manifestações de arritmias e insuficiência cardíaca.  Tendo em 

vista a importância de tais assuntos no âmbito da saúde pública e dadas suas altas 

incidências e prevalências na sociedade, nossa proposta é analisar a susceptibilidade de 

cardiomioblastos de ratos da linhagem H9C2 à infecção por ZIKV.  

Objetivos: Avaliar a permissividade das células H9C2 à infecção pelo ZIKV brasileiro in 

vitro.  

Métodos: As células H9C2 foram plaqueadas e infectadas com ZIKV brasileiro, 

utilizando multiplicidade de infecção (MOI) de 1; 0,1 e 0,01. As placas contendo as 

células foram submetidas a processo de congelamento/descongelamento e dosadas a cada 

24h por 96h. Para verificação da infecção das células pelo ZIKV, será realizada análise 

das amostras por PCR em tempo real. Após a análise da carga viral infectante, será 

repetido o experimento e realizada avaliação da viabilidade celular e dos marcadores 

bioquímicos de resposta inflamatória. 

Resultados Esperados: Pretendemos identificar se os cardiomioblastos são vulneráveis à 

infecção pelo ZIKV brasileiro e a carga viral infectante. Também pretendemos avaliar os 

biomarcadores envolvidos com a resposta inflamatória cardíaca que possam vir apresentar 

relação com as doenças cardiovasculares após infecção pelo ZIKV. 

Conclusões: Esperamos entender a relação da infecção por ZIKV em cardiomioblastos e, 

posteriormente, o desenvolvimento de doenças cardíacas, podendo contribuir para o 

melhor entendimento da fisiopatologia e consequente realização de diagnósticos e 

tratamentos mais eficazes. 

 

Apoio: Unidade de Pesquisa do Instituto de Cardiologia, Centro de Cardiologia 

Experimental, Fapergs, Fappic 
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RELAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA E PERFIL 

NUTRICIONAL DE GESTANTES NOS PARÂMETROS 

HEMODINÂMICOS DE FETOS HUMANOS  

 

Arthur Ferreira da Silva¹, Maria Angélica Tosi Ferreira1, Tágli Henrique de 
Souza2, Jaderson Pinheiro Nunes2, Patrícia Pelufo Silveira2, Izabele Vian¹, Ana 
Zílio¹, Natássia Miranda Sulis¹, Camila Brum¹, Camila Ritter¹, Luiza Van der 
Sand¹, Victória Antunes¹, Augusto Shimanoe¹, Gabriela Lorentz¹, Gabriela 
Marinho¹, Maria Angélica Ferreira¹, Matheus de Moura¹, Gabriel Abech¹, 
Fernanda Greinert¹, Paulo Zielinsky¹  
 

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

 

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

saúde do feto e seu impacto na idade adulta. A maioria dos trabalhos foca nos aspectos 

nutricionais da gestante e nos efeitos em longo prazo para os descendentes. Poucos, 

porém, abordam o efeito da atividade física. Dessa forma, este estudo tem como objetivo 

entender melhor as adaptações hemodinâmicas que ocorrem durante o período fetal em 

função da atividade física e do perfil nutricional materno.  

Objetivo: Verificar a associação entre os níveis de atividade física e o perfil nutricional 

de gestantes nos parâmetros hemodinâmicos de fetos humanos estimados por 

ultrassonografia fetal da aorta descendente.  

Método: Estudo transversal que usa como amostra 48 gestantes. Critérios de inclusão 

para o estudo: gestantes no último trimestre, cujo feto apresente peso adequado para a 

idade gestacional. Critérios de exclusão: gestantes que apresentem históricos de 

tabagismo, pré-eclâmpsia, diabetes, uso de medicamentos, fetos múltiplos ou com alguma 

anormalidade cardiovascular. A avaliação do nível de atividade física e o perfil 

nutricional serão avaliados através de questionários e variáveis antropométricas; em 

seguida, um exame ecocardiográfico fetal será realizado para verificar os parâmetros 

hemodinâmicos do feto na aorta descendente. A análise estatística descritiva se 

apresentará na forma de média e de desvio-padrão. Será realizada uma ANOVA de dois 

fatores para comparar a atividade física materna e o perfil nutricional com os parâmetros 

hemodinâmicos do feto relativizados pelo tamanho fetal e idade gestacional; caso seja 

encontrada diferença estatística, será realizado um post hoc de Tukey.  

Resultado esperado: O presente trabalho espera que fetos com peso adequado para idade 

gestacional sofram alterações estruturais e funcionais na aorta descendente em 

decorrência da atividade física materna.  

 

Apoio: CNPQ, FAPICC 
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CONSTRIÇÃO DUCTAL DURANTE A VIDA FETAL INDUZIDA POR 

INGESTÃO MATERNA DE POLIFENÓIS: um estudo experimental em 

ratas. 
 

Natália Borges Martins, Felipe Villa Martignoni MD, PhD1,2, Paulo Zielinsky 
MD, PhD1, Gabriela Pozzobon2, Victória de Bittencourt Antunes1, Natassia 
Miranda Sulis1, Alexandra Cardoso2, Daniel Mattos2, Melissa Markoski PhD1, 
Izabele Vian PhD1, Alexandre Antônio Naujorks MD, PhD1  
 
1Unidade de cardiologia fetal, Instituto de cardiologia / Fundação Universitária de 

Cardiologia, Porto Alegre, Brasil 
2Escola de Medicina, Universidade Federal de Santa Maria 

 

Introdução: Estudos evidenciam que o consumo materno de substâncias ricas em 

polifenóis está associado à constrição do ducto arterioso fetal (DCAF). No entanto, não 

há relação estabelecida dos efeitos dos polifenóis na análise histológica do canal arterial 

com inibidores da cicloxigenase (COX). O chocolate foi investigado para prevenir 

eventos maternos como pé-eclâmpsia, mas sua segurança para o feto não foi estudada. 

Objetivos: O objetivo deste estudo foi testar a hipótese de que o consumo de cacau no 

terço final da gestação causa CDAF por seu efeito antioxidante.  

Métodos: Ratas Wistar prenhes foram submetidas, no 21º dia da gestação, à 

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

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

e 12 horas (cacau) antes da cesárea. Imediatamente após a retirada do feto, foi realizado 

o corte na altura do diafragma e os tecidos foram fixados e corados para análise 

histológica. Com um microscópio digital, as imagens foram digitalizadas e os diâmetros 

foram medidos. Análise da atividade da catalase e superóxido dismutase foram 

realizadas, além da dosagem de várias substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico. Para 

análise estatística utilizou-se ANOVA e teste de Tukey para comparações múltiplas. 

Resultados: Como resultado, a administração de cacau e indometacina causou CDAF (p 

<0,05), mas nas doses utilizadas não houve alteração na atividade das enzimas (p> 0,05). 

O cacau não alterou o estresse oxidativo do fígado fetal ou materno. 

Conclusão: Estes resultados constituem evidências farmacológicas, apoiando o papel do 

cacau com uma causa potencial de CDAF. 

Apoio: FAPERGS 
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PULSATILIDADE VENOSA PULMONAR EM FETOS COM 

CRESCIMENTO INTRAUTERINO RESTRITO 

Luiza Ferreira van der Sand, Nathalie Bravo-valenzuelas, Fernanda Greinert dos 
Santos, Gabriela dos Santos Marinho, Natássia Sulis, Daiana Dias Rysdyk, Arthur 
Ferreira da Silva, Matheus Fuehr Rodrigues, Antônio Piccoli Jr, Luiz Henrique 
Nicoloso, Jesus Zurita-Peralta, Paulo Zielinsky. 

Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologia do RS  

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

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

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

contribuir para o débito preferencial pelo VE, com redução de sua complacência e 

aumento da pressão no AE.  

Objetivos: Avaliar o fluxo venoso pulmonar em fetos de insuficiência placentária, com e 

sem crescimento intrauterino restrito (CIUR), comparando-os com controles. Identificar 

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

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

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

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

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

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

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

velocidade média]. A ultrassonografia obstétrica com Dopplervelocimetria foi utilizada 

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

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

gestacional, decorrente de disfunção placentária.  

Resultados: O IP da artéria umbilical foi maior nos grupos I e II que nos controles 

(P<0,001 e P=0,01).  O IPVP médio no grupo CIUR foi de 1,32 +/- 0,4 e no grupo II foi 

de 1,02 +/- 0,3 com diferença significativa (respectivamente P<0,001 e P=0,0015) em 

relação aos controles (IPVP= 0,75 +/- 0,1). No grupo CIUR foi encontrada moderada 

correlação entre IPVP e o IP da artéria umbilical (r=0,326), mas não com a ACM (r=0,14, 

P=0,35) e nem com o ducto venoso (r= 0,23).  

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

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

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

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

CIUR. 

 

Apoio: FAPERGS, FAPICC 
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VALIDAÇÃO DO ESCORE DE DISFUNÇÃO DIASTÓLICA DO 

VENTRÍCULO ESQUERDO EM FETOS DE MÃES DIABÉTICAS.  
 

Matheus Fuehr Rodrigues, Camila Carvalho Ritter, Alexandre Naujorks, Francisco 
Galarreta, Antonio Luiz Piccoli Junior, Luiz Henrique Soares Nicoloso, Jesús Zurita-
Peralta, Luiza Ferreira Van der Sand, Natássia Miranda Sulis, Gabriela Siliprandi 
Lorentz, Augusto Velasco Shimanoe, Victória Antunes, Gabriela dos Santos 
Marinho, Gabriel Dotta Abech, Matheus de Moura, Fernanda Greinert dos Santos, 
Maria Angélica Tosi Ferreira, Arthur Ferreira da Silva e Paulo Zielinsky.  

 
Instituto de Cardiologia (IC/FUC), Porto Alegre, RS, BRASIL.  

 

Introdução: Fetos de mães diabéticas podem ter disfunção diastólica do ventrículo 

esquerdo (VE) em graus variáveis, cuja quantificação foi proposta através de um Escore 

estratificado em: disfunção ausente, mínima, leve, moderada ou severa, com base em 

pontuação atribuída a parâmetros. Este escore ainda não havia sido validado para 

desfechos perinatais.  

Objetivos: Validar um Escore de Disfunção Diastólica (EDD) do VE em fetos de mães 

diabéticas com base em desfechos clínicos perinatais.  

Métodos: Dados de um estudo observacional de coorte em fetos de gestantes diabéticas 

foram avaliados para os parâmetros: índice de excursão do septum primum, fração de 

encurtamento atrial esquerdo, relação E/A do fluxo transvalvar mitral, índices de 

pulsatilidade do forame oval, veias pulmonares, ducto venoso e índice de fluxo no istmo 

aórtico. A presença ou ausência de hipertrofia miocárdica foi pontuada de forma 

categórica. O Escore obtido permite a estratificação dos fetos pela gravidade de disfunção 

diastólica do VE, considerando um escore percentual. Com base nisso, foi construída uma 

curva ROC do escore percentual para ocorrência de morte ou internação em UTI.  

Resultados: Amostra de 84 fetos de mães diabéticas. Hipertrofia miocárdica: 32,1% da 

amostra. Valores percentuais do Escore estimaram disfunção diastólica ausente em 18 

casos (21,4%), mínima em 30 (35,7%), leve em 16 (19,0%), moderada em 16 (19,0%) e 

severa em 4 (5,7%). Prematuridade: 31% da amostra. Nos primeiros 30 dias de vida pós-

natal: 22 casos de internação em UTI neonatal (26,2%) e 2 óbitos. A curva ROC 

apresentou área sob a curva=0,809 (p<0,0001, IC 95% 0,695 a 0,923) para a ocorrência de 

eventos neonatais maiores, sendo o ponto de corte de maior acurácia 28% 

(sensibilidade=77,3%, especificidade=85,5%, risco relativo=2,32 com p<0,001).  

Conclusão: Dados preliminares indicam que, em fetos de mães diabéticas, o EDD do VE 

pode apresentar acurácia significativa na previsão de eventos neonatais maiores, com um 

risco 2 vezes maior para internação em UTI neonatal ou óbito a partir do valor percentual 

do escore de 28%, correspondendo à disfunção diastólica leve.  

 

Apoio: FAPICC  
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MORFOMETRIA DO DUCTO ARTERIOSO E A SUA ASSOCIAÇÃO 

COM A DINÂMICA DO FLUXO: UM ESTUDO DOPPLER-

ECOCARDIOGRÁFICO PRELIMINAR 
 

Natássia Miranda Sulis¹, Antônio Picolli Jr¹, Luís Henrique Nicoloso¹, Luiza 
Van der Sand¹, Gabriela Marinho¹, Fernanda Greinert¹, Arthur Ferreira da 
Silva¹, Matheus Fuehr Rodrigues¹, Paulo Zielinsky¹ 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

ductal.  

Metodologia: fetos normais de mães sem quaisquer comorbidades, em qualquer idade 

gestacional, foram elegíveis para o estudo. Dificuldades de visualização de ambas as 

extremidades do ducto foram critérios de exclusão. Foi utilizada Ecocardiografia 2-D a 

cores para determinar o diâmetro máximo ductal, nas extremidades aórtica (proximal) e 

pulmonar (distal) do ducto arterioso. A análise das velocidades sistólica (VS) e diastólica 

(VD), assim como a determinação do IP, foram realizadas com o uso do Doppler, em 

ambas as extremidades do ducto - em todos os fetos avaliados.  

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

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

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

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

encontrada.  

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

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

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

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

constrição ductal. 

 

Apoio: FAPICC 
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PREVALÊNCIA DE CARDIOPATIAS FETAIS DETECTADAS NO DIA F 

(DIA DO CORAÇÃO FETAL): UMA RETROSPECTIVA DE CASOS 

DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS. 
 

Tiago Godoi Pereira, Matheus de Moura¹, Natássia Miranda Sulis¹, Luiz Henrique 
Nicoloso¹, Antônio Luiz Picolli Junior¹, Jesus Peralta¹, Izabele Vian¹, Ana Maria 
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Gabriela Lorentz¹, Augusto Shimanoe¹, Gabriela Marinho¹, Maria Angélica 
Ferreira¹, Gabriel Abech¹, Fernanda Greinert¹, Matheus Fuehr Rodrigues, Arthur 
Ferreira da Silva, Paulo Zielinsky¹ 
 

¹Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de CardiologiaRS Fundação Universitária de 

Cardiologia (IC-FUC), PortoAlegre, RS, BRASIL 

 

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

ferramenta de avaliação da saúde fetal no aspecto cardiológico, dado que 90% dos 

defeitos cardíacos acontecem sem fatores de risco aparentes. Em virtude disso, o Instituto 

de Cardiologia de Porto Alegre promove o Dia F - Dia do coração fetal -, que visa o 

rastreio de tais cardiopatias já no período que contempla o quinto mês de gravidez até o 

parto. Porém o controle de prevalências das cardiopatias nos fetos das gestantes da região 

atendidas nesse dia ainda não foi realizado.  

Objetivo: Este trabalho tem por objetivo determinar a prevalência de cardiopatias 

congênitas fetais em uma amostra representativa no serviço clínico de cardiologia fetal do 

IC-FUC. 

Metodologia: Foi feita revisão de 944 ecocardiogramas fetais, de atendimentos gratuitos, 

realizados nos dias F de 2016 e 2017 no IC-FUC. O estudo incluiu casos com quaisquer 

tipos de alterações anatomofisiológicas do coração fetal. Foram calculadas as prevalências 

das cardiopatias fetais nessa população, e elas foram comparadas com a prevalência de 

cardiopatias no Rio Grande do Sul. 

Resultados: Dos 944 casos avaliados, 68 apresentaram cardiopatias congênitas. As 

alterações mais frequentes foram: comunicação interventricular(CIV), com 23 

casos(33%); arritmias extrassístoles, com 7 casos(10%); e constrição no ducto arterioso, 

com 7 casos(10%); também foram encontrados casos de tetralogia de Fallot, insuficiência 

tricúspide, hipertrofia miocárdica, anomalia de Ebstein, coarctação aórtica e interrupção 

do arco aórtico, síndrome do coração esquerdo hipoplásico, defeito no septo 

atrioventricular completo, veia cava esquerda persistente, bloqueio atrioventricular total, 

flutter arterial, aumento das câmaras direitas, tumor intracardíaco, atresia da artéria 

pulmonar. 

Conclusão: A prevalência de malformações cardíacas fetais justifica a importância do Dia 

F, pois tais anomalias podem implicar em sérias complicações para o concepto. Assim, o 

dia do coração fetal entra como ferramenta fundamental nesse cenário, já que proporciona 

um diagnóstico antecipado e, por conseguinte, auxilia na prevenção de desfechos mais 

graves – melhorando, pois, o prognóstico desses casos. Com base nesta pesquisa, o Dia F 

surge então como ótima ferramenta de diagnóstico e rastreamento de cardiopatias 

congênitas. 

 

Apoio: CNPQ, FAPICC 
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RELAÇÃO DE FATORES DE RISCO PARA EVENTOS 

ATEROSCLERÓTICOS ANALISANDO PCR ULTRASSENSÍVEL 

COMO MARCADOR INFLAMATÓRIO E AFERIÇÃO DE IMT EM 

CRIANÇAS COM COARCTAÇÃO DE AORTA 

 

Cândida Driemeyer ¹ ², Raphael de Freitas Borges², Marcelle Medeiros Lucena2, 
Débora Danzmann², Julia Monteiro de Oliveira3, Daniela Schneid Schuh4, 
Carolinne Santin Dal Ri4, Bruna Eibel4, Mauro Werb Júnior4, Manuel Augusto 
Pereira Vilela2 e Lucia Campos Pellanda2 4. 
 

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

do Sul 

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

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

(IC/FUC) 

 

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

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

brasileira. 

Além disso, baixas amostras e a falta de estudos com crianças limitam as evidências nessa 

área. Maiores investigações, portanto, são necessárias através de amostras maiores e de 

estudos realizados com crianças no Brasil, devido ao potencial risco cardiovascular que 

essa patologia propicia. 

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

precoce de alteração vascular em crianças com diagnóstico prévio de coarctação de aorta, 

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

como marcador inflamatório, para estimar risco de aterosclerose nos pacientes com 

coarctação de aorta. Também serão relacionados com esses marcadores o IMC, perfil 

lipídico, gravidade da CoAo e tempo de espera para a realização da cirurgia reparadora da 

doença e presença de possíveis sequelas da CoAo. 

Métodos: O Estudo consiste em um estudo transversal de pacientes do Instituto de 

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

pregressa de CoAo: incluindo período de acompanhamento histórico (do início do 

prontuário até o presente) e mensuração contemporânea- nesses pacientes- dos desfechos 

substitutivos selecionados para estudo, como espessura íntima média das carótidas, 

alterações no PCR ultrassensível, anamnese e exame físico. A análise e o processamento 

de dados serão efetuados pelo Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 

20.0, sendo o nível de significância adotado de 5%, sendo considerados estatisticamente 

significativos valores p < 0,05. 

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

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

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

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

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

média das carótidas e no PCR ultrassensível. Apoio: FAPERGS 
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SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PACIENTES DO 

AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA PREVENTIVA 

 

Gabriel do Nascimento Candido¹, Daniela Schneid Schuh², Lucia Pellanda¹,² 
 

¹UFCSPA 

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

 

Introdução: A American Heart Association desenvolveu um novo conceito, o Ideal 

Cardiovascular Health (ICV), composto de comportamentos e fatores bioquímicos, para 

determinar se indivíduos apresentam saúde cardiovascular ideal, intermediária ou pobre.  

