
 

 

 



 

 

 

 

 

XVII Salão de Iniciação Científica 

do IC/FUC 

 

II Mostra de Projetos de Metodologia  

Científica IC/FUC e UFCSPA 

 

 

 

 
Porto Alegre 

de 05 a 07 de junho de 2013 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

Copyright:  Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia - IC/FUC 

 Unidade de Pesquisa 

Organização: Melissa Medeiros Markoski, Rita Timmers Townsend 

Colaboradores:  Marina Miranda Fagundes, Mauricio Hoffmann, Catiane Kazmierczak Jappe, Khetelin 

Formigheri Rolim 

Capa:  TOPWEB Master 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bibliotecária Responsável: Marina Miranda Fagundes, 

CRB 10/2173. 

 

 

NOTA:  os conceitos e a parte redacional emitidos nos resumos dos trabalhos são de exclusiva 

responsabilidade de seus autores. 

  

 
 

S161          Salão de Iniciação Científica do Instituto de Cardiologia / Fundação 

Universitária de Cardiologia (17.: 2013: Porto Alegre, RS). 

 

Anais do XVII Salão de Iniciação Científica do Instituto de Cardiologia 

Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC) e II Mostra de Projetos de 

Metodologia Científica IC/FUC e UFCSPA, de 05 a 07 de junho de 2013 / 

Organizadoras Melissa Medeiros Markoski, Rita Timmers Townsend – Porto Alegre: 

IC/FUC, 2013. 

 

128 p. ; il. 

 
1. Iniciação científica – evento. 2. Cardiologia. 3. Metodologia científica. 4. 

Projetos de pesquisa. I. Título.  

 

CDU 616.12:061.27(048) 

 



 

 

 
Apresentação 

 

O Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia 

vem desenvolvendo há 17 anos, através da Unidade de Pesquisa, o Salão de 

Iniciação Científica, com caráter a todas as áreas do conhecimento. 

 

Este evento, que faz parte do calendário oficial da Instituição, busca 

estimular a iniciação de estudantes no meio acadêmico com a troca de 

experiências entre esses alunos, através da divulgação de seus trabalhos de 

ensino e pesquisa e o reconhecimento institucional destas ações. 

 

O XXVII Salão de Iniciação Científica consolida o Programa de 

Bolsas de Iniciação científica com a apresentação dos resultados alcançados 

pelos alunos de graduação, fortalecendo a iniciativa a criatividade, a 

descoberta e a integração com colegas de outras instituições de ensino e 

pesquisa. 

 

 

Enfª. Rita Timmers Townsend 

Coordenadora da Unidade de Pesquisa 
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CORRELAÇÃO ENTRE A VARIABILIDADE DA PRESSÃO ARTERIAL 
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1
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2
Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC)  

3
Divisão de Cardiologia e Endocrinologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

 

 

Introdução: A variabilidade da pressão arterial (VPA) está associada a risco de lesão em 

órgão alvo, além de fornecer informações sobre a modulação simpática vascular e atuar 

como indicador prognóstico. O método de avaliação considerado padrão-ouro extrai tais 

informações a partir do sinal de pressão arterial (PA) registrado batimento-a-batimento 

pelo sistema Finapres (finger arterial pressure). A monitorização ambulatorial de PA de 

24 horas (MAPA), apesar de considerar medidas intermitentes, também pode prover 

informações sobre VPA e mostrou associações ao risco cardiovascular.  

Objetivos: Avaliar parâmetros de variabilidade obtidos da MAPA, correlacionando-os ao 

padrão-ouro (Finapres) em indivíduos hígidos.  

Métodos: Estudo transversal, que incluiu 12 indivíduos sem diagnóstico de hipertensão 

ou diabetes, 18-65 anos, que foram submetidos a protocolos de registro de PA através da 

MAPA e sistema Finapres. A variabilidade da PA pela MAPA foi avaliada pelo cálculo de 

média, desvio padrão (DP) e coeficiente de variação (CV) e variação temporal (time-rate), 

separados pelos períodos total, diurno e noturno. Os sinais extraídos pelo sistema Finapres 

foram avaliados nos domínios do tempo e da frequência, em situação de repouso e após 

manobra de ativação simpática.  