Baixos índices do ICV correlacionam-se a maior incidência de doenças cardiovasculares 

(DCV) em adultos. Embora DCV geralmente se manifestem na idade adulta, suas 

patogêneses começam no início da vida. Quando esses fatores não são sistematicamente 

documentados, os benefícios da prevenção são perdidos, pois esse conhecimento 

possibilita planejamento de intervenções mais precoces e efetivas, reduzindo, 

futuramente, a morbimortalidade. 

Objetivo: Criar banco de dados com informações de pacientes com fatores de risco 

cardiovasculares (FRC) atendidos no PREVINA. 

Métodos: Estudo observacional longitudinal, tipo sistema de monitoramento, visando 

documentar prática e desfechos clínicos de pacientes pediátricos com FRC do PREVINA. 

Formulários eletrônicos foram desenvolvidos no REDCap, hospedado em servidor local 

protegido pelo firewall do IC/FUC. Realizou-se definição das variáveis e padronização 

das nomenclaturas, para garantir que informações inseridas no registro serão compatíveis 

com bancos de dados internacionais. Avaliações serão realizadas no PREVINA, incluindo 

coleta de dados clínicos, exames diagnósticos e laboratoriais, conforme protocolo 

estabelecido pelo serviço. Diversos procedimentos garantirão controle de erros e 

assegurarão qualidade metodológica do Registro: amostra consecutiva; avaliação cega dos 

desfechos; prevenção de perdas durante seguimento; utilização de relatórios parciais de 

qualidade de dados; assinatura eletrônica; treinamento das equipes. 

Resultados parciais: Até o momento foram inclusos 105 pacientes, com uma média de 

idade de 10,5 ± 2,8 anos. Sendo 24,2% procedentes de Porto Alegre. A prevalência nos 

pacientes analisados é de 30,3% para dislipidemia prévia, 27,2% para hipertensão arterial 

sistêmica prévia e 53,8% para cardiopatias congênitas. Com a criação deste banco de 

dados, foi possível a tabulação adequada dos dados dos pacientes. Isso auxiliará futuras 

pesquisas médicas, assim como, ajudará na avaliação de prevalências de FRV em 

pacientes do PREVINA, relacionando-os a métrica do ICV.  

 

Apoio: FAPERGS. 
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Introdução: As cardiopatias congênitas são as más-formações mais frequentemente 

presentes no nascimento, correspondendo a um grupo heterogêneo de diferentes 

etiologias, incidências, prevalências e taxas de morbidade e mortalidade. Técnicas mais 

adequadas de diagnóstico e de tratamento vêm aumentando o número de crianças que 

sobrevivem aos períodos iniciais dessas cardiopatias. Contudo, o acompanhamento e o 

conhecimento dos pais sobre o tratamento, o diagnóstico e as prevenções de complicações 

representam um importante papel na eficácia de seu manejo. Ainda que se tenha tentado 

colocar em prática a conscientização dos pais em relação a hábitos mais saudáveis, a 

literatura aponta falhas no seu entendimento quanto às más formações anatômicas, às 

repercussões fisiológicas, às complicações possíveis e ao nome correto da cardiopatia 

congênita. Esse entendimento é importante para o processo de construção de possíveis 

imagens e crenças que os pais podem ter das doenças de seus filhos e que afetaram a 

maneira com que lidam com elas. Objetivo Geral: Realizar a tradução, adaptação 

transcultural e validação de um instrumento sobre conhecimento que os pais possuem das 

patologias cardíacas dos seus filhos. Métodos: Estudo metodológico de adaptação e 

validação do questionário Leuven Knowledge Questionnaire for Congenital Heart Disease 

atenderá primordialmente as etapas para validação propostas por Beaton (Beaton DE, 

Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of cross-cultural 

adaptation of self-report measures. Spine. 2000;25(24):3186–91.) Resultados esperados: 

Os resultados principais deste projeto estão associados à validação do questionário em 

questão. Acredita-se que facilitará a investigação sobre o nível de conhecimento que os 

pais de crianças com cardiopatia congênitas possuem em relação à patologia de seu filho.  

Conclusão: Este estudo tem como base fornecer um mecanismo mais objetivo para se 

analisar o entendimento dos pais em relação às cardiopatias dos filhos. O impacto que este 

questionário pode ter nos serviços clínicos e nas pesquisas trará benefícios diretos para a 

maior eficácia e adesão ao tratamento de cardiopatas congênitos. Ao se medir o que os 

pais conhecem sobre seus filhos, se torna possível detectar falhas nas abordagens médicas 

para o esclarecimento das doenças e assim determinar novas estratégias que facilitem esse 

processo de entendimento e de aprendizado.  

 

Apoio: Fundo de Apoio do IC/FUC à Ciência e à Cultura – FAPICC 



Anais do XXII SIC 
68 

PRESENÇA DE FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CORREÇÃO DE FONTAN 
 

Rafael Barboza Carloto1,2,3, Danielly Steffen1,2, Marcela Menuci1,2,4, Maíra 
Ribas Goulart1,2, Daniela Schneid Schuh1,2, Sandra Mari Barbiero1,2, Lucia 
Campos Pellanda1,2,4 
 

1. Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

2. Grupo de Cardiologia Pediátrica Preventiva - PREVINA 

3. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

4. Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

 

Fundamentos: Estudo feito por Martinez SC et al. (Congenit Heart Dis. 2016 Jan-

Feb;11(1):71-9) mostra que a obesidade está associada com sintomas de insuficiência 

cardíaca e mortalidade em pacientes com Fontan paliativo. Também é discutido o 

aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade com a idade avançada em paciente com 

correção de Fontan. 

Objetivo: Descrever a prevalência dos fatores de riscos cardiovasculares em pacientes 

com correção de Fontan, bem como correlacionar o IMC elevado com o perfil lipídico e 

fatores de risco familiar. 

Material: Foram avaliados 76 pacientes com cardiopatia congênita, com coração 

univentricular, com idade de 2 a 18 anos, atendidos no Ambulatório de Cardiologia 

Pediátrica do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. 

Métodos: Para análise do perfil laboratorial, foi feita coleta de exames sanguíneos 

(hemograma, glicemia de jejum, proteína C reativa e perfil lipídico). Também foi 

realizada a avaliação antropométrica, sendo o estado nutricional avaliado pelo Índice de 

Massa Corporal (IMC), tendo como referência os dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS). Os dados do perfil sóciodemográfico dos pacientes foram coletados através 

de questionários específico e a pressão arterial foi aferida na entrevista. As variáveis 

contínuas (percentil de IMC, altura, peso, idade, PAD, PAS) foram descritas por meio de 

médias e desvios-padrão. A associação entre fatores de risco foi avaliada através do teste 

qui-quadrado ou exato de Fisher. 

Resultados: A maioria eram do gênero masculino (63,2%), brancos (82.9%), com idade 

maior que 10 anos (55,1%). Foi observada uma prevalência de 18,2% de pacientes com 

excesso de peso, 30,3% com triglicerídeos elevado, 35.5% com HDL baixo, 19,7% com 

colesterol total elevado e 10,5% com LDL elevado. A presença de fatores de risco 

familiar na primeira geração, como hipertenção arterial sistêmica, obesidade, dislipdemia, 

diabetes e freqüência de mais de dois fatores de risco, foram 26%, 9,2%, 6,8%, 6,8% e 

11,4%, respectivamente. Foi encontrada significância estatística ao correlacionar excesso 

de IMC com a presença de mais de dois fatores de riscos (p=0,034). 

Conclusão: É possível identificar que a presença de mais de dois fatores de risco familiar 

nos paciente observados está relacionado com o seu IMC elevado. Mudanças no estilo de 

vida são necessárias para mudar esses fatores de risco e suas comorbidades na vida adulta. 

Apoio: FAPICC 
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Introdução: Os adolescentes escolares em Porto Alegre têm média de inatividade física 

na hora de lazer (<300 min/semana) de 56,6% e nenhuma atividade física (AF) (0 

min/semana) de 26,1%. Neste cenário, as células endoteliais que regulam a homeostasia 

vascular pela expressão de mediadores bioativos que controlam o tônus vascular, a 

agregação plaquetária, a formação de trombos e a aderência de leucócitos podem ser 

influenciadas por respostas inflamatórias e sofrerem disfunções que estão relacionadas 

com a gênese da aterosclerose. Até o momento, há uma escassez de evidências quanto o 

nível de atividade física (NAF) poderia influenciar na preservação da função endotelial 

nesta população. Objetivos: Descrever a caracterização do perfil hemodinâmico e 

vascular de adolescentes sedentários, e correlacionar o nível de atividade física com 

função endotelial. Métodos: Estudo transversal, que avaliou 31 voluntários do sexo 

masculino entre 12-18 anos de idade, alocados nos diferentes percentis de índice de massa 

corporal (IMC), recrutados na rede escolar do município de Porto Alegre, RS. Os dados 

foram coletados através de antropometria, questionário do comportamento de 

adolescentes (COMPAC) e dilatação mediada pelo fluxo da artéria braquial (FMD). 

Análise estatística: Os dados paramétricos são apresentados em média e desvio padrão e 

o nível de correlação entre NAF e função endotelial foram avaliados através do teste de 

Pearson. Resultados: A média de idade foi de 14,7±4 anos, a média do percentil de IMC 

foi de 80,9±42, a média do NAF foi de 203,3±151,6 minutos/semana, e a média de FMD 

foi de 9,7±3,2%. Quanto ao percentil da pressão arterial (PA), 13 sujeitos apresentaram 

PA normal (42%), 11 foram classificados como pré-hipertensos (36%), 5 como 

hipertensos tipo 1 (16%) e 2 como hipertensos tipo 2 (6%). Até o momento, com 36% da 

amostra coletada, verificamos uma probabilidade de correlação entre o NAF e o diâmetro 

arterial basal (r=0,488; p=0,007), e entre o NAF e o diâmetro arterial médio até o pico de 

dilatação (r=0,491; p=0,009). Conclusões: diante dos achados preliminares, verifica-se 

que estes adolescentes são classificados como sedentários, apresentando alterações 

hemodinâmicas e da função endotelial. 

 

 Apoio: CAPES/PROSUP, FAPICC 
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Introdução: O cordão umbilical é rico em células não hematopoiéticas multipotentes com 

propriedade de autorrenovação e capacidade de diferenciação em tecidos mesenquimais. 

Essas células são denominadas de células estromais derivadas de cordão umbilical 

(UCSCs - do inglês, human umbilical cord derived stromal cells). As UCSCs possuem 

plasticidade para diferenciação em múltiplas linhagens, semelhantemente ao observado 

nas células da medula óssea, inclusive para especialização osteogênica. O diabetes 

mellitus gestacional (DMG) é a doença mais comum da gravidez. Estima-se que a 

prevalência de DMG no Brasil esteja entre 2,4% a 7,2%. No que diz respeito às 

implicações fetais do DMG, a hiperglicemia materna, por difusão facilitada, é transmitida 

ao feto podendo alterar o metabolismo das células presentes no cordão. Objetivo: 

Quantificar o potencial de diferenciação osteogênica das UCSCs, quando submetidas a 

meio indutor, através da quantificação de fosfatase alcalina e coloração com alizarina. 

Métodos: Os cordões de recém-nascidos de mães saudáveis e com diabetes gestacional 

foram coletados. As células foram obtidas a partir do cordão por digestão enzimática com 

colagenase tipo I. As células cultivadas ficaram em contato com meio indutor de 

osteogênese durante 14 dias. Após esse período as células foram coradas com vermelho 

de alizarina e foi feita quantificação indireta da mineralização. Para a análise de atividade 

de fosfatase alcalina foram extraídas as proteínas totais. Resultados: A diferenciação 

osteogênica foi positiva nas células expostas ao meio indutor, tanto as UCSCs de recém 

nascidos de mães sem DMG como as os recém nascidos de mães com DMG. As medidas 

de mineralização e atividade de fosfatase alcalina não apresentaram diferença significativa 

entre os dois grupos. CONCLUSÃO: nossos resultados mostraram não haver diferenças 

na capacidade osteogênica entre as UCSCs de recém nascidos de pacientes com DMG e 

de gestantes sem DMG. 

 

Apoio: CNPq, FAPERGS, CAPES e ULBRA. 
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Introdução: A doxorrubicina é umas das drogas mais comuns usadas no tratamento 

antitumoral. Apesar de sua comprovada eficácia, seu uso é prejudicado pelo risco de 

cardiotoxicidade. Estudos apontam a geração de espécies reativas de oxigênio (ERO) e a 

inibição da enzima Topoisomerase 2b, como os principais mecanismos da 

cardiotoxicidade. Assim, novas estratégias terapêuticas são necessárias para diminuir esse 

risco sem que o potencial terapêutico da droga seja afetado. A poli (ADP-ribose) 

polimerase-1 (PARP-1) é uma enzima nuclear que é ativada na presença de quebras ao 

DNA, levando à recuperação celular. Todavia, em caso de superativação, pode induzir a 

morte celular por depleção dos estoques energéticos da célula, sendo a sua inibição uma 

abordagem potencialmente cardioprotetora.  

Objetivo: Avaliar o efeito do inibidor da PARP-1 DPQ sobre a indução de danos no DNA 

e morte celular em cardiomioblastos de ratos.  

Métodos: Os cardiomioblastos de rato (H9c2) foram cultivados em DMEM com 10% de 

SFB e 1% de antibiótico a 37oC e 5% CO2. As células foram tratadas com DOX (0,1 µM 

– 4µM) e com  o inibidor de PARP-1, 3,4-di-hidro-5- [4- (1-piperidinil) butoxil] -1 (2H) - 

isoquinolinona (DPQ) na concentração de 10 µM por 24 ou 48 horas. A viabilidade 

celular foi determinada através do Ensaio MTT. Os efeitos genotóxicos da DOX foram 

avaliados através do Ensaio Cometa e a indução de morte celular utilizando marcação 

com Anexina V-PE e 7-Amino-Actinomicina e leitura por Citometria de Fluxo. Os 

resultados foram analisados através de ANOVA de duas vias e pós-teste de Bonferroni e 

foram considerados significativos valores de p<0,05.  

Resultados: O tratamento de 24h com DOX induziu formação de ERO em concentrações 

de 0,1-4µM. A indução de apoptose foi avaliada em concentrações de 0,1 e 1 µM DOX. 

Os co-tratamentos de 24 horas com a concentração mais alta da DOX (1µM) e DPQ 10 

µM levaram a aumento da morte celular por necrose. Para a concentração mais baixa da 

DOX o co-tratamento com DPQ diminuiu a indução de morte celular. A inibição do 

PARP-1 com DPQ não mostrou diferença na formação de quebras no DNA em relação ao 

tratamento somente com DOX 1 µM. No entanto, em concentração de 0,1 µM DOX o 

DPQ levou a diminuição das quebras no DNA. 

Conclusões: Os nossos resultados sugerem o efeito protetor da DPQ em baixas 

concentrações da DOX, enquanto que em concentrações mais altas, o DPQ leva a 

aumento da morte celular dos cardiomioblastos por necrose. 

 

Apoio: FAPIC/IC-FUC, CAPES e CNPq. 
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Introdução: A fibromialgia (FM) é uma síndrome caracterizada principalmente pela dor 

crônica musculoesquelética generalizada, sendo mais frequente em mulheres entre 30 e 50 

anos. A comorbidade depressiva está presente em cerca de 30 a 80% dos pacientes com 

FM. Fatores genéticos podem estar associados com a maneira como a dor é processada e 

transmitida. O fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) é um mediador peptídico 

pleiotrópico envolvido na neuroplasticidade. O polimorfismo de nucleotídeo único 

Val66Met do gene do BDNF tem sido associado com transtornos neuropsiquiátricos e 

com níveis circulantes de BDNF. 

Objetivos: O presente estudo objetivou avaliar as frequências alélicas e genotípicas do 

polimorfismo Val66Met (rs6265) em pacientes com FM e controles saudáveis e analisar 

se o polimorfismo está associado com a sintomatologia depressiva nos pacientes com FM. 

Métodos: A amostra foi composta de 108 pacientes com FM e 108 controles saudáveis 

pareados por sexo e idade. O DNA foi extraído a partir de sangue total utilizando a 

técnica de salting-out. A identificação dos genótipos do polimorfismo ocorreu através da 

reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real utilizando ensaios validados 

TaqMan. Pacientes e controles foram avaliados para a depressão através do Beck 

Depression Inventory (BDI – II), validado em português. A pontuação do instrumento 

varia de 0 a 63 pontos. Um valor de p <0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

Resultados: Pacientes e controles incluídos no estudo apresentaram idade média de 50,2 

± 9,5 e 49,5 ± 9,5 anos, respectivamente. A média dos escores obtidos no BDI foi de 22,0 

± 12,7 e 3,5 ± 2,8 para pacientes e controles, respectivamente (p<0,001). A 

sintomatologia depressiva foi avaliada em relação aos genótipos dos pacientes com FM: 

Val/Val (n=87) e Val/Met (n=21). Pacientes homozigotos Val apresentaram maiores 

médias no BDI quando comparados aos pacientes com genótipos Val/Met, no entanto, 

esta diferença não foi estatisticamente significativa. 

Conclusão: No presente trabalho, o polimorfismo Val66Met do gene do BDNF foi 

associado à FM. Observou-se uma diferença estatisticamente significativa nas frequências 

alélicas do polimorfismo, entre casos e controles (p=0,045). Pacientes com FM 

apresentaram uma maior frequência do alelo Val (90,3%) e uma menor frequência do 

alelo Met (9,7%). Contudo, o polimorfismo Val66Met não foi associado à sintomatologia 

depressiva. 

 

Apoio: CNPq, FAPERGS. 
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Introdução: Dentre as deformidades do século XXI, a doença causada pelo Zika vírus 

(ZIKV) tem se tornado uma das maiores preocupações para a saúde pública, uma vez que 

uma série de evidências confirmam a associação entre a infecção durante a gestação e a 

microcefalia congênita. Estudos já comprovaram que o vírus almeja tipos celulares 

fundamentais como macrófagos, fibroblastos, trofoblastos e células estromais 

mesenquimais (MSCs). Porém, há uma escassez de informações associando as MSCs e 

infecção viral. Logo, se faz necessária uma maior investigação quanto à permissividade 

das MSCs, isoladas de diferentes tecidos, ao ZIKV. 

Objetivos: Avaliar a suscetibilidade de células estromais mesenquimais murinas, isoladas 

de diferentes tecidos, à infecção pelo Zika vírus. 

Métodos: Linhagens de células estromais mesenquimais murinas (mMSCs) foram 

estabelecidas a partir de diferentes tecidos de camundongos FVB/N: vagina, útero, ovário 

e tecido adiposo epididimal. Para caracterização como células estromais mesenquimais, os 

cultivos foram analisados quanto à morfologia fibroblastóide, aderência ao plástico e 

potencial de crescimento. Ainda, serão avaliados os marcadores de superfície (CD11b, 

CD31, CD44, CD45, CD90.2 e Sca-1) e a capacidade de diferenciação em osteoblastos e 

adipócitos. Após a 4ª passagem, as células foram infectadas com Zika vírus de origem 

brasileira (ZIKV 17SM), utilizando multiplicidade de infecção (MOI) de 1; 0,1 e 0,01. As 

células infectadas foram observadas diariamente em microscópio óptico para verificação 

de efeito citopático (ECP). A cada 24h pós-infecção, durante um período de 4 dias, os 

cultivos infectados foram congelados, descongelados e aliquotados para posterior análise 

de genoma viral por PCR em tempo real. 

Resultados: Os critérios utilizados na caracterização, analisados até então, indicam que as 

células neste estudo são compatíveis à identificação de MSCs genuínas. A análise 

molecular está sendo realizada. Contudo, os resultados preliminares apontam possível 

suscetibilidade de tais cultivos à infecção por ZIKV. 

Conclusão: Espera-se verificar se existe diferença de suscetibilidade à infecção viral 

entre os cultivos estabelecidos a partir de diferentes tecidos. 

 

Apoio: CNPq. 
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ESTUDO DO EFEITO DO LOSARTAN E DA ANGIOTENSINA-(1-7) 

SOBRE A TOXICIDADE DA DOXORRUBICINA EM 

CARDIOMIOBLASTOS DE RATOS 
 

Gabrielle Morais1,2, Andrya B. Blazina1, Temenouga Guecheva1, Roberto Damiani2, 
Natália Leguisamo Meirelles1 

 

1Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia  
2Centro Universitário Ritter dos Reis 

 

Introdução: A doxorrubicina (DOX) é uma das drogas antitumorais mais comumente 

usadas e atua introduzindo quebras de fita dupla no DNA das células em proliferação para 

desencadear a sua morte. O uso de DOX na terapia do câncer é limitado por seus efeitos 

colaterais graves, especialmente a cardiotoxicidade. A modulação farmacológica do 

Sistema Renina-Angiotensina (RAS) através do bloqueio dos receptores da Angiotensina 

II tipo 1 e tipo 2 (AT1R e AT2R, respectivamente) é considerada uma estratégia 

cardioprotetora no contexto da cardiotoxicidade induzida por este quimioterápico. 

Recentemente foi reportado que a DOX induz redução na expressão do receptor Mas da 

Angiotensina-(1-7) e AT2R no tecido miocárdico, sugerindo que a modulação do SRA 

seja um dos mecanismos pelo qual exerce a cardiotoxicidade.  

Objetivo: Comparar o potencial protetor de um antagonista do AT1R (Losartan) e do 

agonista do receptor Mas (Ang-(1-7)) na indução de danos ao DNA e na citotoxicidade 

mediada por Doxorrubicina em cardiomioblastos de rato.  

Métodos: As linhagens celulares H9c2 (cardiomioblastos de ventrículo de rato) e HCT-

116 (adenocarcinoma colorretal) foram submetidas a tratamentos de 24h com DOX, 

Losartan (100µM) e Ang-(1-7) (100nM). A formação de espécies reativas de oxigênio 

(ROS) foi avaliada por Citometria de Fluxo (CF) após incubação com Diclorofluoresceína 

Diacetato. Os efeitos genotóxicos da DOX foram avaliados através do Ensaio Cometa, e a 

indução de morte celular pela marcação com Anexina V-PE e 7-Amino-Actinomicina por 

CF. Os resultados serão demonstrados como média e erro padrão de três experimentos 

independentes. O teste estatístico utilizado foi ANOVA com comparações múltiplas de 

Dunnet e nível de significância 0,05.  

Resultados: O tratamento de 24 horas com DOX induziu formação de ROS em 

concentrações de 0,1-4µM nas células HCT-116. Também foi observado aumento dose-

dependente na formação de quebras no DNA em concentrações de 0,1-2µM DOX. O co-

tratamento por 24 horas com DOX e Ang-(1-7) não mostrou diferença significativa em 

relação ao tratamento com DOX isoladamente em ambas as concentrações. Os co-

tratamentos de 24 horas com 0,1µM de DOX na presença de Ang-(1-7), assim como a 

incubação combinada com Ang-(1-7) e LOS levaram a diminuição na frequência de 

células apoptóticas. A mesma proteção não foi alcançada com o tratamento na 

concentração de 1µM de DOX.  

Conclusões: Nossos resultados sugerem que a ativação do eixo Ang-(1-7)/Mas e o 

tratamento combinado com LOS e Ang-(1-7) tem efeito protetor contra indução de morte 

celular pela DOX em baixas concentrações deste quimioterápico em cardiomioblastos. 

 
Apoio: FAPIC/IC-FUC, CAPES e CNPq. 
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VARIANTES GENÉTICAS E FIBROMIALGIA: ESTUDO DE 

ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO VAL66MET DO GENE DO BDNF 

COM A SENSIBILIZAÇÃO CENTRAL EM PACIENTES COM 

FIBROMIALGIA 
 

Joana Morez Silvestri1, Camila Fernanda da Silveira Alves2, Dayane Favarin 
Cardoso1, Wolnei Caumo3, Alessandra Hübner de Souza2, Daniel Simon2 

 

1 Universidade Luterana do Brasil (ULBRA, CANOAS); Curso de graduação em 
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2 Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular Aplicada à Saúde, 

ULBRA, Canoas 

3 Laboratório de Dor & Neuromodulação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

 

Introdução: A fibromialgia (FM) é uma síndrome caracterizada por dor crônica 

musculoesquelética generalizada com maior prevalência entre as mulheres. Estudos 

evidenciam alterações dos mecanismos excitatórios e inibitórios de controle da dor em 

pacientes com FM. A base desse mecanismo tem sido atribuída à Sensibilização Central 

(SC). Neste contexto, fatores genéticos podem estar associados com o processamento e 

transmissão da dor. 

Objetivo: Avaliar a associação entre o polimorfismo genético Val66Met (rs6265) do gene 

do Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) e a SC em pacientes com FM. 

Métodos: A amostra foi composta por pacientes com FM (n=108). Os dados clínicos e 

sociodemográficos foram obtidos através de um questionário estruturado e a SC foi 

avaliada através do Inventário de Sensibilização Central, versão validada e adaptada para 

o português. O instrumento permite a identificação e rastreamento de sintomas associados 

com a SC, contém 25 itens do cotidiano com cinco opções de resposta do tipo escala 

Likert. Altos escores são associados com altos graus de sintomatologia. A SC foi 

comparada entre os grupos usando o teste t de Student e as frequências alélicas foram 

determinadas pela contagem direta dos alelos.  

Resultados: Um total de 108 pacientes com FM foram incluídos no estudo. Todos os 

pacientes eram do sexo feminino com idade média de 50,2 ± 9,5 anos e maioria (80,6%) 

de origem caucasiana. A média de anos de diagnóstico da síndrome foi de 6,4 ± 5,4. A 

média dos escores obtidos na avaliação da SC foi de 58,0 ± 14,8. Com relação às 

frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo, o genótipo Val/Val foi mais frequente 

(80,6%), bem como o alelo G (Val), que teve frequência de 90,3%. Em relação à análise 

de associação do polimorfismo com a SC, as pacientes com o genótipo Val/Val 

apresentaram maiores escores (58,7 ± 14,9) de SC quando comparadas às pacientes com 

genótipo Val/Met (55,1±14,1), no entanto diferenças estatisticamente significativas não 

foram encontradas. 

Conclusão: Embora a média dos escores obtidos para a SC tenham sido maiores no grupo 

de pacientes homozigotas para o alelo Val e menor no grupo de pacientes heterozigotas 

Val/Met, estas diferenças não foram estatisticamente significativas. Portanto, o 

polimorfismo não foi associado à SC. 

 
Apoio: FAPERGS 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTITUMORAL DA MODULAÇÃO DO 

RECEPTOR MAS DA ANGIOTENSINA (1-7) EM CÉLULAS DE 

CÂNCER DE MAMA 

 
Laura Jesuíno Nogueira1, Patrícia Grudzinski1, Jenifer Saffi2, Natalia Leguisamo 
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Introdução: A quimioterapia para o câncer de mama (CM) frequentemente inclui o uso 

de antraciclinas, como a Doxorrubicina (DOX), e antracenodionas, como a Mitoxantrona 

(MTX). Apesar da sua eficácia antitumoral, ambas possuem o seu uso limitado pela 

potencial geração de cardiotoxicidade. A modulação farmacológica do Sistema Renina-

Angiotensina (SRA) através do bloqueio da via da Angiotensina II (Ang II) vem sendo 

estudada como estratégia cardioprotetora concomitante ao uso de antracíclicos. No 

contexto do câncer, a Ang II induz fenótipos de agressividade em células tumorais. Em 

contrapartida, a Angiotensina 1-7 (Ang 1-7) apresenta efeitos contra-regulatórios aos da 

Ang II em vários cenários patofisiológicos, incluindo o câncer, ao induzir características 

antiproliferativas e pró-apoptóticas. Objetivo Avaliar o efeito antitumoral da modulação 

do receptor Mas da Ang 1-7 em células de CM.   Metodologia: Células de CM humano, 

MCF-7, foram tratadas com DOX (0,1 nM e 1nM) ou MTX (0,1µM e 1µM) e com Ang 

(1-7) (100nM) ou com o antagonista do receptor Mas, A-779 (10µM) por 24h. As células 

foram avaliadas quanto à viabilidade (MTT), caracterização do tipo de morte celular 

(Citometria de Fluxo) e capacidade metastática (Ensaio de Migração transwell). Os 

experimentos foram realizados em triplicata e os dados foram analisados utilizando o teste 

ANOVA de uma ou duas vias e post-hoc de Tukey. Resultados foram considerados 

estatisticamente diferentes quando valor de p foi <0,05. Resultados: A estimulação do 

receptor Mas pelo seu agonista Ang 1-7 aumentou o efeito citotóxico da DOX (p<0,001) e 

da MTX (p<0,001) em ambas as doses, enquanto seu bloqueio não modificou o efeito dos 

tratamentos. O co-tratamento de MTX (1µM) com Ang 1-7 modificou o padrão de morte 

celular predominante por necrose por esta droga quando isolada (de 40% para 20%, 

p<0,05) e aumentou a frequência de células apoptóticas (de 12% para 26%). Conclusão: 

Os dados sugerem que Ang (1-7) aumenta a citotoxicidade da DOX e da MTX através da 

ativação do receptor Mas nas células de CM e modifica o padrão de morte celular nas 

células tratadas com MTX.  

Apoio: FAPIC/IC-FUC, CAPES e CNPq. 
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IMPACTO DO MIRTILO SOBRE PARÂMETROS FUNCIONAIS E DE 

ESTRESSE OXIDATIVO EM PULMÃO DE RATOS SUBMETIDOS À 

HIPERTENSÃO PULMONAR 

 
Fraga, S.1; Türck, P.1; Lacerda D.1; Carraro C.1; Hickmann A.1; Belló-Klein A.1; 
Araujo A.S.1 
 

1Laboratório de Fisiologia Cardiovascular - UFRGS 

 

Introdução: A hipertensão arterial pulmonar (HAP) é uma doença caracterizada por 

elevada resistência vascular pulmonar, levando à insuficiência cardíaca direita. Alterações 

na HAP sugerem a presença de distúrbios na relação entre vasodilatadores e 

vasoconstritores, sendo o desequilíbrio redox um agravante para a apresentação clínica da 

doença. O mirtilo (Blueberry - BB) apresenta uma das maiores capacidades antioxidantes 

entre frutas e vegetais. No entanto, nenhum estudo examinou o papel da suplementação 

com BB em modelo de HAP. Objetivo: Avaliar o efeito do BB sobre parâmetros 

funcionais e de estresse oxidativo no pulmão de ratos induzidos à HAP. Métodos: Ratos 

machos Wistar (5 semanas) foram divididos em CTR0, MCT0, MCT50, MCT100 e 

MCT200. Os grupos MCT foram submetidos à HAP pela administração de monocrotalina 

(60 mg/kg I.P). Durante 35 dias (duas semanas de pré-tratamento e três semanas pós 

injeção de monocrotalina) os animais dos grupos MCT50, MCT100 e MCT200 receberam 

extrato de mirtilo nas doses 50, 100 e 200 mg/kg respectivamente, via gavagem. Foram 

realizadas análises funcionais do ventrículo direito sobre a razão E/A do fluxo na 

tricúspide e pressão média da artéria pulmonar (PMAP). Além disso, avaliou-se 

parâmetros oxidativos no tecido pulmonar. ANOVA de uma-via com pós-teste de Tukey e 

p<0,05 foi utilizado para análise estatística. Média ± DP são apresentados. CEUA UFRGS 

#32192. Resultados: Animais submetidos à HAP demonstraram perda da função cardíaca 

direita (redução E/A) (0,75 ± 0,05 vs 1,15 ± 0,09 CTR0) e elevada PMAP (40,2 ± 6,6 vs 

19,6 ± 1,75 mmHg CTR0). O tratamento com BB (100 mg/kg) foi capaz de anular a 

diminuição na razão E/A (1,00 ± 0,10) e diminuir a PMAP (31,7 ± 5,9). Em relação aos 

parâmetros oxidativos, houve aumento das espécies reativas totais no tecido pulmonar no 

grupo MCT0 (2,01 ± 0,40 vs 1,48 ± 0,17 nmol DCF/mg proteína CTR0) bem como 

diminuição da enzima superóxido dismutase (SOD) (5,3 ± 0,7 vs 10,1 ± 1,4 U SOD/mg 

proteína CTR0) e do conteúdo de sulfidrilas (400 ± 185 vs 879 ± 200 nmol TNB/mg 

proteína CTR0). A suplementação com BB (100 mg/kg) levou à diminuição de espécies 

reativas totais (1,10 ± 0,19), bem como aumentou a atividade da enzima SOD (7,1 ± 1,0) e 

o conteúdo de sulfidrilas (579 ± 278). Além disso, animais do grupo MCT0 apresentaram 

elevada atividade da enzima NADPH oxidase (501 ± 139 vs 336 ± 59 nmol NADPH/mg 

proteína CTR0). A utilização de BB foi capaz de diminuir a atividade dessa enzima (269 

± 72). Conclusão: A suplementação com 100 mg/kg de BB apresentou efeitos positivos 

em modelo de HAP. A melhora do balanço redox parece estar associada com a 

capacidade do BB em atenuar as perdas funcionais decorrentes da patologia. 

 

Apoio: CNPq, FAPERGS. 
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Introdução: O diabetes mellitus gestacional consiste na mais prevalente alteração 

metabólica da gestação. Tal distúrbio pode afetar o recém-nascido, aumentando as 

chances de macrossomia, sofrimento fetal, desordens metabólicas, hiperbilirrubinemia, 

desequilíbrio do crescimento e outras complicações. Objetivos: analisar os possíveis 

efeitos do diabetes gestacional sobre as características morfológicas, perfil 

imunofenotípico e proliferação de células estromais derivadas de cordão umbilical de 

pacientes com diabetes gestacional. Métodos: Os cordões de recém-nascidos de mães 

saudáveis e com diabetes gestacional foram coletados. As células foram isoladas com 

método usando colagenase tipo I e posteriormente cultivadas. As células foram 

submetidas às análises quanto a sua morfologia, imunofenótipo, proliferação e formação 

de colônias. Resultados: Todas as células das culturas estabelecidas aderiram ao plástico 

após o isolamento e apresentaram morfologia fibroblastóide. As células de ambos os 

grupos foram positivas para os marcadores CD90 e CD105, característicos de células-

tronco mesenquimais, porém diferiram em outros marcadores. Não houve diferença 

estatística entre o potencial de proliferação e percentual de formação de. Conclusões: 

Estes resultados indicam que o diabetes mellitus gestacional não influencia de maneira 

significativa na morfologia, taxa de proliferação e na capacidade de formação de colônias 

das células estromais derivadas do cordão umbilical.  

 

Apoio: CNPq, FAPERGS, CAPES e ULBRA. 
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A MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA EM HIPERTENSOS 

TRATADOS 

 

Luíza Junqueira Trarbach, Liliana Fortini Cavalheiro Boll, Maria Claudia Irigoyen, 
Silvia Goldmeier 
 

Fundamento: A Pressão Arterial (PA) elevada reduz a qualidade de vida (QV) dos 

hipertensos, quando comparada aos normotensos. A QV nestes pacientes sofre influência 

de diversos fatores ligados à doença crônica, como debilidade física e emocional e uso de 

terapia medicamentosa. Em uma metanálise verificou-se que os efeitos do tratamento 

farmacológico e não-farmacológico melhora a qualidade de vida de hipertensos. 

Qualidade de vida e adesão ao tratamento em hipertensão: revisão sistemática com 

metanálise Souza ACC, Borges JWP, Moreira TMM. Rev Saúde Pública 2016;50:71 

Objetivo : Verificar a relação da redução dos níveis da pressão arterial com a melhora da 

qualidade de vida em pacientes hipertensos. Paciente: Hipertensos do ambulatório SUS do 

Instituto de Cardiologia. Métodos: Estudo de intervenção não controlado realizado no 

Ambulatório MultiHas de 2016 a 2018. Os pacientes foram assistidos pela equipe 

multiprofissional e as avaliações foram transcritas no banco de dados RedCap. Foi 

aplicado o questionário de Minichal (qualidade de vida para hipertensos) e o escore 

relacionado aos níveis de PA. A análise dos dados foi realizada no basal e após um ano. 

Para análise dos dados foi usado o SPSS, na correlação da PA e a QV o teste de 

correlação de Pearson e para comparar as variáveis no basal e após 1 ano o teste 

paramétrico de Wilcoxon. Resultados: Foram incluídos 61 pacientes em 

acompanhamento por um ano, sendo 59% do sexo feminino, idade 58,7 ±11,6 anos, 41% 

casados, 66% brancos, 64% obesos (IMC ≥30), 41% dislipidêmicos. Ao longo de 1 ano a 

PAS/PAD reduziu de 164,1 ± 26,5 / 89,5 ± 14,6 mmHg para 147,6 ± 23,1 / 83,4 ± 12,7 

mmHg. Durante igual período a Qualidade de Vida (Minichal) melhorou de 16,5 ± 23,3 

para 6,1 ± 10,8. Os itens que apresentaram maior percentual de melhora foram 

relacionados a qualidade do sono e padrão respiratório 22%, a capacidade de tomar 

decisões e desfrutar as atividades habituais 24%. Após um ano de acompanhamento, 52% 

dos pacientes afirmavam que o tratamento e a hipertensão não afeta e não prejudica mais 

sua QV. Conclusões: A QV é um elemento relevante para investigação e avaliação da 

saúde dos hipertensos, com a utilização de um questionário apropriado. Os pacientes 

acompanhados durante um ano pela equipe multiprofissional melhoraram a qualidade de 

vida e diminuíram os níveis de PA, porém não houve correlação entre os dados. 
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INFLUÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE NAS CARACTERÍSTICAS, 

EVOLUÇÃO CLÍNICA E USO DE MEDICAÇÕES DE PACIENTES 

COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM 

SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST 
 

Bianca De Negri Souza1, Márcia Moura Schmidt1, Mariana Lopes de Azeredo1, 
Cristina Klein Weber1, Carlos Antonio Mascia Gottschall1, Maria Antonieta P. de 
Moraes1, Alexandre Schaan de Quadros1 
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Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece assistência médica gratuita para 

toda população brasileira, entretanto existem restrições em relação ao pagamento de 

alguns procedimentos e medicações de uso ambulatorial.  