Resultados: Os indivíduos tinham 51,7 ± 8,1 anos de idade e 50% eram homens. A PA 

média registrada pela MAPA no período total foi de 111,8 ± 6,6, sendo de 116,2 ± 6,8 no 

período diurno (P<0,05 vs. período total) e de 101.2,± 8,4 no noturno (P<0,05 vs. período 

total e vs. período diurno). O componente de VPA (Finapres), relacionado à modulação 

simpática vascular, foi positivamente correlacionado com o time-rate (MAPA, 

R=0,907;P=0,002), cujos valores foram de 0,44 ± 0,06 no período total, 0,48 ± 0,07 no 

período diurno (P<0,05 vs. período total) e de 0,36 ± 0,08 no período noturno (P<0,05 vs. 

período total e vs. período diurno). O índice alfa (6,43 ± 5,24), também apresentou P<0.05 

vs. condição de repouso e correlação com o time-rate noturno (R=0,866; P=0,005). 

Conclusão: A divisão em períodos mostra que as correlações entre os métodos obtidas a 

partir de registros totais ocorreram sobretudo durante a noite. Essas correlações apontam a 

possibilidade de extração de informações a respeito do controle autonômico 

cardiovascular a partir da avaliação da VPA pela MAPA.  

 

Apoio: FAPICC, Fapergs, CNPq 
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TROPONINA T ULTRASSENSÍVEL COMO MARCADOR DE EXTENSÃO DE DANO 

MIOCÁRDIO APÓS 1 ANO EM PACIENTES PORTADORES DE INFARTO AGUDO DO 

MIOCÁRDIO SUBMETIDOS À ANGIOPLASTIA PRIMÁRIA 

 

 

Aline Oliveira, Humberto Andres Vaz, Nara Albero Pomar, Iran Castro, Carlos Antonio 

Mascia Gottschall 

 

1 Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC) 

2 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
 

 

Introdução: A troponina T ultrassensível (hsTnT) é útil na estratificação de pacientes após Infarto 
Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (IAMCSSST), mas o significado das 

elevações deste marcador ainda é incerto. Sendo um marcador sensível e específico de necrose 

miocárdica sugere-se que o mesmo possa ser utilizado precocemente para estimar a extensão do 
dano miocárdico. 

Objetivo: Correlacionar a hsTnT da admissão e outras variáveis clínicas, angiográficas e 

laboratoriais com o Wall Motion Score Index (WMSI) após angioplastia primária (AP).  

Métodos: Estudo de Coorte prospectivo realizado no Instituto de Cardiologia no período de 
janeiro de 2011 a março de 2013. Os participantes foram recrutados após IAMCSSST e tratamento 

com AP e obtenção de revascularização completa (lesões residuais < 50%). Foi utilizada a coleta 

da hsTnT no momento da admissão na emergência. Os participantes foram acompanhados por um 
período de 1 ano em consultas trimestrais. Ao final do seguimento foi realizado ecocardiograma de 

estresse físico com a medida do WMSI. 

Resultados: Amostra composta de 40 pacientes, 80% do sexo masculino. A idade média dos 

participantes foi de 51,8 (±11) anos. A localização na parede anterior foi observada em 24 
pacientes (60%) e o delta T (tempo entre início da dor torácica e atendimento inicial) foi de 4,5 

horas (±3,4). A prevalência de Hipertensão arterial foi de 72,5%, Diabete de 17,5%, dislipidemia 

de 75% e tabagismo de 57,5%. A hsTnT na admissão obteve mediana de 245 pg/ml (31 a 2195 
pg/ml - percentis 25 e 75). Não foram registrados novos eventos durante o seguimento. A média 

do WMSI em EC de estresse físico foi de 1,48 (±0,38), com 89% (±7,6) da fc máxima obtida em 

6,8 (±2) minutos do protocolo de Bruce. A hsTnT da admissão esteve positivamente 
correlacionada com o delta T (p<0,001) e com o WMSI após o término do seguimento (p=0,013). 