Objetivo: Comparar as características, evolução clínica e medicações utilizadas nas 

primeiras 24 horas de admissão e na alta hospitalar pelos pacientes com infarto agudo do 

miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST) atendidos pelo SUS ou 

por planos de saúde privados (Assistência Suplementar - AS).  

Métodos: Estudo de coorte prospectiva e consecutiva com todos os pacientes com 

IAMCSST atendidos em um centro de cardiologia terciário de dezembro de 2009 a março 

de 2018. Foram avaliadas características demográficas, clínicas, angiográficas, uso de 

medicações durante a internação hospitalar e na alta, e evolução clínica em até 2 anos de 

seguimento. As comparações entre as variáveis foram realizadas através do teste qui-

quadrado, teste T e teste Mann-Whitney, com programa estatístico SPSS versão 24.0. Foi 

considerado um nível de significância p<0,05.  

Resultados: Foram incluídos neste estudo 3308 pacientes, sendo que 77% foram 

atendidos pelo SUS e 23% pela AS. Evidenciou-se um predomínio de pacientes mais 

jovens, afro-descendentes, tabagistas, com sintomas de angina e claudicação, com menor 

escolaridade e menor renda nos atendimentos pelo SUS. Esses pacientes também 

apresentaram menos dislipidemia, e menos história prévia de cirurgia de revascularização 

miocárdica (CRM) e de intervenção coronariana percutânea (ICP). Além disso, nitrato, 

IECA e clopidogrel foram mais utilizados nas primeiras 24 horas e IECA e clopidogrel na 

alta hospitalar pelos pacientes do SUS. A enoxaparina e os bloqueadores da ATII foram 

menos prescritos tanto na admissão quanto na alta hospitalar. Não houve diferenças 

quanto à prescrição de nitrato na alta e de estatinas. Na internação hospitalar e seguimento 

clínico de até 2 anos não houve diferenças quanto as taxas de eventos cardiovasculares.  

Conclusão: Pacientes com IAMCSST atendidos pelo SUS apresentam algumas 

características clínicas distintas daqueles da AS, e, apesar das limitações quanto ao acesso 

as medicações, apresentam uma boa evolução pós IAMCSST. 

 

Apoio: FAPERGS 
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MUNDO REAL: INTERVENÇÕES CORONARIANAS PERCUTÂNEAS 

COM STENTS ELUIDORES DE FÁRMACOS EM CENTRO DE 

REFERÊNCIA EM CARDIOLOGIA 
 

Carolina Giacomello, Rafaela Zanetini, Daniela Retore, Monica Rodrigues, Marcia 
Moura Schmidt, Carlos Gottschall, Rogerio Sarmento-Leite, André Manica 
 

Introdução: A intervenção coronariana percutânea continua sendo o método de 

revascularização mais empregado em todos os cenários clínicos, embora a complexidade 

dos casos, exijam cada vez mais o desenvolvimento de técnicas e de dispositivos. 

Objetivos: Conhecer a realidade da hemodinâmica do IC/FUC, descrevendo as 

características técnicas e os resultados dos procedimentos de revascularização coronariana 

percutânea. 

Método: Registro Clínico prospectivo de pacientes que colocaram stent farmacológico no 

IC-FUC no período entre março de 2016 a março de 2018.  

Resultados: No período do estudo foram incluídos 1456 pacientes, com média de 68 ± 11 

anos, nos quais foram implantados stents farmacológicos.  45,8% eram do SUS e 54,2% 

de outros convênios. A Apresentação clínica mais frequente foi angina instável (58,7%) e 

41,3% dos participantes apresentaram infarto agudo do miocárdio.  A avaliação 

fisiológica das lesões foi realizada em 56 pacientes, sendo que dentre esses, 33 (53%) 

foram revascularizados, 29 por angioplastia coronariana transluminal percutânea (ACTP) 

e 4 por cirurgia de revascularização miocárdica (CRM).  A ACTP foi realizada então em 

1433 casos (51% foram de urgência e 49% eletivas).  A aterectomia rotacional foi 

realizada em 25 (1,8%) pacientes, predominantemente na artéria descendente anterior 

(43,8%). O Ultrasom intracoronário (IVUS) foi realizado em 37 (2,7%) pacientes, sendo 

apenas 1 caso por OCT. O balão intra-aórtico (BIA) foi colocado em 16 (1,1%). Em 1041 

casos (72%) foi realizado acesso radial. 63,6% dos pacientes colocaram apenas 1 stent, 

26,8% colocaram 2, 6,7% colocaram 3, 2,4% colocaram 4 e 0,6% colocaram 5. No total, 

2111 stensts foram colocados. 931 (44%) eluidores de zotarolimus; 635 (30%) eluidores 

de sirolimus e 522 (25%) eluidores de everolimus, entre outros. Apenas 5% dos casos 

foram tratamento de reestenose de stent e 7,3% tratamento de bifurcações, sendo 45% 

delas tratadas com 1 stent e 54% com dois stents.  O kissing ballon foi utilizado em 67% 

dos procedimentos de bifurcação. Os tratamentos de lesões de tronco da coronária 

esquerda ocorreram em 6,7% dos casos, sendo 48% das lesões no óstio. A pós dilatação 

foi realizada em 63% dos casos e o sucesso angiográfico com TIMI final 3 ocorreu em 

99,4% dos pacientes. Ocorreu 1,6% de óbito intra-hospitalar e houve apenas 0,4% de 

trombose de stent.  

Conclusão: Nessa amostra de pacientes tratados com stents farmacológicos em um centro 

único, observa-se excelente taxa de sucesso apesar da alta complexidade dos casos 

submetidos à intervenção. 
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REGISTRO BRASILEIRO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO 

IMPLANTE DE BIOPRÓTESE AÓRTICA POR CATETER: 

RESULTADOS DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE PORTO 

ALEGRE 
 

Catherine Giusti Alves¹², Luciane Buchner¹, Karlyse Claudino Belli¹, Rogerio 
Eduardo Gomes Sarmento Leite¹ 
 

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

²Pontifícia 

 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil. 

 

Introdução: Os pacientes submetidos a implante de bioprótese aórtica por cateter (TAVI) 

possuem contra-indicação ao tratamento cirúrgico convencional devido a idade avançada 

ou a comorbidades. Assim, é necessário acompanhar o perfil clínico dos pacientes que 

realizam o procedimento para futuramente adequar o manejo procedimental, intra-

hospitalar e tardio dos pacientes atendidos. 

Objetivo: Verificar o perfil dos pacientes, dos procedimentos e os desfechos clínicos em 

pacientes submetidos a implante de TAVI. 

Métodos: Análise parcial dos dados de um registro multicêntrico, não-randomizado, pós-

comercialização. Os dados clínicos foram coletados nas fases pré-intervenção, intra-

hospitalar e pós-procedimento, via formulários eletrônicos padronizados para todos os 

centros. O estudo vem sendo gerenciado e coordenado pela Sociedade Brasileira de 

Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI). 

Resultados: Entre os 1.246 pacientes incluídos no registro, 125 deles foram incluídos 

pelo Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, sendo eles: 53% do sexo masculino, 83±7 

anos, 55% com insuficiência cardíaca grau III, 74% portadores de insuficiência renal, 

EuroScore I 22±17, fração de ejeção 61±14%. A via de acesso mais utilizada foi femoral 

direita (79, 68%) e o acesso mais utilzado foi cirúrgico (101, 87%). O dispositivo 

hemostático perclose foi utilizado em 81% dos pacientes. O modelo de bioprótese mais 

utilizado foi CoreValve (76%), seguido da Inovare (12%) e em terceiro lugar Sapien XT 

(11%). As complicações durante o procedimento foram presentes em 42% dos casos e 5% 

necessitou conversão para procedimento cirúrgico. Em até 30 dias, a intercorrência mais 

frequente foram as complicações hemorrágicas (16%), seguidas de insuficiência renal 

(13%) e óbito (12%). 

Conclusão: Os pacientes submetidos a TAVI no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre 

foram em sua maioria homens, com insuficiência cardíaca grau III e portadores de 

insuficiência renal. As complicações mais frequentes após a realização do procedimento 

foram hemorrágicas. 

Apoio: FAPICC 
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REGISTRO DE STENTS ELUIDORES EM LESÕES COMPLEXAS DE 

BIFURCAÇÃO 
 

Gabriella de Araújo Cunha Lima, La hore Correa Rodrigues Junior, Daniela Retore, 
Marcia Moura Schmidt, Alexandre Azmus, Rogerio Sarmento-Leite, André 
Manica1. 
 

Introdução: A doença arterial coronária com envolvimento de segmento bifurcado é 

encontrada com frequência relativamente alta nos pacientes submetidos a procedimentos 

de revascularização do miocárdio, dessas representam em torno de 20% das lesões 

submetidas à intervenção coronária percutânea. 

Objetivos: Avaliar a prevalência dos pacientes com lesões em bifurcação coronarianas. 

Descrever as características clínicas, angiográficas e técnicas dos procedimentos em 

pacientes submetidos à intervenção coronariana percutânea (ICP) com implante de stents 

eluidores de fármacos. 

Metodologia: Estudo transversal, prospectivo. Foi realizado em hospital de referência em 

cardiologia, a partir da análise de um Registro Clínico na plataforma (REDcap) dos 

pacientes com lesões de bifurcação submetidos a ICP com stent farmacológico no período 

de março de 2016 a dezembro de 2017. Foi realizada a revisão de prontuários e 

acompanhamento clínico por telefone em 30 dias. Foi utilizado o pacote estatístico SPSS 

para análise dos dados.  

Resultados: Em um período em torno de 18 meses 903 pacientes foram submetidos a 

angioplastia com stent farmacológico, destes, 73 (8%) apresentavam lesões de bifurcação. 

Esses pacientes eram predominantemente do sexo masculino (76,4%), com idade média 

de 62,3 ±13,8 anos. Pela classificação de Medina, 78,9% casos eram de bifurcações 

verdadeiras, 21,1% eram bifurcações não verdadeiras. A localização mais frequentemente 

das lesões foi na Artéria Descendente Anterior (59,7%). Foi realizado angioplastia com 

stent único, utilizando a técnica a T provisional, em 49,2% dos casos. A técnica Crush foi 

utilizada em 15,9% dos casos, Mini-crush em 14,3%, Cullote em 6,3%, SKS em 3,2%, 

TAP em 3,2%, SKDS em 1,6 % e V stentining em 1,6%. Outras técnicas foram utilizadas 

em 4,1% dos casos. Houve a realização do kissing – balloon final em 67% e pós dilatação 

em 85% dos casos.  A taxa de eventos cardíacos adversos maiores (MACE) no 

seguimento médio de 30 dias foi de 1 óbito e necessidade de repetir a revascularização no 

vaso alvo em 1 paciente. Não houve registro de infarto do miocárdio. 

Conclusão: Angioplastia coronariana com implante de stents eluidores de fármacos em 

pacientes com lesões de bifurcação complexa é prática rotineira do nosso laboratório de 

hemodinâmica. Nesse estudo, a maioria das lesões tratadas foram casos de bifurcações 

verdadeiras, sendo a técnica T provisional a mais utilizada. O seguimento de 30 dias 

apresentou baixa taxa de MACE. 
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ANÁLISE IMUNOHISTOQUÍMICA DE CD34, CD61 E FATOR VIII EM 

TROMBOS CORONARIANOS DE PACIENTES COM INFARTO 

AGUDO DO MIOCÁRDIO COM ELEVAÇÃO DO SEGMENTO ST 
 

Giulia Bonatto Reichert, Daniel Rios Pinto Ribeiro, Eduardo Cambruzzi, Márcia 
Moura Schmidt, Alexandre Schaan de Quadros 
 

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

 

Introdução: O Infarto agudo do miocárdio (IAM) decorre, principalmente, da oclusão 

total de uma coronária por trombos formados sobre locais de ruptura de placas 

ateroscleróticas. A fisiopatogenia de tal processo trombótico, in vivo, ainda não está 

completamente elucidada. A análise imunohistoquímica de material obtido por 

tromboaspiração é pouco estudada e pode fornecer informações adicionais importantes. 

Assim sendo, a expressão da atividade de células endoteliais, da função plaquetária e da 

ativação da cascata de coagulação pode ser estimada pela análise dos anticorpos contra 

CD34, CD61, fator VIII, respectivamente.   

Objetivos: Avaliar a associação dos antígenos CD34, CD61 e fator VIII com aspectos 

morfológicos de trombos coronários e com a idade, o sexo e os níveis séricos de glicose, 

colesterol e triglicerídeos.  

Métodos: Coorte prospectiva, composta por pacientes consecutivamente internados por 

IAM com elevação de ST no período de dezembro de 2009 a junho de 2014 em um centro 

de referência em cardiologia. As características clínicas e laboratoriais foram 

prospectivamente armazenadas em prontuário eletrônico. Foram coletados 188 trombos, 

os quais foram analisados por microscopia óptica por um patologista cego para as 

características clínicas. A análise imunohistoquímica foi realizada em laboratório externo.  

Resultados: A positividade do CD34 foi associada com o maior número de fragmentos 

(4,50 VS 2,66, p=<0,001) e com trombos vermelhos (56,0 VS 40,5, p=0,04). Aqueles com 

maior expressão do CD61, ou seja, acima da mediana, apresentaram menor Delta T (3,75 

VS 5,76; p=0,011). A maior expressão do Fator VIII (acima da mediana) está associada a 

um menor percentual de trombos vermelhos (41,2 VS 62,2; p=0,005). Não houve 

associação desses antígenos com as características clínicas e laboratoriais.  

Conclusão: O conhecimento dos eventos que influenciam a trombose coronariana 

constitui uma importante etapa na possível obtenção de novas ferramentas diagnósticas e 

terapêuticas que venham a reduzir a ainda elevada morbimortalidade do IAM em nosso 

meio. 

 

Apoio: FAPICC 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS COMPARATIVAS, FATORES DE 

RISCO E DESFECHOS QUE LEVAM A LESÃO RENAL AGUDA EM 

PACIENTES COM IAMCSST PÓS-ICPP 

 

Giulia Bonatto Reichert, Márcia Moura Schmidt, Bianca de Negri Souza, Marina 
Siqueira Flores, Diego da Rosa Miltersteiner, Carlos Gottschall, Alexandre Damiani 
Azmus, Alexandre Schaan de Quadros  
 

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

Universidade Luterana do Brasil / ULBRA 

 

Introdução: A lesão renal aguda (LRA) é um fator de risco importante para o pior 

prognóstico em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do 

segmento ST (IAMCSST), mas estudos realizados em nosso meio na prática 

contemporânea são escassos.  

Objetivos: Comparar características clínicas, fatores de risco e desfechos que levam a 

LRA em pacientes com IAM pós intervenção coronariana percutânea primária (ICPp).  

Métodos: Todos os pacientes atendidos em um centro terciário de cardiologia no período 

de dezembro de 2005 a março de 2017 foram considerados para inclusão. IAM foi 

definido como alteração eletrocardiográfica (presença de nova ou presumivelmente nova 

elevação do segmento ST>0.1mV em duas ou mais derivações contíguas com 

características isquêmicas); presença de um dos seguintes: enzimas cardíacas elevadas 

(CK-MB > limite superior da normalidade ou elevação de troponina) nas 24 horas de 

início do desconforto isquêmico. LRA foi definida a critério clínico do médico assistente. 

As variáveis foram coletadas prospectivamente. Foram utilizados teste Qui-quadrado e 

teste t para comparação entre os pacientes com e sem LRA utilizando o programa 

estatístico SPSS 24.0, e regressão de Cox para preditores de mortalidade em 30 dias. 

Resultados: No período do estudo, foram incluídos 3189 pacientes, sendo que 127 

pacientes (4,1%) desenvolveram LRA. Quando comparados aos pacientes que não 

apresentaram LRA, aqueles com LRA eram mais idosos e apresentavam mais 

frequentemente hipertensão, diabetes mélito, história de insuficiência cardíaca congestiva, 

doença renal crônica. Os pacientes com LRA apresentaram mais frequentemente classe 

Killip IV na admissão. A taxa de mortalidade em 30 dias (55,4% vs 4,1%; p<=0,001) foi 

maior nos pacientes com LRA. LRA foi preditor independente de mortalidade (OR = 

2,62; p<= 0,001). 

Conclusão: Em pacientes com IAM representativos da prática clínica diária, lesão renal 

aguda é uma complicação infrequente da ICPp, mas associada à altíssima mortalidade. A 

identificação de perfil clínico dos pacientes mais propensos a este evento pode auxiliar em 

sua prevenção e identificação precoce. 

 

Apoio: FAPICC 
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ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA DE TROMBOS ARTERIAIS DE 

MULHERES USUÁRIAS DE ANTICONCEPCIONAL ORAL 

COMBINADO COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM 

SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST. 

 

Mariana Lopes de Azeredo, Márcia Moura Schmidt, Alexandre Schaan de Quadros, 
Eduardo Cambruzzi, Carlos Antônio Mascia Gottschall. 
 

Introdução: É sabido que o uso de contraceptivos orais (ACOs) aumenta o risco de 

ocorrência de processos trombóticos ambos venosos e arteriais, configurando 

contraindicação do uso dos mesmos em: mulheres com história de trombose ou alto risco 

para o desenvolvimento de tal evento. No Brasil e no mundo, as doenças cardiovasculares 

representam causa líder de morte na população, destacando-se o infarto agudo do 

miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Visto a importância clínica de 

ambos cenários clínicos, é prudente estudar a ocorrência de tal evento cardiovascular em 

mulheres usuárias de ACO em um centro terciário de cardiologia do RS. Objetivo: 

Descrever as características histopatológicas e angiográficas de trombos de pacientes com 

infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSSST) 

usuárias de anticoncepcional combinado oral submetidos a trombectomia, comparando-os 

com as características clínicas. Métodos: Foram incluídos, consecutivamente, pacientes 

com até 55 anos admitidas por IAMCSST e submetidas a trombectomia no período de 

dezembro de 2009 a Maio de 2015.  As características clínicas e angiográficas foram, 

então, prospectivamente avaliadas por investigadores treinados e as pacientes foram 

categorizadas em dois grupos: usuárias e não usuárias de ACO. As amostras 

histopatológicas foram conservados a 10% de formol e analisados através de microscopia. 

Os trombos foram categorizados como recentes, líticos e organizados, de acordo com 

critérios definidos pela literatura. Os resultados estão apresentados em percentual, média e 

desvio padrão e a análise estatística foi realizada através do sistema SPSS. Resultados: A 

idade média de pacientes usuárias de ACO que sofreram IAMCSST foi de 39 anos, contra 

uma média de 48 anos no grupo de não usuárias. Ambos grupos apresentavam 

características clínicas e de história médica pregressa similares, considerando que houve 

frequência de 8% de hipertensão arterial sistêmica, 12,5% de dislipidemia e 4% de 

tabagismo no grupo de usuárias e 7,11% deste grupo se apresentou com IAM anterior. 

Quanto a histopatologia, pacientes usuárias de ACO tiveram mais trombos recentes com 

maior dimensão e quantidade de fragmentos. Conclusões: Através do presente estudo, é 

possível descrever diferentes características histopatológicas quando comparamos 

mulheres com IAMCSST usuárias e não usuárias de ACO, tendendo a relacionar trombos 

maiores e com maior deposição de componentes histológicos de característica 

inflamatória aguda, bem como características evolutivas ao processo trombogênico que 

ocorre em pacientes que utilizam os ACOs.  

Apoio: FAPICC 
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PROTOCOLO ELETRÔNICO PARA MONITORIZAÇÃO DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM E DESFECHOS 

CLÍNICOS EM PACIENTES ATENDIDOS NA HEMODINÂMICA 

 

Mariana Oliveira Tripoli de Mattos¹², Júlia Bitencourt Simão²³, Deise Cristina 
Grazioli³, Valter Correia de Lima³, Maria Antonieta Pereira de Moraes², Karlyse 
Claudino Belli². 
 

¹Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA-RS, ² Instituto de 

Cardiologia/ Fundação Universitária de Cardiologia – IC-FUC/RS; ³Hospital São 

Francisco – Irmandade Santa Casa de Misericórdia 

 

Introdução: O Research Electronic Date Capture (REDCap) é um software projetado 

para o rápido desenvolvimento e implantação de ferramentas eletrônicas para coleta e 

gerenciamento de dados, apoiando a pesquisa clínica hospitalar e fornecendo indicadores 

de qualidade assistencial.  

Objetivo: Implementar um protocolo eletrônico de avaliação de enfermagem em 

pacientes submetidos a procedimentos percutâneos em um Laboratório de Cardiologia 

Invasiva.  

Métodos: Entre janeiro e fevereiro de 2018 desenvolveu-se e implementou-se um 

formulário eletrônico no software REDCap para auxiliar a equipe de enfermagem na 

avaliação de pacientes submetidos a procedimentos percutâneos. Esta ferramenta foi 

constituída com 81 variáveis e 5 formulários, contemplando informações relacionadas a 

avaliação pré, trans e pós exames invasivos. Um estudo piloto para ajustes da plataforma 

foi conduzido entre março e abril de 2018.  

Resultados: Durante a condução do projeto piloto foram incluídos 283 pacientes, com 

predomínio de homens (57%) com idade de 62±13 anos, submetidos a 

cineangiocoronariografia (77%) e angioplastias (12%). O sistema permitiu 

armazenamento dos dados avaliados nos pacientes, gerando um banco de dados eletrônico 

e automatizado que é alimentado durante a assistência de enfermagem prestada. O sistema 

também gera relatórios descritivos e gráficos de forma automática e em tempo real, a fim 

de dar suporte para o gerenciamento dos setores envolvidos no atendimento dos pacientes.  

Conclusão: O REDCap foi implantado na rotina assistencial do laboratório de 

hemodinâmica de forma rápida e com fácil aplicação. Os relatórios automatizados no 

sistema oferecem resultados quantitativos para monitorização dos atendimentos da equipe 

de saúde, do perfil dos pacientes e dos procedimentos da cardiologia intervencionista 

realizados. 
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REGISTRO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM 3515 

PACIENTES CONSECUTIVOS EM CENTRO DE REFERÊNCIA EM 

CARDIOLOGIA 

 

Marina Siqueira Flores, Giullia Reichert, Bianca de Negri Souza, Mariana Azeredo, 
Marcia Moura Schmidt, Carlos Gottschall, Alexandre Quadros 
Instituto de Cardiologia, Porto Alegre, RS, BRASIL.  

 

Introdução: O Infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma das principais causas de morbi-

mortalidade em todo o mundo. Segundo o DATASUS, em 2014 49.511 homens e 34.602 

mulheres sofreram infarto agudo do miocárdio. Estes dados epidemiológicos reforçam a 

importância de avaliar características e a evolução de pacientes com IAM na prática 

médica contemporânea. Objetivos: Analisar as características clínicas e angiográficas e a 

evolução clínica de pacientes IAM com supradesnivelamento do segmento ST em um 

centro de referência em cardiologia. Métodos: Estudo de coorte prospectivo que incluiu 

consecutivamente todos os pacientes com IAM com supradesnivelamento do segmento 

ST de dezembro 2009 a dezembro de 2017 em um centro de referência em cardiologia. As 

características clínicas, angiográficas e evolução foram registradas. Os dados foram 

coletados em um banco de dados e analisados com o programa estatístico SPSS. 

Resultados: No período do estudo foram incluídos 3515 pacientes, sendo que 69% eram 

do sexo masculino e 76% eram pacientes do SUS. Entre os fatores de risco, destacamos 

HAS (63%), dislipidemia (33%), tabagismo (43% tabagistas e 22% ex-tabagistas), DM 

(25%) e história familiar positiva (27,5%). A média de idade dos pacientes foi de 60 ± 11 

anos. Entre eles, 20% há haviam sofrido IAM, 47% apresentavam angina e 17% 

apresentavam claudicação de membros inferiores. Além disso, 16% dos pacientes já 

haviam realizado ICP e 3,6% dos pacientes, CRM. Em relação às características do 

infarto, observamos que 93% foram causados por eventos coronarianos primários e que 

4% foram causados por trombose de stent. Observamos também que 48% acometeram a 

parede anterior e 16%, o ventrículo direito. Quanto à estratégia de reperfusão escolhida, 

em 96,7% dos casos foi a ICP; em 3%, fibrinólise; em 0,1%, CRM; e em 0,3%, 

tratamento clínico. Sobre as características angiográficas, pode-se afirmar que 47% dos 

pacientes eram uniarteriais, 33% dos pacientes apresentavam comprometimento 

significativo em dois vasos; e 19% dos pacientes em três vasos. O vaso culpado pelo 

IAM, em 44% dos casos, foi a artéria descendente anterior e, em 40% dos casos, a 

coronária direita. Em 54% dos pacientes, foram observados trombos e, em 10% dos 

pacientes, havia presença de cálcio nas lesões. Foi realizada pré-dilatação em 65% dos 

casos, tromboaspiração em 23% dos casos e kissing balloon em 3% dos casos. Stents 

foram colocados em 93% dos casos, sendo 91% deles stents convencionais. Houve 

sucesso angiográfico (TIMI 3) em 92% dos procedimentos. Em relação às complicações, 

em 3,3% do total houve o fenômeno de no-reflow, em 3%, taquicardia e/ou fibrilação 

ventricular e, em 0,5%, óbitos durante o procedimento. Durante a internação, 2% dos 

pacientes tiveram IAM recorrente,4% desenvolveram IC severa, 8% apresentaram 

episódios de PCR, 1,6% sofreram trombose de stent e 7% foram a óbito. Quanto aos 

seguimentos de até dois anos, 6% dos pacientes sofreram IAM, 5,8% realizaram ICP e 

11,3% foram a óbito. Conclusão: Os dados obtidos no estudo se mostram compatíveis 

com a literatura e são ferramentas importantes para a prática clínica no nosso contexto. 

Apoio:FAPICC
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DYSEMBRYOPLASTIC NEUROEPITHELIAL TUMOUR: 

HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS AND RADIOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF A RARE NEOPLASIA. 

Eduardo Cambruzzi1, Luisa Russo Soares2 

1Pathologist, UFRGS, ULBRA, Santa Casa de Porto Alegre. 

2Academic (Medicine), ULBRA. 

Introduction: Dysembryoplastic neuroepithelial tumour (DNT) is a slowly growing 

glioneuronal neoplasm which affects children and young adults. Typically, the lesion is 

located in the cerebral cortex, particularly in the mesial temporal lobe. It exhibits 

multinodular architecture and appears in several different histopathological forms: simple, 

complex, and non-specific/diffuse. The most common clinical presentation is a 

drugresistant epilepsy of a partial complex type, with early onset and long duration from 

weeks to decades. Herein, the authors report a new case o CGTV, and review 

histopathological and radiological findings of this tumor. 

Case Report: Female patient, 9 years, was taking to the neurology service presenting 

seizures in the last two years, with continuous use of carbamazepine, phenytoin, and 

valproic acid. On physical examination, the patient do not exhibited focal neurological 

deficits. Headache, papilledema, and other signs or symptoms of increased intracranial 

pressure were absent. The other organs and systems have not showed clinical alterations, 

as there was no previous history of relevant disease. Computed tomography (CT) and 

magnetic resonance imaging (MRI) imaging revealed a homogeneous expansive process 

compromising the right frontal lobe. The patient underwent resection of the lesion. On 

gross examination, the sample was composed by some gray, irregular fragments, which 

weighed 2,0g. The largest fragment measured 1.0X0.9X0.8cm. At microscopy, a 

neoplastic process composed by neurons with normal cytology, oligondendrocyte-like cell 

disposed in clomns, and a mucoid, alcionohilic matrix. The lesion showed positive 

immunoexpression for GFAP (scattered stellate astrocytes), S100 and NeuN, and negative 

expression for IDH-1 and K27M-mutant H3.3. The diagnosis of DNET was then 

established. After a follow-up of three months, the patient is free of symptoms.  

Conclusion: DNET is generally characterized by favourable prognosis and good results 

of surgical treatment. The main molecular findings are connected with BRAF alterations 

and activation of RAS/ERK, PI3K/AKT and mTOR signalling pathways. Edema, mass 

effects on midline structures and contrast enhancement are not typical for DNET. Seizures 

are a common presentation of pediatric brain tumors, especially in supratentorial tumors 

with gray matter involvement. Most patients with DNETs are highly resistant to 

antiepileptic drugs but surgical resection leads to seizure freedom in more than 85% of 
cases. 
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INFLUÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO E OUTROS FATORES 

ASSOCIADOS NO DESENVOLVIMENTO DE EXCESSO DE PESO EM 

CRIANÇAS COM CARDIOPATIA CONGÊNITA 
 

Carolina Santi1, Maíra Ribas Goulart2, Sandra Mari Barbiero2, Lucia Campos 
Pellanda2. 
 

1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). 
2 Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação Universitária de Cardiologia 

(IC-FUC). 

 

Introdução: Acredita-se que o aleitamento materno é um fator protetor para excesso de 

peso na vida adulta. Observa-se aumento do percentual populacional com excesso de peso 

nas últimas décadas, o que pode ser associado com a introdução inadequada dos alimentos 

para a criança entre 0 e 2 anos e a não realização do aleitamento materno (AM) até os seis 

meses de idade.  

Objetivos: Avaliar a influência do aleitamento materno no desenvolvimento de excesso 

de peso em crianças com cardiopatia congênita. 

Métodos: Trata-se de um estudo de coorte histórica que analisa 428 pacientes com 

cardiopatia congênita, entre 2 e 18 anos, acompanhados ambulatorialmente no Serviço de 

Cardiologia Pediátrica do IC/FUC entre 2010 e 2016. Foram excluídos pacientes adotados 

ou que foram a óbito. A coleta foi feita por meio de contato telefônico com os 

responsáveis, os quais foram questionadas sobre tempo de AM e aleitamento materno 

exclusivo (AME) em meses e o principal motivo para suspender o AM. Os dados estão 

sendo digitados na plataforma REDCap e a análise estatística será feita no SPSS 17.0.  

Resultados parciais: A análise é referente ao baseline de 206 pacientes. Observou-se que 

87,7% tem histórico de aleitamento materno e que 25,7% das mães justificaram suspensão 

de aleitamento devido à contexto da cardiopatia congênita, seguido de o “leite secou” 

(12,9%) e idade (12,9%), “bebê não quis mais” (10,4%), mãe voltou ao trabalho (9,4%), 

mãe não tinha leite (8,9%), mãe quis parar (4,0%) e outros (15,8%). AM foi avaliado em 

194 pacientes. Destes 32% receberam AM menos de 4 meses, 20% entre 4 e 6 meses, 

14% entre 7 e 12 meses, 4,6% entre 13 e 18 meses, 7,2% entre 18 e 24 meses e 22% mais 

de 24 meses. AME foi avaliado em 189 pacientes. Destes 60,8% receberam AME menos 

de 4 meses, sendo que destes, 10,1% nunca receberam AM exclusivo. 34,3% da amostra 

recebeu até o 6° mês de vida. E 4,8% receberam AME mais de 6 meses.  

Conclusão: A partir dos resultados parciais, podemos concluir que a maioria das mães 

relataram amamentar as crianças, entretanto, 60,8% amamentaram exclusivamente por 

menos de 4 meses. Acreditamos que este resultado pode ser influenciado pela presença da 

cardiopatia visto que 25,7% das mães relataram suspender o AM devido a este motivo. É 

importante estimular o AM nessas mães, pois o leite materno possui todos os nutrientes 

necessários para o bom desenvolvimento das crianças.  

 

Apoio: FAPICC 
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CLASSIFICAÇÃO DO IMC PRÉ-GESTACIONAL E NA ÚLTIMA 

SEMANA DE GESTAÇÃO COMO FATOR DE RISCO PARA 

COMPLICAÇÕES RELACIONADAS AO EXCESSO DE PESO 
 

Caroline Ramos Frigi¹ Caroline D’Azevedo Sica² 

 
Universidade Feevale¹ 

 

Introdução: O estado nutricional materno, assim como o ganho de peso gestacional vem 

sendo foco atual de vários estudos, não apenas pela crescente prevalência dos seus 

distúrbios, mas devido ao seu papel determinante sobre os desfechos gestacionais. 

Destacam-se o crescimento fetal e peso ao nascer que podem trazer implicações para a 

saúde do indivíduo ao longo de sua vida, particularmente em relação às doenças crônicas 

não transmissíveis. O projeto de extensão mãe bebê atua na promoção de saúde 

contribuindo para a melhora da qualidade de vida do binômio com ações interdisciplinares 

entre os cursos de Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem e Psicologia em uma Unidade de 

Saúde da Família do município de Novo Hamburgo. 

Objetivo: Relacionar IMC pré-gestacional e IMC na última semana de gestação com os 

fatores de risco que o excesso de peso predispõem. 

Métodos: Foi utilizado o banco de dados de participantes do Projeto das gestantes 

acompanhadas no ano de 2016 e primeiro semestre de 2017, tendo como referência IMC 

pré-gestacional e IMC na última semana de gestação das participantes. Para a 

classificação do IMC pré-gestacional foi utilizada a classificação do Institute of Medicine 

(IOM, 2009), considerando baixo peso (BP) IMC <18,5kg/m²; eutrofia 18,5-24,9kg/m²; 

sobrepeso 25,0-29,9kg/m² e obesidade ≥30kg/m². Para análise estatística utilizou-se média 

e desvio padrão e frequência absoluta. Este trabalho tem aprovação no CEP sob o número 

2.340.689 

Resultados: A amostra avaliou 100 gestantes, com média de idade 25,08±5,41 anos. Das 

participantes avaliadas, 4% iniciaram a gestação com BP, sendo que 1% permaneceu com 

BP ao final da gestação, 2% passaram a ser eutróficas e 1% foram com sobrepeso; 43% 

iniciaram a gestação eutróficas, destas, 1% passou a ser BP no final da gestação, 15% 

permaneceram eutróficas, 22% com sobrepeso e 5% com obesidade; 26% iniciaram o 

período gestacional com sobrepeso, sendo que 10% permaneceram com sobrepeso no 

final da gestação e 16% com obesidade. Das participantes que já iniciaram a gestação com 

obesidade (27%), todas permaneceram com obesidade no fim da gestação. Análise 

apresentou diferença significativa (p<0,001). 

Conclusão: 53% das participantes iniciaram a gestação com sobrepeso ou obesidade, ao 

avaliar o IMC no final da gestação, este número passou a ser de 81%. O excesso de peso 

no período gestacional está relacionado a complicações perinatais como diabetes e 

hipertensão maternas, doenças cardiovasculares, macrossomia fetal, trabalho de parto 

prolongado e prematuridade. Esses resultados servem para estimular ações e intervenções 

voltadas para educação alimentar e nutricional durante o período gestacional para prevenir 

obesidade e suas consequências para mãe e bebê. 
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AUMENTO DA PROSTAGLANDINA E2 NA REVERSÃO DA 

CONSTRIÇÃO DUCTAL FETAL APÓS RESTRIÇÃO DIETÉTICA DE 

POLIFENÓIS 

 

Daiana Dias Rysdyk, I Vian, A Zílio, M Markoski, M Schaun, K Lampert, D Raupp, 
C Brum, G Baldissera, T Mezzomo, K Zenki, A Piccoli, L Nicoloso, C 
Weschenfelder, P Zielinsky. 

 

1. Instituição: IC/FUC – Fundação Universitária de Cardiologia 

2. Universidade: Centro Universitário Metodista IPA 

 

Resumo: Já foi demonstrado que as substâncias com efeitos antiinflamatórios que inibem 

a síntese de prostaglandinas, como os antiinflamatórios não esteróides (AINEs) e os 

alimentos ricos em polifenóis, podem causar constrição ductal fetal. A reversão da 

constrição ductal após a restrição materna de polifenóis tem sido relatada, mas sua relação 

com a concentração de prostaglandinas ainda não foi demonstrada. Este estudo teve como 

objetivo avaliar o efeito da retirada de alimentos ricos em polifenóis na reversão da 

constrição ductal fetal associada ao aumento dos níveis plasmáticos de prostaglandina E2 

(PGE2), em mulheres no terceiro trimestre gestacional.  

Material e métodos: ensaio clínico com um grupo saudável como comparador. O grupo 

intervenção foi constituído por gestantes do terceiro trimestre cujos fetos únicos 

apresentavam Constrição ductal, excluindo aqueles expostos a AINEs, e o grupo controle 

apenas por fetos normais do terceiro trimestre. No grupo intervenção as gestantes foram 

submetidas a orientação dietética para restringir os alimentos ricos em polifenóis. Ambos 

os grupos responderam a um questionário de freqüência alimentar após exame 

ecocardiográfico Doppler fetal e coleta de sangue para análise dos níveis de PGE2. Após 

duas semanas, as gestantes foram novamente submetidas ao ecocardiograma fetal, 

avaliação dietética e coleta de sangue. 

 Resultados: 40 mães foram selecionadas para o grupo controle e 35 para o grupo 

intervenção. A média de idade materna (26,6 anos) e o IMC médio (30,12 kg / m2) foram 

semelhantes entre os grupos. Na análise intragrupo, após orientação dietética, o grupo 

interveção apresentou redução no consumo médio de polifenóis (1234,82 para 21,03 mg / 

dia, p <0,001) e aumento da concentração mediana de PGE2 (1091,80 para 1136,98 pg / 

ml, p <0,05), além da normalização dos sinais Doppler de constrição ductal (diminuição 

das velocidades sistólica média [1,92 para 1,34 m / s, p <0,001] e diastólica [0,45 para 

0,22 m / s, p <0,001] e aumento do índice de pulsatilidade média [1,96 para 2,53, p 

<0,001]). Na mesma análise, o grupo controle não apresentou alterações significativas.  

Conclusões: a intervenção dietética para retirada materna dos alimentos ricos em 

polifenóis no terceiro trimestre, em fetos com constrição ductal, aumenta os níveis de 

prostaglandina E2, com melhora desta condição. 

Apoio: FAPICC 
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O CONSUMO DE SÓDIO COMO FATOR DE RISCO PARA 

DESENVOLVIMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 

Debora Jacobus Cauduro¹, Ingrid Almeida Lovato¹, Thiago Dipp¹.  
 