Conclusão: Nesta amostra de pacientes com revascularização completa na admissão, os níveis de 

hsTnT estiveram associados positivamente com o delta T e com a extensão do dano miocárdico 

detectada pelo WMSI após 1 ano. Para a consolidação destes achados sugerimos outros estudo 
com maior casuística.  
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ANÁLISE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E OUTROS FATORES 

DE RISCO CARDIOVASCULAR EM UMA COMUNIDADE DE BAIXA RENDA 

DE PORTO ALEGRE 

 

Eduardo Antoniolli¹, Andre Guzzon
1
, Marli Boniatti Colle

2 

 

¹
 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, Brasil. 
2 
ESF Osmar Freitas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, Brasil 
 

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica e os outros fatores de risco cardiovascular são 
responsáveis pela maioria das mortes no nosso país, contudo não recebem nem a atenção nem os 

recursos necessários para o diagnóstico precoce e tratamento adequados. Objetivos: Nosso 

objetivo foi aferir o risco cardiovascular numa comunidade pobre na cidade de Porto Alegre. Ao 
mesmo tempo, encaminhamos os pacientes que tiveram a média da pressão arterial aferida acima 

de 140mmHg de sistólica e/ou 90mmHg de diastólica ou com alto risco cardiovascular para 

avaliação médica.  

Métodos: Um questionário foi aplicado a 167 indivíduos da comunidade do ESF Osmar Freitas. 
Foram registrados os principais fatores de risco cardiovascular e duas medidas da pressão arterial: 

5 minutos de descanso antes da primeira medida e 10 minutos de intervalo entre as medidas. As 

entrevistas foram realizadas nas casas dos pacientes em companhia dos agentes comunitários de 
saúde. Os dados foram analisados com o SPSS 19.0.  

Resultados: Trinta e oito pacientes já tinham o diagnóstico de hipertensão e estavam em terapia 

medicamentosa, destes, somente 20 
apresentaram a média da pressão 

arterial sistólica menor que 140mmHg 

e/ou diastólica menor que 90mmHg, 

mostrando a ineficiência do tratamento. 
Dos cento e vinte e nove pacientes que 

não tinham diagnóstico de hipertensão, 

36 apresentaram a média da pressão 
sistólica maior que 140mmHg e/ou 

diastólica maior que 90mmHg e foram 

encaminhados ao ESF Osmar Freitas 
para avaliação. Se acrescentarmos os 

pacientes previamente hipertensos aos 

que foram diagnosticados por este 

estudo, chegaremos a 74 hipertensos 
(44% do total), um valor próximo a 

aquele esperado para a idade média de 

54 anos. 
Conclusões: Na nossa amostra, a 

hipertensão arterial sistêmica, um dos 

principais fatores da mortalidade 

cardiovascular, esta longe de receber a 
atenção necessária para seu diagnóstico 

precoce e tratamento adequado. 

 
Apoio: Secretaria Municipal da Saúde 

de Porto Alegre 
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PERFIL CLÍNICO E SOCIODEMOGRÁFICO DE PACIENTES COM 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA INCLUÍDOS NO ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO HELEN II 

 

 

Marcelo Augusto Simões Pinto Parra; Emiliane Nogueira de Souza 

 

Instituto de Cardiologia/ Fundação Universitária de Cardiologia 

 

 

Introdução:A insuficiência cardíaca é marcada por readmissões hospitalares frequentes 

trazendo impacto importante no sistema único de saúde. Estima-se que a cada seis meses, 

50% dos pacientes hospitalizados por IC têm readmissão hospitalar comprometendo sua 

expectativa e qualidade de vida. Assim, a visita domiciliar (VD) e o acompanhamento 

telefônico como estratégias de abordagem, parecem trazer benefício na redução das 

readmissões. 

Objetivos: Descrever o perfil clinico e sociodemográfico de pacientes incluídos no ensaio 

clínico HELEN II.  

Métodos: O estudo HELEN (Home based intErvention  LEd by Nurse in Brazil) é um 

ensaio clínico randomizado conduzido em duas instituições de referência cardiológica do 

sul do Brasil. Foram elegíveis pacientes internados por IC agudamente descompensada e 

com disfunção sistólica confirmada por ecocardiograma do último ano. Foram excluídos 

aqueles que apresentaram barreiras de comunicação e portadores de doenças neurológicas 

degenerativas, gravidez, não ter interesse em receber visitas domiciliares, residir a uma 

distância maior do que 20 Km do hospital de origem ou não ter possibilidade de contato 

por telefone. Os pacientes elegíveis foram randomizados aleatoriamente. O grupo 

intervenção (GI) recebeu quatro visitas domiciliares alternadas com contato telefônico e o 

grupo controle (GC) recebeu acompanhamento convencional. O tempo de seguimento foi 

de seis meses. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética das instituições.  