¹FADERGS, Porto Alegre, RS, BRASIL. 

 

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é atualmente uma das doenças 

cardiovasculares mais relatadas clinicamente. Em 2011 estimou-se que 24,8% da 

população brasileira era portadora dessa comorbidade. Sua fisiopatologia consiste em 

alguma dificuldade de bombeamento sanguíneo normal, seja por formação de 

aterosclerose, por liberação de vasoconstritores pelo sistema nervoso simpático (SNS) 

como a noradrenalina ou pelo aumento de volume sanguíneo. Este último, vem sendo 

ligado ao longo dos anos ao consumo exorbitante de sódio.  

Objetivo: Identificar o consumo de sódio como fator de risco para o desenvolvimento de 

HAS.  

Metodologia: Revisão bibliográfica em artigos científicos utilizando as bases de dados 

Scielo, Lilacs, Pubmed, e literatura atual da área no período de 2011 a 2017. Palavras 

chave: sódio, hipertensão arterial sistêmica, doença cardiovascular.  

Resultados: Em uma dieta normal, de 2000 calorias indicada para um indivíduo saudável 

a quantidade de Na (sódio) indicada é 2.000mg, sendo 5gr de sal, entretanto o consumo de 

sódio pela população brasileira está em torno de mas em média, o brasileiro consome em 

média 4.500mg de Na, correspondente 11,4gr de sal. Sódio esse que pode ser intrínseco 

(já presente nos alimentos) ou extrínseco (adicionado durante ou após cocção e em 

processos de industrialização). Um excesso de Na no organismo irá afetar o sistema 

renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), que atua nos rins filtrando o sangue e assim 

controlando a volemia sanguínea a consequentemente a pressão arterial (PA). Quando 

existe alta de Na no organismo, afeta diretamente o SRAA fazendo com que aumente a 

volemia sanguínea, consequentemente os valores de PA se elevam aumentando o débito 

cardíaco e caracterizando a HAS. Ao longo do tempo a HAS pode causar bloqueio do 

ventrículo esquerdo, insuficiência cardíaca crônica além de ser alto fator de risco para 

acidente vascular cerebral.  

Conclusão: Comprovadamente o consumo excessivo de Na é um dos principais fatores de 

risco da Na. Além da terapia nutricional de tratamento da doença, com diminuição do uso 

de sal e do consumo de industrializados, preconiza-se a prevenção da doença através da 

educação nutricional desde a infância nas escolas, nas unidades básicas de saúde e em 

políticas públicas de promoção da saúde e prevenção. 
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O USO DE SIBUTRAMINA NO TRATAMENTO DA OBESIDADE E 

RISCOS CARDIOVASCULARES ASSOCIADOS CAUDURO 

 

Débora Jacobus Cauduro¹, Douglas Fernando Rambo 
 
¹FADERGS, Porto Alegre, RS, BRASIL. 

  

Introdução: A sibutramina foi desenvolvida como um medicamento antidepressivo, 

entretanto, durante ensaios clínicos, notou-se um acentuado efeito redutor de apetite. 

Desde então, tem sido usada com controvérsias no tratamento da obesidade severa, onde 

os métodos convencionais falharam. Seu mecanismo de ação se dá através da inibição da 

recaptação de neurotransmissores como a serotonina e noradrenalina, gerando maior gasto 

energético pelo metabolismo e sensação de saciedade.  

Objetivos: Identificar possíveis complicações cardiovasculares em pacientes que utilizam 

sibutramina para tratamento da obesidade.  

Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica em artigos científicos utilizando as 

bases de dados Scielo, Lilacs e Pubmed.  

Resultados: Desde 2009, vários relatos de complicações cardiovasculares têm sido 

registrados; a maioria deles relacionadas ao sistema circulatório, tais como taquicardia, 

arritmias, infarto agudo do miocárdio (IAM) e aumento dos riscos de acidente vascular 

cerebral (AVC). Os riscos cardiovasculares se dão pelo fato de que a noradrenalina, ao 

mesmo tempo, tem efeito na elevação da taxa da atividade metabólica, bem como 

influência nos receptores do sistema circulatório, gerando um aumento da frequência 

cardíaca (FC). Como a sibutramina inibe a recaptação desse neurotransmissor, deixando-o 

mais tempo em circulação, potencializa significativamente o aumento da FC. Além disso, 

históricos de doença cardiovascular, cerebrovascular, diabetes mellitus (tipo 1 e 2), IAM, 

e AVC são critérios de exclusão imediatos para tratamento com sibutramina. Entretanto, 

não há na literatura evidencias de aumento da pressão pulmonar ou anormalidades 

valvulares.  

Conclusão: Apesar de ser um medicamento de alto risco, de venda controlada com um 

termo expondo todos os riscos, assinado pelo paciente, se faz necessário por sua eficácia 

na perda ponderal, onde há comprovadamente os riscos cardiovasculares durante seu uso. 

Porém, é sabe-se que a perda de peso quando mantida com hábitos saudáveis reduzirá 

significativamente os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares ao longo da 

vida. 
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PERCEPÇÃO DOS PAIS EM RELAÇÃO AO ESTADO NUTRICIONAL 

DOS SEUS FILHOS. 

 

Elen Ramos Gomes, Vanessa Backes 
 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo-RS, Brasil. 

 

Introdução: Pais com dificuldades em reconhecer adequadamente o estado nutricional de 

seus filhos agravam o problema por falta de intervenção precoce. Tal dificuldade tem sido 

citada como uma das razões que contribuem para o aumento do excesso de peso entre as 

crianças. Objetivo: Identificar a percepção dos pais em relação ao estado nutricional de 

alunos de uma escola de educação infantil localizada na cidade de Gravataí - Rio Grande 

do Sul (RS). Métodos: Trata-se de um estudo transversal com aplicação de questionário 

para identificação dos pais em relação ao estado nutricional dos seus filhos e avaliação 

dos dados antropométricos de 28 crianças, de dois a cinco anos de idade, com o propósito 

de confrontar as informações fornecidas pelos responsáveis com o real diagnóstico obtido. 

Resultados: Dentre os escolares avaliados, 36% estavam eutróficos, 36% com risco de 

sobrepeso e 28% com sobrepeso. Em relação à percepção dos pais sobre o estado 

nutricional de seus filhos, a classificação de eutrofia foi relatada em 100% das respostas. 

De acordo com a imagem corporal determinada pelos pais para definir o estado 
nutricional dos filhos assinalada através da escala de silhueta de Tiggemann, 35,7% 
indicaram a mesma imagem. Quanto à comparação entre a percepção dos pais e o real 

diagnóstico dos filhos, 62,5% dos pais subestimaram o estado nutricional dos seus filhos, 

pois estavam com sobrepeso e seus pais os consideraram com silhuetas abaixo do peso 

considerado normal. Conclusão: Alternativa mais simples para minimizar a subestimação 

dos pais em relação ao peso dos seus filhos seria montar uma estratégia de promoção e 

rigoroso acompanhamento de saúde que comece desde o início escolar da criança, a partir 

da adoção de um estilo de vida mais saudável de forma que os pais também possam 

precocemente identificar o estado nutricional dos filhos a fim de prevenir ou tratar mais 

cedo possíveis doenças que possam surgir através das alterações nutricionais.  

 

Gráfico 1 - Estado Nutricional dos escolares participantes (n=28) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Tabela 1 - Relação da percepção dos pais em relação ao estado nutricional dos seus filhos 

e o real diagnóstico 
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DIAGNÓSTICO

Eutrofia Risco de sobrepeso Sobrepeso

 
 Eutrofia Risco sobrepeso Sobrepeso 

 n(%) n(%) n(%) 

Percepção 

dos pais 

   

1 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 

2 2 (20%) 0 (0%) 1 (12,5%) 

3 3 (30%) 2 (20%) 5 (62,5%) 

4 3 (30%) 3 (30%) 0 (0%) 

5 1 (10%) 3 (30%) 2 (25%) 

6 0 (0%) 2 (20%) 0 (0%) 
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EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE POLIFENÓIS NOS NÍVEIS 

PLASMÁTICOS DE PROSTAGLANDINA E2 EM MULHERES EM 

IDADE FÉRTIL – UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

 

Fernanda Greinert dos Santos, Ana Maria Zilio, Tamires M. Klanovicz, Karina 
Caliari Zenki, Natassia Miranda Sulis, Luiza Van der Sand, Victória Antunes, 
Gabriela Marinho, Ana Paula Salles, Lorenzo Busato, Izabele Vian, Camila Brum, 
Kenya Lampert, Débora Raupp, Camila Weschenfelder, Angela Arnt, Maximiliano 
Schaun, Melissa Markoski, Luis Henrique Nicoloso, Antônio Picolli Júnior, Paulo 
Zielinsky  
 

1. Unidade de Cardiologia Fetal – IC/FUC-RS 

 

Introdução: O efeito de substâncias anti-inflamatórias sobre a constrição do ducto 

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

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

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

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

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

hormonais combinados. Como objetivos secundários foram avaliados marcadores de 

inflamação e estresse oxidativo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

isoprostano e PCRus tiveram comportamento semelhante. Houve aumento da PCRus 

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

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

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

houve alteração.  

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

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

anticoncepcionais hormonais combinados. 

 

Apoio: Fapicc 
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ESTUDO TRANSLACIONAL DA SUPLEMENTAÇÃO MATERNA DE 

ÔMEGA-3 NA ALTERAÇÃO DA DINÂMICA DO DUCTO ARTERIOSO 

FETAL: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO E ESTUDO IN VITRO. 

 

Gabriela dos Santos Marinho, Izabele Vian, Antonio Piccoli Jr, Luiz Henrique 
Nicoloso, Natássia Miranda Sulis, Luiza Ferreira van der Sand, Fernanda Greinert 
dos Santos, Ana Paula Rosa Salles, Lorenzo Boemler Busato, Luanda Oliveira, 
Arthur Ferreira da Silva, Matheus Fuehr Rodrigues, Daiana Dias Rysdyk, Natália 
Borges Martins, Paulo Zielinsky.  
 
Unidade de Cardiologia Fetal, Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul 

 

Introdução: O efeito constritor das substâncias anti-inflamatórias sobre a dinâmica do 

ducto arterioso fetal, inibindo as ciclooxigenases (COX), já está bem documentada. Por 

sua potente propriedade anti-inflamatória, a suplementação de ômega-3 tem sido 

amplamente recomendada na gestação, contudo os efeitos do ômega-3 sobre o ducto 

arterioso fetal ainda são desconhecidos.  

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

arterioso fetal no terceiro trimestre gestacional e os mecanismos celulares e moleculares 

implicados nesta alteração. 

Métodos: estudo composto por dois braços: (1) ensaio clínico randomizado, duplo-cego, 

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

normais. Serão excluídas gestantes em uso de substâncias com ação anti-inflamatória ou 

com consumo dietético de polifenóis superior a 30mg por 100g de alimento. As pacientes 

serão randomizadas em dois grupos e receberão cápsulas de suplementação (ômega-3 – 

450mg/dia de DHA - ou placebo – óleo de soja) a serem consumidas diariamente, por oito 

semanas. Nas duas avaliações serão 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 do braço clínico foi de 37 gestantes, com poder estatístico de 

80%. Para as análises, será utilizada correlação de Pearson; para comparação entre as 

médias, será utilizado teste T de Student; e o nível de significância será de 5%. (2) ensaio 

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 clínicas e experimentais dos efeitos do ômega-3 

sobre a dinâmica do ducto arterioso fetal. Clinicamente espera-se que os fetos de mães 

que receberão ômega-3 tenham uma alteração significativa na dinâmica do ducto arterioso 

fetal (redução no índice de pulsatilidade e aumento nas velocidades sistólica e diastólica). 

Experimentalmente, estabelecer um modelo in vitro que mimetize o microambiente do 

ducto arterioso, afim de gerar evidências que corroborem os achados clínicos. 

Conclusão: A pesquisa está na fase de coleta dos dados e ainda não foi concluída. 

 

Apoio: FAPICC 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE O POLIMORFISMO VAL66MET DO GENE 

BDNF E QUALIDADE DO SONO EM PACIENTES COM 

FIBROMIALGIA 
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³Curso de Biomedicina, ULBRA;  
4 Curso de Ciências Biológicas, ULBRA; 
5Laboratório de Dor & Neuromodulação, Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

 

Introdução: A fisiopatologia da fibromialgia (FM) ainda não está totalmente elucidada, 

no entanto, sabe-se que alguns fatores psicológicos e somáticos podem estar envolvidos. 

Estudos associam a sintomatologia de pacientes portadores de fibromialgia à pior 

qualidade de sono, contudo sem estabelecer qual é o fator principiante. Sugere-se que 

distúrbios do sono possam causar ativação glial anormal, o que poderia explicar em parte 

a alteração da sensibilização central, gerando dor crônica. Alguns estudos mostram 

resultados relacionando o polimorfismo Val66Met do gene do fator neurotrófico derivado 

do cérebro (BDNF) com alterações no padrão de sono e a diferentes respostas à privação 

de sono.  

Objetivos: Avaliar a associação entre o polimorfismo Val66Met (rs6265) do gene BDNF 

com a qualidade de sono em pacientes com fibromialgia. 

Métodos: A amostra foi composta de pacientes com diagnóstico de FM segundo os 

critérios do American College of Rheumatology (ACR). O DNA foi extraído a partir de 

sangue e a genotipagem do polimorfismo foi realizada através da reação em cadeia da 

polimerase (PCR) em tempo real utilizando sondas alelo-específicas TaqMan. A 

qualidade do sono foi avaliada por meio do Índice da Qualidade de Sono de Pittsburgh, 

validado para o português do Brasil (PSQI-BR). Os valores de PSQI-BR foram 

comparados entre os grupos usando o teste t de Student. O valor de p<0,05 foi 

considerado estatisticamente significativo. 

Resultados: A amostra foi composta por 108 mulheres com idade média de 50,2 anos e 

com pontuação média de 10,8 ± 4,3 no PSQI-BR. Foram identificadas 87 homozigotas 

Val/Val e 21 portadoras do alelo Met (Val/Met). As mulheres homozigotas para Val 

obtiveram uma média de 11,1 ± 4,3 no PSQI-BR, enquanto as mulheres heterozigotas 

Val/Met pontuaram uma média de 9,4 ± 4,2. No entanto, esse resultado não foi 

estatisticamente significativo (p = 0,731). 

Discussão: Nesse estudo não foi encontrada associação entre o polimorfismo BDNF 

Val66Met com a qualidade do sono em pacientes com fibromialgia. No entanto, pelo 

pequeno número da amostra e sabendo das referências na literatura que apontam a 

possível existência de relação entre os fatores, indicamos que seja realizado um estudo 

mais aprofundado e de maior poder amostral. 
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DURANTE 3 MESES SOBRE A QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES 

HIPERTENSAS PÓS MENOPAUSA: ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO 
 

Vanusa Espindola Vicente¹, Cláudia Fetter², Liliana Boll³, Maria Cláudia 
Irigoyen 
 
1Graduanda em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
2Educadora Física, Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde: 

Cardiologia do IC-FUC/RS 
3Coordenadora Técnica do Laboratório de Investigação Clínica (LIC)/ IC-FUC/RS 
4Médica, Chefe do Laboratório de Hipertensão Experimental do InCor/ USP, SP: 

Professora do Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia do IC-

FUC/RS 

 

Introdução: A hipertensão arterial (HAS) é um fator de risco para doenças 

cardiovasculares (DCVs), associado a desequilíbrio no funcionamento do Sistema 

Nervoso Autônomo (SNA), com aumento sustentado da modulação simpática e 

decréscimo do tônus vagal, gerando vasoconstrição periférica, aumento da resistência 

vascular periférica (RVP) e rigidez arterial. Essa condição acarreta prejuízos da função 

cognitivas e redução da qualidade de vida. A menopausa aumenta o risco de HAS. A 

prática de yoga é recomendada no manejo da HAS, embora as evidências apresentem 

lacunas quanto a seus efeitos sobre a qualidade de vida. O Minichal é um questionário de 

qualidade de vida na HAS validado para língua portuguesa com 17 questões, escore de 0-

3, a soma de pontos relaciona-se a maior gravidade. Este estudo verificou a qualidade de 

vida em mulheres hipertensas pós menopausa submetidas a exercícios de yoga por 3 

meses. Objetivos: Comparar as respostas à prática de yoga sobre a qualidade de vida de 

mulheres hipertensas pós menopausa através do questionário Minichal. Métodos: Ensaio 

Clínico Randomizado. Foram incluídas até o presente 24 mulheres hipertensas pós 

menopausa, entre 45 e 65 anos, FSH>35 mui/ml, sedentárias, assinaram TCLE. Excluídas 

as pacientes com uso de betabloqueadores e tabagistas. Divididas aleatoriamente em dois 

grupos (yoga ou alongamento). Exercícios realizados 2 vezes por semana 75 minutos em 

grupo durante 3 meses. Resultados Parciais: Os grupos apresentaram diferenças iniciais 

dos escores do Minichal. Grupo 1 (alongamento) apresentou média do escore total de 8,6 

pontos (± 2.4) e o grupo 2 (yoga) 3.9 pontos (± 1,1). Após a intervenção, grupo 1 

diminuiu o escore para 5,1 (± 2,1) enquanto o grupo 2 diminuiu para 3,3 (±1,0). Porém, 

não foi significativa a diferença (p=0,15 e 0,12), respectivamente. Após ajuste para 

condição inicial, tampouco houve diferença significativa. A melhora do grupo 1 foi -2,1 

(± 1,6) e grupo 2 foi -1,6 (± 1,4). Conclusões: O estudo está em andamento e os dados 

parciais são insuficientes para qualquer conclusão pois o “n” não foi alcançado.  Embora 

os dados parciais apontem para uma tendência de melhora da qualidade de vida das 

pacientes em especial no grupo controle (alongamento), a condição inicial era pior e pode 

ter influenciado este resultado parcial. 

 

Apoio: FAPICC, FAPERGS 
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Introdução: O período pós-menopausa representa uma maior vulnerabilidade vascular e 

efeitos deletérios tais como espessamento e alargamento das paredes das artérias centrais. 

Mudanças estruturais e mecânicas do leito vascular apontam para uma condição 

conhecida como rigidez arterial (RA). A avaliação não invasiva da RA pode ser obtida 

através da velocidade de onda de pulso (VOP) carótida femoral que se refere à velocidade 

que a onda sistólica viaja através de um segmento arterial. O padrão respiratório tem sido 

apontado como crucial para o acoplamento cardiorrespiratório e tem sido relacionado com 

aspectos vasculares, porém ainda indefinidos. O objetivo desse estudo é caracterizar a RA 

e sua associação com frequência respiratória espontânea FRe em mulheres hipertensas pós 

menopausa.  

Métodos: Um estudo transversal selecionou 34 mulheres hipertensas pós-menopausa. 

Elas eram sedentárias, não tabagistas, não obesas, em uso de medicação hipertensiva 

(exceto betabloqueadores). Elas foram avaliadas para RA e FRe na posição supino a FRe 

foi a média de três contagens. A RA foi aferida pelo dispositivo COMPLIOR. Peso, 

altura, pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e distância 

carótida femoral foram inseridas no Software. Três medidas foram obtidas de cada 

participante para velocidade de onda de pulso (VOP), Augmentation Index (Ax) e PAS 

central (cPAS) e PAD central (cPAD). Os valores mais baixos foram considerados para 

essa análise, a correlação de Pearson foi calculada pelo SPSS 23.0 e os dados estão 

apresentados como média, desvio padrão, erro padrão, r2.  

Objetivos: Relacionar VOP e Aix com FRe em mulheres hipertensas pós menopausa.  

Resultados: Os resultados demostraram uma correlação fraca de VOP e FRe (r=0,34;  p= 

0,05) e Aix ( r= 0,34  p= 0,05). cPAS e cPAD não demostraram correlação significativa 

com FRe.  

Conclusão: Nossos resultados apontam para uma correlação fraca entre FRe com VOP e 

Aix. Maior acurácia nas medidas da FRe e outros parâmetros do padrão respiratório 

obtidos pelas cintas piezoseletricas podem ajudar a compreender essas relações, bem 

como intervenções para mudanças do padrão respiratório e seu impacto tanto na FRe, 

VOP e Aix. 

 

Apoio: FAPICC, FAPERGS 
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Introdução: A raiva é uma manifestação comum do estresse psicológico e tem sido 

associada com a aterosclerose. A disfunção endotelial é a primeira manifestação do 

processo aterogênico. Objetivos: Apresentar dados parciais de um estudo para avaliar a 

efetividade de uma intervenção psicológica para o manejo da emoção da raiva sobre 

dilatação mediada pelo fluxo da artéria braquial. Métodos: Ensaio Clínico Randomizado 

(NCT 02868216). Estudo em andamento, ainda em fase de recrutamento e randomização 

de participantes. Apresentação de dados dos participantes que já finalizaram o protocolo. 

Os pacientes foram avaliados sequencialmente durante a internação por IAM (Infarto 

agudo do Miocárdio) com o STAXI – Inventário de Raiva Traço-Estado de Spielberger e 

aqueles com escore de controle de raiva menor que 27 pontos foram convidados a 

participar do estudo. Estes foram randomizados para grupo intervenção (Gi) ou grupo 

controle (Gc), cerca de um mês após a alta, na ocasião do agendamento do procedimento. 

Foram então avaliados quanto à função endotelial através da técnica de dilatação mediada 

pelo fluxo da artéria braquial (momento basal). Os pacientes do grupo intervenção foram 

atendidos em duas sessões de 30 minutos, uma por mês, baseadas nas técnicas cognitivo-

comportamentais. Utilizou-se, entre outras técnicas, a psicoeducação sobre fisiologia da 

raiva e seus gatilhos e a reestruturação cognitiva, modificando a interpretação dos 

acontecimentos que geram a emoção da raiva. Ambos os grupos foram reavaliados quanto 

à função endotelial cerca de 4 meses após o Infarto. Resultados: Foram reavaliados 38 

participantes até o momento. Gi e Gc não foram diferentes quanto às características 

sociodemográficas e fatores de risco. Quanto à função endotelial no momento pré, o Gi 

apresentou um percentual de dilatação de 6,7 % (2,9; 12,6) enquanto o Gc apresentou 4,8 

%  (1,4;8,0). Já no momento pós intervenção, o Gi apresentou um percentual de dilatação 

de 11,0  % (6,6; 13,2) enquanto o Gc apresentou 5,5 % (4,4; 10,5).  A diferença intra-

grupos foi significativa em ambos os grupos (p<0,001 e 0,007, respectivamente).  Gi 

apresentou maior percentual de dilatação no segundo momento, 4,3%, enquanto que o 

grupo controle melhorou apenas 0,7%. A diferença intergrupos mostrou-se 

estatisticamente significativa (p=0,014). Conclusão: Observamos que há uma melhora da 

função endotelial após quatro meses do infarto, a favor do grupo intervenção, onde os 

pacientes saíram de um quadro de disfunção endotelial para uma vasodilatação 

considerada normal (> 8%). Os pacientes do grupo intervenção demonstraram uma 

tendência de restabelecimento da função endotelial mais impactante clinicamente. Esses 

dados apontam para uma relação positiva entre controle da emoção e melhora da função 

endotelial, mas necessitamos de uma amostra mais robusta. 

Apoio: CAPES e FAPICC (IC-FUC) 
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Introdução: A coleta de dados clínicos pode auxiliar na melhora dos cuidados de saúde. 

Por outro lado, na prática, por vezes, é difícil estabelecer uma rotina de coleta de dados 

que não prejudique ou aumente o tempo de trabalho dos profissionais da saúde. 

Objetivo: Implantação de formulário eletrônico para aplicação de inventário de estresse 

durante a avaliação realizada em ambulatório de cardiologia. 

Métodos: Foi projetada uma plataforma online, padronizada no REDCap, para aplicação 

do “Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp”. A plataforma foi 

desenvolvida para armazenar os dados e calcular o resultado do questionário 

automaticamente ao final do preenchimento do mesmo. Também planejou-se que os 

dados poderiam ser coletados tanto em computadores de mesa, quanto em dispositivos 

móveis. Além disso, a plataforma organiza automaticamente o banco de dados com todos 

os questionários digitados para uso em pesquisas ou relatórios de controle de qualidade. 

Resultados: O “Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp” foi projetado na 

plataforma incluindo suas 53 questões, sendo todas compostas de respostas categóricas 

(sim ou não). O questionário é composto por 3 fases, e os resultados são calculados pela 

combinação de sintomas referentes a essas três fases. Para automatização dos cálculos foi 

utilizado apenas o comando “sum” (somar) para totalizar a quantidade de sintomas 

relatados para cada uma das 3 fases. Todas as somas foram programadas para ocorrer 

automaticamente durante o preenchimento/aplicação do questionário nos pacientes, em 

tempo real. Assim, a(o) psicóloga que está avaliando o paciente já tem o resultado do teste 

durante a avaliação do mesmo, não necessitando interromper a avaliação para os cálculos 

e/ou realizar os mesmos fora do horário do atendimento. Foi realizado um teste piloto do 

questionário eletrônico (amostra: estudantes da saúde e secretárias). O tempo de aplicação 

do questionário ficou com uma média de 3.39 minutos, sem ser necessário tempo extra 

para correção/cálculo do resultado do mesmo. 

Conclusão: A plataforma REDCap pode ser utilizada para aplicação de questionários 

padronizados durante entrevistas e/ou coleta de dados. O sistema do REDCap permite que 

o(a) profissional que aplica o questionário possa obter em tempo real o resultado e 

classificação do(a) paciente. Além disso, todos os questionários digitados alimentam 

automaticamente uma base de dados que poderá ser utilizada com fins de pesquisa e/ou 

para monitoramento do perfil dos pacientes avaliados. 
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Introdução- A obesidade, doença multifatorial influenciada por fatores genéticos e 

ambientais, se tornou um problema de saúde pública e tem relação direta com o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares que, juntamente com os demais fatores de 

risco, pode ser evitada, através de um estilo de vida saudável desde a infância. Neste 

contexto, o ambiente escolar tem um papel fundamental que somado a processos ativos e 

lúdicos pode servir como transmissor do conhecimento integral em saúde. Objetivo - 

Verificar o aumento do conhecimento em saúde e mudanças comportamentais de estilo de 

vida de alunos submetidos a intervenções em sala de aula, voltadas a prevenção da saúde 

cardiovascular. Métodos – Ensaio clínico randomizado por cluster realizado em 10 

escolas públicas do município de Frederico Westphalen, RS, BR. Quatrocentos e setenta e 

três estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental (6 a 12 anos de idade) foram 

divididos em 2 grupos: Grupo intervenção (GI), com foco no programa de capacitação dos 

professores para educação em saúde e Grupo controle (GC), com foco na abordagem dos 

temas de acordo com o projeto pedagógico já previsto por cada escola. Os alunos foram 

avaliados antes e após a intervenção através de questionário sócio-demográfico; 

questionário de hábitos alimentares e atividade física - DAFA; questionário de avaliação 

do conhecimento em saúde, fatores de risco e hábitos saudáveis - CARDIOKIDS; assim 

como questionário de avaliação da qualidade de vida pediátrica - PedsQL. O estado 

nutricional e a pressão arterial sistólica e diastólica foram avaliados pelas medidas 

antropométricas (peso, altura e IMC) e ausculta, respectivamente. A intervenção foi 

organizada na forma de um treinamento para os professores e, posteriormente, de 

atividades teórico-práticas em sala de aula, com duração de sete semanas, com os alunos 

abordando temas que incluíram fatores de risco para doenças cardiovasculares, educação 

nutricional, saúde emocional e atividade física. As unidades de randomização foram as 

escolas e as de observação, os alunos. Resultados - Foram avaliados ao todo 473 

crianças, com média de idade de 8,53(±1,64) e 8,77(±1,45) nos grupos intervenção e 

controle respectivamente. A maioria dos pais 75,7%(GI) e 76,9%(GC) são casados ou 

moram juntos, sendo que a renda da maioria das crianças (81,23%) foi de até cinco 

salários mínimos. Em relação ao nível de conhecimento em saúde avaliado pelo 

CARDIOKIDS os resultados parciais mostram que não houve diferença significativa entre 

os dois grupos nos diferentes momentos da avaliação (p=168). Porém houve uma 

diferença significativa intragrupo, ou seja, tanto o grupo controle quanto o intervenção 

tiveram um aumento significativo (p ˂0,001) do conhecimento em saúde. Conclusão - A 

partir dos resultados parciais é possível verificar que a intervenção não foi capaz de 

aumentar o conhecimento em saúde das crianças de forma significativa quando 

comparadas ao grupo controle. Apoio: FAPICC 



Anais do XXII SIC 
119 

EFEITOS DA ESTRATÉGIA GAM NA RELAÇÃO MÉDICO-USUÁRIO: 

PRODUÇÃO DE AUTONOMIA E EMPODERAMENTO 

 

Thales Alves Pereira, Analice de Lima Palombini, Daniel Dall’Igna Ecker e 
Marciana Zambillo 
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

  

Introdução:O presente estudo é um recorte da pesquisa “Implementação e 

descentralização da estratégia da gestão autônoma da medicação (GAM) no estado do Rio 

Grande do Sul (RS): efeitos de disseminação” a qual tem por objetivo acompanhar os 

desdobramentos de duas pesquisas anteriores que traduziram, adaptaram e implementaram 

a estratégia GAM no Brasil. O dispositivo clínico da GAM oferta espaços de conversa 

sobre a experiência do uso de psicofármacos, visando o protagonismo dos usuários de 

saúde mental e o compartilhamento das decisões sobre o seu tratamento com os 

profissionais da equipe. 

Objetivo: pretende-se coletar dos materiais produzidos nas rodas de conversas, que 

avaliaram os efeitos da GAM, a percepção dos usuários sobre as transformações 

realizadas na relação médico-usuário ocorridas como efeito do grupo GAM.  

Método: realizou-se a análise da transcrição das rodas de conversas, visando identificar 

nas falas dos usuários o que diz respeito à sua percepção sobre a produção de autonomia e 

empoderamento na relação médico-usuário após os grupos GAM. Nas falas destacou-se 

aquelas em que os usuários relatam sobre sua posição na relação com o médico as quais 

oportunizam uma análise do processo de produção de autonomia e empoderamento na 

relação com a estratégia GAM.  

Resultados: observou-se que os usuários atribuem as transformações na relação médico-

usuário, provocados pela interação com o Guia GAM, à dois fatores: o primeiro, seria a 

capacidade de conversar com o médico à respeito dos medicamentos e sobre como os 

usuários se sentem quando se medicam ou são medicados. O segundo, remete à relação 

com as bulas dos remédios, as quais depois da GAM os usuários se sentem empoderados 

em solicitar, como fonte de informação e consequente estratégia de melhora no diálogo 

com o médico a respeito do tratamento.  

Conclusão: os resultados apontam que os usuários produziram maior autonomia e 

empoderamento como efeito dos grupos GAM. A autonomia, neste estudo, baseia-se em 

autores na área da Atenção Psicossocial que a compreendem como a capacidade do 

sujeito de lidar com a sua rede de relações, o que remete ao processo ocorrido na leitura 

das bulas, na qual os usuários também buscam auxílio entre si ou nas equipes dos locais 

com as quais têm atendimento. Ao passo que empoderamento é a perspectiva de 

fortalecimento do poder pessoal e coletivo de pessoas submetidas a um longo processo de 

dor, opressão e/ou discriminação, no caso da relação médico-usuário, ao se apropriarem 

do conhecimento sobre as medicações os usuários sentiram-se mais confortáveis e 

confiantes para conversar com seus médicos sobre o tratamento colocando-se em uma 

posição mais horizontal na relação. 

  

APOIO: CNPq 



Anais do XXII SIC 
120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

RESUMOS APRESENTADOS IX MOSTRA DE METODOLOGIA 
CIENTÍFICA UFCSPA/IC-FUC 

 



Anais do XXII SIC 
121 



Anais do XXII SIC 
122 

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: QUAL O GRAU DE 

CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DAS ÁREAS DA SAÚDE. 

 

Armando Schmidt Cardoso, Candida Mozzaquatro Assis Brasil, Pedro Gustavo 
Stevanato de Oliveira, Rafaela Maurente Scheer, Alice Zelmanovicz, Mônica Maria 
Celestina de Oliveira e Lucia Pellanda. 
 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

 

Introdução: A pesquisa diz respeito ao grau de conhecimento dos jovens estudantes das 

áreas da saúde sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST‟s). Tendo-se em vista a 

conjuntura atual brasileira no âmbito de DST‟s, é notório o crescimento no número de 

pessoas acometidas por elas, sendo os jovens os mais suscetíveis a contraí-las e/ou 

transmiti-las. De tal maneira, este trabalho auxiliará na compreensão do quão informados 

jovens acadêmicos da área da saúde estão sobre a prevenção de DST‟s, permitindo 

analisar se a desinformação realmente é o fator majoritário da transmissão delas. 

Objetivos: a pesquisa visa descobrir o grau de conhecimento sobre DST‟s dos 

acadêmicos da área da saúde, e depois comparar esse grau entre os diferentes cursos da 

área. Serão mensurados conhecimentos gerais e específicos sobre transmissão, prevenção 

e identificação das doenças sexualmente transmissíveis.   

Método: O delineamento será de um estudo transversal aplicado aos discentes da 

UFCSPA. A amostra envolverá os alunos dos cursos de Medicina, Fisioterapia, 

Enfermagem, Nutrição e Psicologia, sem distinções etárias ou sociais, que estão no 

terceiro ano de graduação. O tamanho amostral envolverá pelo menos 60% dos alunos de 

cada curso. Será critério de exclusão o não pertencimento à série e aos cursos 

selecionados. Os alunos responderão a um questionário online com perguntas que 

analisem seu grau de conhecimento a respeito das DST‟s. Os resultados serão computados 

e posteriormente analisados pelos ministrantes da pesquisa. 

Resultados:  Espera-se que os alunos que cursam Medicina e Psicologia tenham um 

maior grau de informação, os primeiros em razão do maior aprofundamento teórico do seu 

curso neste tema, e os segundos, por seu curso tratar também de questões 

comportamentais dos jovens, como por exemplo as relações sexuais e suas implicações.  

Conclusão: Com os resultados obtidos poderemos analisar se dentro da área da saúde, 

pelo fato dos cursos abordarem questões como DST‟s, os jovens possuem um grau 

considerável de informação à respeito do tema. De tal forma, concluiremos se eles 

realmente tem fundamentação suficiente para evitar a transmissão e a contaminação 

dessas infeções, e veremos se as diferenças nos graus de conhecimento podem ser 

determinadas pelo curso que o acadêmico faz. 
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PROCRASTINAÇÃO ASSOCIADA COM O DESEMPENHO 

ACADÊMICO DOS ESTUDANTES DE CURSOS NA ÁREA DA SAÚDE 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO 

ALEGRE 

 

Brenner, A. M.; Moreira, A. L.; Linhares, A. B.; Lampert, T. L.; Antunes, V.; 
Oliveira, M. M. C. E Zelmanowicz, Alice. 
 

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

 

Introdução: A procrastinação, declarada causa de dificuldades entre estudantes, mostra-

se, por evidências sociais relatadas em estudos anteriores, prevalente no meio acadêmico. 

As diversas tarefas na universidade afloram nos estudantes sentimentos conflituosos para 

com as atividades, levando-os a procrastinar, acumulando matéria ou entregando trabalhos 

atrasados. Culturalmente, a procrastinação nunca foi vista como um mal de saúde mental; 

entretanto, atualmente, estudos buscam, ainda muito inicialmente, explorar as causas e as 

consequências do problema. Nesse contexto, queremos abranger as pesquisas em relação 

à procrastinação dos estudantes de cursos da área da saúde, comparando-a com seus 

desempenhos acadêmicos.  

Objetivos: Objetivamos determinar relações de causa e consequência entre o nível de 

procrastinação e o desempenho acadêmico de estudantes de graduação na área da saúde.  

Métodos: Caracteriza-se como um estudo transversal com comparação entre variáveis, 

sendo o seu público-alvo os estudantes dos cursos de graduação da UFCSPA. Utilizará 

como instrumento dois formulários: a “Escala de Procrastinação de Lay”, questionário 

validado composto de 20 assertivas para identificar o nível de procrastinação dos 

estudantes, e outro para traçar o perfil do estudante, priorizando o desempenho 

acadêmico, a idade e o curso. A coleta de dados ocorrerá somente após o preenchimento 

de termo de consentimento livre e esclarecido pelo participante. O período de estudo 

limita-se ao tempo necessário para a coleta, aplicação dos formulários em todos os cursos 

da UFCSPA e a análise dos dados. A descrição dos resultados se dará por meio da 

associação entre o grau de procrastinação e o nível do desempenho acadêmico, podendo-

se efetuar diversas outras associações com base nos dados de perfil coletados. 

Resultados Esperados: Espera-se encontrar uma associação de grandeza indiretamente 

proporcional entre os dois fatores em questão: a procrastinação e o desempenho 

acadêmico. Estimamos, portanto, que o desempenho de um aluno considerado 

procrastinador nas atividades acadêmicas em geral seja pior em comparação aos alunos 

que não foram classificados como procrastinadores. Além disso, espera-se confirmar a 

noção de que hábitos relacionados à procrastinação não sejam positivos na formação dos 

estudantes. 

Conclusão: Caso nossa hipótese se confirme, será possível demonstrar a relevância desse 

problema e, então, elaborar intervenções visando à melhora da qualidade de vida e do 

aprendizado dos estudantes de cursos na área da saúde. Serviria de subsídio para, por 

exemplo, cursos de extensão na universidade sobre como evitar a procrastinação. 
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OPINIÃO DE ACADÊMICOS SOBRE A LEGALIZAÇÃO DO ABORTO: 

COMPARAÇÃO ENTRE ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE E 

DEMAIS ÁREAS. 
 