Resultados: Foram randomizados 252 pacientes, sendo 129 no GC e 123 no GI. A idade 

média geral foi de 62±13anos, maioria do sexo masculino (158; 62,7%), com ensino 

fundamental (164;65,0%) e com predominância de aposentados (158;62,7%). A etiologia 

isquêmica da IC foi mais prevalente (71; 28,1%) e a classe funcional predominante foi a 

III (116; 46,0%), e fração de ejeção (FE) média do ventrículo esquerdo de 29,6±8,9%. As 

comorbidades que prevaleceram foram a hipertensão arterial sistêmica (175; 69,4%), 

seguida por diabetes (92; 36,5%), dislipidemia (79; 31,3%) e doença broncopulmonar 

obstrutiva crônica (56; 22,2%).  

Conclusão: Os pacientes incluídos no HELEN II caracterizam-se como homens, idosos, 

aposentados e com baixo nível de escolaridade. A IC na sua maioria tem etiologia 

isquêmica, baixa FE, e importantes comorbidades associadas. Acredita-se que a 

intervenção do estudo possa beneficiar essa população que utiliza o sistema único de 

saúde. 
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SÍNDROME DE BRUGADA E USO DE ANTIGRIPAIS: EXISTE RELAÇÃO? 

 

Tiago Luiz Luz Leiria¹, Augusto Mantovani², Rafael de March Ronsoni¹, Leonardo 

Martins Pires¹, Marcelo Lapa Kruse¹, Gustavo Glotz de Lima
1
 

 

1 Serviço de Eletrofisiologia do Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de 

Cardiologia (IC/FUC)  

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

 

Introdução: A síndrome de Brugada (SBr) é uma canalopatia, caracterizada pela 

propensão ao desenvolvimento de arritmias cardíacas em pacientes que possuem uma 

alteração eletrocardiográfica típica e corações estruturalmente normais. Diversas 

medicações são descritas como indutoras de alterações no eletrocardiograma (ECG) em 

portadores desta síndrome. Os fármacos antigripais consistem de uma combinação de anti-

histamínicos e agonistas adrenérgicos. 

Objetivo: Relatar o caso de paciente cujo diagnóstico de SBr foi realizado após o uso 

desse tipo de fármaco. 

Relato de Caso: Paciente masculino, de 44 anos, comparece à emergência por episódio 

sincopal após uso de antigripal (bronfeniramina 12 mg+fenilefrina 15 mg), negando febre 

nos dias anteriores. Durante a anamnese, paciente apresentou nova síncope. Foram 

iniciadas manobras de reanimação, com sucesso. O ECG na chegada mostrava discreto 

supra de ST-T em sela em V1 > 1 mm, porém, ausente em V2. Durante estudo 

eletrofisiológico, demonstrou-se normalização do ST-T, intervalo HV prolongado e 

indução de fibrilação ventricular (FV) por estimulação ventricular programada. A infusão 

de procainamida no laboratório induziu o padrão de Brugada tipo 1. Foi realizado 

implante de CDI e, uma semana após a alta, o paciente recebeu choque apropriado por 

FV. 

Discussão: A prevalência da SBr não é conhecida em nosso meio devido ao caráter 

transitório das alterações eletrocardiográficas características da síndrome. No paciente em 

questão, houve alteração eletrocardiográfica e síncope, provavelmente arritmogênica, após 

uso de antigripal. O mecanismo da ocorrência de SBr com uso de agonistas adrenérgicos 

não está totalmente elucidado; uma hipótese seria o aumento súbito do tônus vagal após o 

final do efeito adrenérgico. A bronfeniramina parece agir diretamente sobre o gene 

SCN5A10, alterando sua expressão. Estudos em animais demonstram uma diminuição nas 

correntes iônicas de sódio em decorrência da infusão dessa droga. A ocorrência de febre, 

mesmo que não relatada ou aferida na emergência, poderia predispor este quadro. Não foi 

realizado teste terapêutico com o antigripal para confirmar sua relação direta com as 

alterações características no ECG, devido ao risco ao paciente. Assim, tanto a 

bromfeniramina como outros anti-histamínicos devem ser usados com cautela nessa 

população. 