André Freitas Vargens, Alice Barbieri Ebert, Bruna Antunes Martins de Carvalho, 
Carlos Augusto Jung, Danna Gomes Mateus, Eduarda Ramé e Alice 
Zelmanovicz. 
 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA 

 

Introdução: É de conhecimento comum que o aborto é considerado pelo Código Penal 

Brasileiro um crime, exceto em casos específicos de anencefalia, risco de vida para a 

gestante ou em situações de abuso sexual¹. Entretanto, são frequentes os abortos 

clandestinos e seus desdobramentos podem ser fatais, sendo essa realidade conhecida 

tanto pelos profissionais como pelos acadêmicos da área da saúde². Nesse contexto, há a 

necessidade de verificar a opinião dos futuros profissionais da saúde a respeito do assunto 

ainda em pauta no âmbito social e político da sociedade, uma vez que, com os 

conhecimentos gerados durantes a faculdade, o aluno tende a entender melhor as 

implicações de um aborto clandestino na saúde da gestante. Esclarecendo, assim, a visão 

de diversos acadêmicos para poder ser feito uma comparação entre alunos da área da 

saúde e alunos de outros cursos. 

Objetivo: Analisar a opinião dos estudantes de determinadas universidades de Porto 

Alegre acerca da legalização do aborto, em todos os casos, comparando acadêmicos da 

área da saúde e demais cursos oferecidos pelas universidades. 

Método: Será realizado um estudo transversal com adoção de diversas variáveis, sendo 

que existirão dois grupos a serem determinados para efeito de comparação: estudantes da 

área da saúde e estudantes das demais áreas. As universidades utilizadas serão a 

UFCSPA, UFRGS, PUCRS e a UniRitter. Serão analisados alunos da área da saúde dos 

cursos de Medicina e Enfermagem, por serem cursos com diferentes cargas horárias e 

distribuições socioeconômicas. Dos demais cursos, serão selecionados o Direito Noturno 

e Diurno, a História, a Engenharia Química e a Matemática, também por serem cursos 

com diferentes cargas horárias e realidades socioeconômicas. Um questionário, realizado 

pela plataforma do Google Forms, será utilizado para traçar o perfil básico dos estudantes, 

como sexo, período do curso de graduação e idade, demonstrar o posicionamento 

favorável ou não ao aborto, nos diversos cenários e obter uma resposta sobre a 

religiosidade do aluno. O tempo de desenvolvimento do estudo será de um mês. Os 

resultados serão apresentados por meio do cálculo de prevalência do posicionamento 

frente à legalização do aborto e a associação das demais variáveis. 

Resultados esperados: A expectativa é de que os estudantes da área da saúde sejam mais 

favoráveis à legalização do aborto e que se verifique uma diferença na avaliação de 

estudantes religiosos ou não, sendo a religiosidade uma questão que leva a avaliação 

negativa quanto a legalização do aborto³.  

Conclusão: Caso o resultado seja que os estudantes da área da saúde são mais favoráveis 

à legalização do aborto, vai ser possível iniciar uma discussão acadêmica sobre os reais 

motivos da proibição desse procedimento no Brasil, avaliando questões sociais, políticas e 

de saúde sobre o tema.  
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MACHISMO NO AMBIENTE ACADÊMICO: UM ESTUDO DE 

PREVALÊNCIA 
 

DOS SANTOS C. P., KONOPKA A. L. K., MONGELÓ B. C., DE CARVALHO. C. M., 
PEREIRA D. G., DE OLIVEIRA M., ZELMANOWICZ A. 
 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA 

 

Introdução: O machismo comporta um conjunto de crenças e atitudes discriminatórias de 

gênero que são prejudiciais à vida das mulheres e está presente nos mais diversos âmbitos 

da vida cotidiana. Um grande número de estudos sobre a presença e impacto do machismo 

nos ambientes de trabalho e escolar já foi realizado; no entanto, dados acerca dessa 

discriminação de gênero no ensino superior ainda são insuficientes. Nesse contexto, 

identificamos a necessidade de verificar como estudantes de uma universidade pública de 

Porto Alegre percebem o machismo nesse local e de que forma isso afeta sua vida 

acadêmica.  

Objetivos: Avaliar a existência do machismo no ambiente acadêmico e mensurar como 

isso afeta a qualidade de vida das mulheres estudantes.  

Métodos: Optamos por um estudo de prevalência; a população-alvo escolhida foram as 

mulheres estudantes de graduação da UFCSPA. Para coletar os dados sobre o público-

alvo da pesquisa, utilizaremos dois formulários: um adaptado (Bueno, 2017) constituído 

por duas etapas, visando a medir as percepções sobre atitudes sexistas das estudantes e a 

presença de machismo no ambiente universitário; outro elaborado especialmente para 

traçar o perfil das estudantes. Desse modo, serão coletadas também possíveis variáveis: 

orientação sexual, classe econômica, semestre do curso em que se encontra, por exemplo. 

A coleta de dados será precedida pelo preenchimento do TCLE para participação da 

pesquisa. O período de estudo se limita ao tempo necessário para que o formulário seja 

aplicado e os dados sejam coletados e analisados. A descrição do resultado será feita pela 

observação da percepção da prevalência ou não do machismo no ambiente acadêmico e 

dos efeitos que as mulheres notam em relação a esse tipo de discriminação.  

Resultados esperados: Espera-se verificar que as mulheres no ambiente universitário já 

tenham passado por alguma situação de preconceito, visto que a Universidade está 

inserida numa sociedade em que há índices alarmantes de violência e discriminação 

contra pessoas do sexo feminino, e que isso tenha resultado em prejuízos na vida 

acadêmica dessas estudantes.  

Conclusão: Caso as hipóteses sejam confirmadas, poderemos pensar em medidas a serem 

tomadas a fim de diminuir a incidência de machismo no ensino superior e, assim, 

melhorar a qualidade da vida acadêmica das estudantes, como, por exemplo, campanhas 

realizadas pela universidade em parceria com a representação estudantil e o incentivo à 

organização coletiva das estudantes para traçar suas demandas frente ao corpo 

administrativo da universidade.  
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A QUEDA NAS TAXAS DE VACINAÇÃO: GRUPOS ANTIVACINA E 

FATORES MOBILIZADORES DE OPINIÃO. 
 

Pedro Enrico Ventura¹, Brendha Martins Lessa¹, Breno Graciano Lisboa¹, 
Capitulino Camargo Junior¹, Caroline dos Santos Gomes¹, Cleber Orneles 
Coelho¹, Alice Zelmanowicz², Lúcia Pellanda² e Mônica de Oliveira². 
 

¹- Aluno da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, ²- Professora da 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 

 

Introdução: A relação vacina e sociedade, no Brasil, foi construída sobre bases pouco 

inclusivas, sem explicação e de forma agressiva muitas vezes¹. Contudo, as vacinação 

obtiveram sucesso nas últimas décadas. 

Atualmente, algo está alterando esses números satisfatórios². A queda das vacinações 

ocorre concomitante ao crescimento de grupos antivacinas, sugerindo uma possível 

relação; entretanto, mesmo diante de tal hipótese, a queda também pode ser fruto do 

desconhecimento e do não acesso à vacina; logo, é condição sine qua non diferenciar 

aqueles que escolhem não se vacinar e os que não conseguem vacinar-se para uma 

interpretação correta da realidade³. 

Por conseguinte, a queda nas taxas de vacinação reflete um possível novo comportamento 

de certos grupos populacionais ou uma falha nas políticas públicas existentes sobre 

conscientização para a vacinação; logo, ambos os casos devem ser estudados para que o 

poder público aborde a situação de forma eficiente. 

Objetivos: Descrever a relação entre perfil sociocultural e econômico de mães e uma 

opinião pró-vacina ou antivacina. 

Métodos: A pesquisa será observacional transversal e os perfis serão traçados com base 

na opinião de mães de recém nascidos sobre a vacinação, visto que, dentro da sociedade 

patriarcal brasileira, as mulheres são mais responsáveis pelos filhos. Para essa coleta será 

aplicado um questionário socioeconômico (modelo padrão) e opiniões sobre as vacinas 

(criado pelos pesquisadores) que será aplicado às mães de recém-nascidos em observação 

pós-parto do Hospital Santa Clara da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre durante 

6 meses; espera-se entrevistar 1500 mães. 

Resultados: Esperamos que fatores socioeconômicos e culturais sejam mobilizadores da 

opinião das mães; também esperamos que motivações religiosas e “filosóficas” interfiram 

na opinião. 

Conclusão: Se as hipóteses estabelecidas forem confirmadas, convidamos a sociedade 

civil e as autoridades de saúde à reflexão acerca das dinâmicas encontradas para que as 

políticas públicas lidem melhor com essa nova realidade.  
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CONHECIMENTO ACERCA DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO POR 
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Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

 

Introdução: A pesquisa diz respeito ao nível de conhecimento dos profissionais do meio 

escolar relacionado ao atendimento primário de emergências no meio escolar e é de 

grande importância, uma vez que, nesse ambiente, há significativa incidência de acidentes 

com adolescentes e com crianças, como resultados de atividades motoras e esportivas (1). 

A criança merece uma atenção especial devido à sua curiosidade natural, expondo-se mais 

frequentemente a situações de risco que, nem sempre, são perceptíveis (2). Diante disso, 

em situações de emergência, a avaliação da vítima e seu atendimento de forma eficaz, 

permite a redução de sequelas e o aumento da sobrevida do acidentado (3). 

Objetivos: O estudo visa identificar o nível de informação e de conhecimento teórico e 

prático de uma amostra da população alvo acerca dos procedimentos a serem realizados às 

vítimas em situações de emergência. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal desenvolvido em uma amostra de 4000 

professores de escolas públicas de Porto Alegre. O instrumento utilizado para mensurar o 

conhecimento e o nível de informação desses funcionários, é formado por um 

questionário com duas perguntas gerais, relacionadas a procedimentos comuns a qualquer 

emergência, e 5 perguntas específicas, divididas em 5 categorias de emergências distintas, 

como Engasgamento, Fratura, Queimadura, Intoxicação e Parada Cardiorrespiratória, 

sendo 1 pergunta sobre cada categoria, com respostas de múltipla escolha, relacionadas 

aos procedimentos a serem tomadas diante desses exemplos de emergência. Os resultados 

obtidos serão analisados a partir de uma razão de prevalências. 

Resultados: Espera-se que sejam obtidos resultados negativos, quanto ao correto 

procedimento em casos de emergência, e que grande parte do público pesquisado não 

saiba realizar de maneira correta o atendimento primário em casos de emergência. 

Conclusão:  Constatando-se um baixo nível de conhecimento e de  informação em 

relação ao correto procedimento em casos de emergência por parte dos professores de 

escolas públicas de Porto Alegre, torna-se possível reivindicar, à Secretaria de Saúde, 

juntamente à Secretaria de Educação do município, a promoção de cursos de treinamento 

teórico e prático em emergências a esses funcionários públicos, visando proporcionar um 

atendimento adequado com melhora da sobrevida e diminuição de sequelas às vítimas. 
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AUTOPERCEPÇÃO DE MINDFULNESS EM ESTUDANTES DE 

MEDICINA 
 

Motter, S. B; Worm, V.; Alano, T.; Silva, T.; Vieira, C.; Manfroi, L.; Zelmanowicz 
A. M. 
 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

Introdução: O aumento da prevalência de transtornos psicológicos, entre profissionais e 

estudantes da área da saúde, demanda a compreensão do fenômeno para que sejam 

encontradas maneiras de reverter essa realidade. Nesse contexto, surge um 

questionamento: quais práticas devem ser incorporadas ao cotidiano para a manutenção da 

saúde mental? Uma das respostas encontradas é a prática do mindfulness. O mindfulness 

tem sido traduzido para português como “atenção plena” e tem seu sentido ancorado em 

percepções das práticas meditativas. O mindfulness aborda a importância da atenção do 

indivíduo no presente de forma consciente. Esse estado mental pode trazer benefícios para 

uma vida com menos ansiedade e mais equilíbrio. No tema, foi averiguado uma carência 

de estudos na área, portanto, o presente trabalho pretende analisar como está o nível da 

autopercepção de comportamentos relacionados à mindfulness em alunos de medicina da 

UFCSPA. A pesquisa permitirá averiguar uma “uma fotografia” sobre o mindfulness para 

que posteriormente se possam apontar práticas e cuidados necessários com o objetivo de 

atingir maiores níveis de saúde mental na população estudada.  

Objetivo: Descrever o nível da autopercepção de comportamentos relacionados à 

mindfulness em alunos de medicina da UFCSPA.  

Métodos: Trata-se de um estudo de prevalência. Para descrever o nível da autopercepção 

de comportamentos relacionado à minduflness na população da pesquisa, será aplicada 

uma escala psicométrica de mindfulness em amostras representativas de alunos. Será 

utiliza a Escala Filadélfia de Minfulness, a qual é destinada à grandes amostras, sem a 

necessidade dos indivíduos terem experiência em meditação. Antes da coleta, será 

necessário o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 

participantes da pesquisa. Estima-se que o estudo se realize durante seis meses para que 

haja a coleta dos dados e sistematização. Será realizada a descrição dos resultados e a 

análise com base no referencial teórico, elaborando-se hipóteses para futuras pesquisas 

comparadas.  

Resultados esperados: Espera-se que a o nível de autopercepção de comportamentos 

relacionado à minduflness não seja elevado entre os estudantes de medicina da UFCSPA, 

tendo em vista o quadro geral de saúde mental dos profissionais da área da saúde e 

graduandos, constatado em pesquisa bibliográfica.  

Conclusão: Caso se perceba o baixo grau de estado de mindfulness entre os estudantes, 

será sugerido à promoção de atividades e oficinas relacionadas ao tema, junto à extensão 

universitária da UFCSPA para promover uma melhora na saúde mental dos acadêmicos. 

A possibilidade elevação de qualidade de vida também poderá ser avaliada em futuros 

estudos. 
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Introdução: A pesquisa diz respeito ao uso de preservativos comparado entre estudantes  

de graduação de cursos da área da saúde e outros cursos das demais áreas do 

conhecimento universitário, tendo em vista Porto Alegre como a capital brasileira com 

maior incidência de sífilis¹ e o papel do profissional da saúde em educar a população 

quanto à proteção a DSTs. 

Objetivos: Em geral, o estudo visa entender o grau de consciência dos acadêmicos quanto 

ao uso de preservativos e se o fazem, tendo em vista o curso em que estão inseridos. Será 

possível, assim, perceber se o perfil do aluno e a grade curricular à qual esse é submetido 

interfere no uso de métodos de proteção contra DSTs na prática sexual. Serão 

investigados também fatores externos, como situação de relacionamento, religiosidade, 

idade e semestre do curso em que estão. 

Método: O delineamento será de um estudo transversal aplicado ao público universitário. 

A amostra envolverá um grupo de estudantes, sem distinções sociais, que fazem 

graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Porto Alegre. O 

tamanho amostral será de 3390 estudantes, com um período de coleta de 4 semanas. Serão 

excluídos aqueles que ainda não tiveram sua primeira relação sexual e menores de 18 

anos. Os indivíduos responderão a um questionário virtual com perguntas que analisem as 

variáveis de sua escolha e utilização ou não de preservativos. Os resultados dos 

questionários serão analisados a partir de uma razão de prevalências e qui-quadrado. 

Resultados: Em geral, espera-se que alunos da área da saúde, por serem expostos em seu 

cotidiano acadêmico às consequências da não utilização de preservativo durante a relação 

sexual, façam uso de tal método de proteção mais frequentemente do que aqueles que não 

o são. Espera-se também que alunos mais velhos, menos religiosos, solteiros e que estão 

nos últimos semestres de seus cursos façam maior uso de preservativos. 

Conclusão: Possivelmente os resultados indicarão um uso insuficiente de preservativos 

tanto pelos cursos da área da saúde quanto pelos das outras áreas acadêmicas. Com isso 

será possível, inicialmente, informar a necessidade de promover atividades que 

incentivem a utilização de preservativos e que também mostrem as consequências de sua 

não utilização. Por meio disso, gerar um pensamento crítico-reflexivo entre os 

acadêmicos, incitando-os  à cuidar melhor de sua própria saúde, assim como da saúde 

pública. 

Referências bibliográficas: 

¹Ministério da Saúde. Boletim epidemiológico-Sífilis. [acesso em 20 de mai 2016]. 

Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2017/boletim-epidemiologico-de-sifilis-

2017. 
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Introdução: Quem tem dor, tem pressa. E nesta questão, a pressa dos brasileiros faz com 

que o Brasil lidere o ranking mundial de automedicação, segundo pesquisa realizada pelo 

Instituto de Ciência Tecnologia e Qualidade (ICTQ) em 2014. Essa mesma pesquisa 

mostrou que 7 em cada 10 brasileiros se automedicaram naquele ano. Outro dado 

importante sobre o assunto, levantado pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico 

Farmacológicas, da Fundação Oswaldo Cruz, é de que 27 mil brasileiros são intoxicados 

por medicamentos anualmente. Esses dados são exemplos que corroboram a importância 

do estudo e da compreensão sobre esse assunto dentro das mais diversas áreas. Por isso, 

esta pesquisa irá avaliar o comportamento dos futuros profissionais do mercado em 

relação à prática da automedicação. Objetivos: O objetivo principal do estudo é 

investigar se estudar em um curso superior com ênfase em saúde tem influência sobre 

aspectos de conduta dos estudantes, nesse caso em relação à automedicação, ação bastante 

combatida pelos órgãos de saúde, para fim de comparação serão usados outros cursos fora 

da formação voltada à saúde para comparação. Em segundo plano o projeto busca 

verificar possíveis diferenças na incidência de automedicação de pessoas que possuem 

plano de saúde e as que não possuem. Métodos: Será realizado um estudo transversal a 

fim de verificar a associação entre a prática da automedicação e a área de conhecimento 

cursada no ensino superior pelo público-alvo da pesquisa. A coleta de dados será feita por 

meio de formulário online (Google Forms) com acadêmicos da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFGRS) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS) de ambos os sexos, independente da faixa etária e que estejam cursando algum 

dos cursos previamente selecionados e divididos em dois grandes grupos pelos 

pesquisadores. São os grupos: área da saúde (medicina, enfermagem e farmácia) e demais 

áreas (direito, arquitetura e urbanismo e engenharia civil). Resultados esperados: Espera-

se encontrar menor incidência de automedicação nos estudantes da área da saúde em 

comparação a estudantes de outras áreas, uma vez que aqueles possuem na formação 

acadêmica disciplinas que proporcionam esclarecimento adequado sobre os riscos dessa 

prática, que é muitas vezes danosa à harmonia metabólica e pode deixar sequelas 

bioquímicas irreversíveis. Um aspecto subjacente da pesquisa é notar disparidades entre 

pessoas que possuem ou não plano de saúde e a automedicação, pois acredita-se que o 

fácil e constante acesso à servições médicos influenciará para que as pessoas cuidem 

melhor de sua própria saúde, concomitantemente ao acompanhamento próximo de um 
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profissional, não tomando remédios ou substâncias sem ter autorização médica para tal 

prática. Conclusão: Se os resultados esperados forem atingidos, a pesquisa poderá 

contribuir com dados para que autoridades públicas possam elaborar e executar programas 

de conscientização acerca da automedicação junto à profissionais da área da saúde sobre 

os riscos dessa prática –principalmente no meio acadêmico. Além disso, os resultados 

podem também indicar a necessidade de uma maior fiscalização no âmbito das farmácias, 

que possibilitam a automedicação vendendo remédios sem a apresentação de prescrição 

médica. 
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