Conclusão: Há necessidade de farmacovigilância adequada. Mesmo não sendo realizado 

teste terapêutico com o fármaco utilizado, a sequência temporal e a presença de relatos 

prévios na literatura sugerem uma forte relação entre o uso do antigripal e o evento 

arrítmico. 

Apoio: FAPICC 
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PREDITORES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM PACIENTES COM 

SÍNCOPE ATENDIDOS EM HOSPITAL CARDIOLÓGICO 

 

Leonardo Marques Fischer¹, João Pedro Passos Dutra¹, Augusto Mantovani², 

Gustavo Glotz de Lima¹, Tiago Luiz Luz Leiria¹ 

 
1 Serviço de Eletrofisiologia do Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia 

(IC/FUC) 

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

Introdução: No atendimento ao episódio sincopal, é necessário estratificar o risco para melhor 

diferenciar pacientes que necessitam de internação hospitalar daqueles que podem ser liberados. 

Os critérios utilizados pelos médicos avaliadores destes pacientes em emergências cardiológicas 
em nosso meio são desconhecidos. 

Objetivos: Analisar quais os critérios adotados para internação hospitalar, diferenciá-los dos 

utilizados nos pacientes liberados e compará-los com os preditores de alto risco definidos pelo 
escore de OESIL já validado para este fim. 

Métodos: Estudo transversal em pacientes diagnosticados com síncope na Emergência do Instituto 

de Cardiologia/RS no ano de 2011. 

Resultados: Dos 46.476 atendimentos realizados naquele ano, 216 foram descritos como síncope. 
Dos 216 pacientes analisados, 39% foram internados, sendo as principais variáveis associadas a 

admissão: síncope prévia, doença cardíaca conhecida, história negativa para acidente vascular 

encefálico no passado, ECG alterado e possuir plano de saúde (tabela 1). Na comparação 
internação contra não internação, os escores OESIL 0-1 foram associados a uma maior chance de 

liberação hospitalar; os escores 2-3 apresentaram maior associação com internação. Um escore 

OESIL ≥ 2 demonstrou uma razão de chances 7,8 vezes maior de internação comparado com o 
escore 0 (P<0,001; IC95%:4,03–15,11). Aproximadamente 39% dos pacientes não tiveram 

definição etiológica e em 18% foi identificada uma causa cardiológica.  

Conclusões: Fatores como doença cardiovascular conhecida, história sincopal prévia, possuir 

seguro de saúde e eletrocardiograma alterado foram os critérios utilizados pelos médicos em 
emergência para indicar internação hospitalar. Houve uma boa correlação entre os critérios 

clínicos e os critérios de alto risco descritos em literatura. 

 
Tabela 1 

   95% IC para OR  

Variável Odds Ratio (OR) P Inferior Superior 

Síncope prévia 2,4 0,015 1,18 4,92 

Doença cardíaca  5,5 <0,001 2,70 11,42 

AVE prévio 0,2 0,033 0,05 0,88 

ECG alterado  2,0 0,039 1,03 3,92 

Plano de saúde  2,5 0,010 1,24 5,11 

IC: intervalo de confiança. AVE = acidente vascular encefálico. ECG = eletrocardiograma. 

Regressão logística com modelo Backward utilizando as seguintes varíaveis: ECG alterado, 

AVE prévio, Doença Cardíaca, sincope prévia, DM2, plano de saúde, relacionada ao exercício, 

estresse emocional, PCRTVFV, Exame Físico Hipotensão TAS<90 mmHg, Pródromos. 

Apoio: FAPICC 
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ULTRASSONOGRAFIA PULMONAR PREDIZ INTERNAÇÃO EM PACIENTES 

AMBULATORIAIS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
 

Marcelo Hartel Miglioransa¹, Marciane Maria Rover¹, Roberto Toffani Sant’anna¹, Vitor M 

Martins¹, Augusto Mantovani², Cristina Klein Weber¹, Maria Antonieta P de Moraes¹, 

Carlos Jader Feldman¹, Renato Abdala Karam Kalil¹, Tiago Luiz Luz Leiria¹. 

 

1 Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC) 

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

Introdução: A ultrassonografia pulmonar (LUS), através da identificação das linhas B, foi 

proposta recentemente como um método confiável e de fácil aplicação para o diagnóstico da 
congestão pulmonar em pacientes com insuficiência cardíaca (IC). 

Objetivo: Determinar o valor prognóstico da LUS em predizer eventos adversos em pacientes 

ambulatoriais com IC. 

Métodos: Coorte de pacientes em acompanhamento ambulatorial por IC moderada a grave. A 
LUS foi realizada de forma independente durante a consulta ambulatorial de rotina. O grau de 

congestão pulmonar foi obtido pela soma do número de linhas B identificadas em 28 janelas 

torácicas, na face anterior e lateral do hemitórax direito e esquerdo, conforme previamente 
descrito. 

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

fração de ejeção ventricular esquerda média 28±4%; 54% com miocardiopatia dilatada. A LUS foi 
viável em 100% dos casos em um tempo médio de 8,7±2min. Congestão pulmonar significativa 

pela LUS (número total de linhas B>15) estava presente em 68% dos casos. Durante o seguimento 

de 106±12 dias (intervalo interquartil: 89-115 dias), ocorreram 21 internações por edema 

pulmonar agudo. A severidade da congestão pulmonar pela LUS relacionou-se com os eventos 
(figura 1). Na análise multivariada, o grau de congestão pulmonar avaliada pela LUS (razão de 

risco 5,0; IC95% 1,8-13,8) foi o principal preditor de eventos quando comparado à fração de 

ejeção (p=NS), E/e’(p=NS), pressão sistólica arterial pulmonar (p=NS), classe funcional NYHA 
(RR 2,5; IC95% 1,2-5,3) e NT-proBNP 

(p=NS). Não ocorreram casos de edema 

pulmonar agudo em pacientes sem 
congestão pulmonar significativa à LUS. 

Conclusão: Em pacientes ambulatoriais 

com IC, o número de linhas B avaliado 

pela LUS identifica os pacientes mais 
propensos a desenvolver edema pulmonar 

agudo. Esse exame simples ajuda a 

identificar os pacientes descompensados 
em que o tratamento deve ser 

intensificado.  

 

Figura: Relação entre a severidade da 
congestão, estimada pelo número de 

linhas B à LUS, e a sobrevida livre de 

eventos. 
 

Apoio: FAPICC 
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Introdução: Um terço dos pacientes com a Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) 

desenvolvem fibrilação atrial (FA). A amiodarona é uma droga comumente usada para 

controle da FA neste cenário. Em alguns pacientes, o uso de amiodarona pode levar à 

fibrilação ventricular (FV). 

Objetivo: Relatar o caso de um paciente portador de WPW que desenvolveu FV logo 

após o início da infusão de amiodarona. 

Relato de Caso: Paciente de 31 anos foi à emergência do ICFUC por sentir palpitações há 

uma hora. A avaliação clínica não demonstrou nenhum sinal de instabilidade 

hemodinâmica. O eletrocardiograma (ECG) revelou uma taquicardia de freqüência 

irregular, com complexos QRS amplos e com duração variável, além do eixo cardíaco de 

orientação anterior ao plano horizontal (Figura 1A). Todos os elementos demonstraram-se 

compatíveis com FA e pré-excitação ventricular. Devido à estabilidade hemodinâmica, 

amiodarona via intravenosa foi administrada. O paciente desenvolveu FV (Figura 1B) 

logo após o fim do bolus, sendo revertida com desfribilação elétrica. Um novo ECG 

mostrou padrão de WPW com um feixe acessório lateral esquerdo. O paciente foi 

encaminhado a estudo eletrofisiológico e realizada ablação por radiofreqüência com 

sucesso. 

Discussão: Há uma maior incidência de arritmias e de morte súbita entre pacientes com 

WPW. O mecanismo fatal provavelmente é FA degenerando em FV. A amiodarona é um 

antiarrítmico recomendado pelas últimas diretrizes para o tratamento da FA com pré-

excitação. Contudo, alguns autores criticam esta indicação. Em nosso caso, a amiodarona 

foi utilizada para reversão a ritmo sinusal, controle da freqüência cardíaca e prevenção de 

degeneração a FV. Entretanto, o desfecho foi inesperado. A taxa de sucesso da 

amiodarona em converter FA a ritmo sinusal é semelhante a do placebo nas primeiras 2 

horas do início da FA, mas significativamente superior entre 6-8 horas. 

Conclusão: Amiodarona pode não ser a droga de primeira linha para todo paciente com 

FA e há pouca justificativa para usá-la para conversão a ritmo sinusal de maneira rápida. 

Desfibrilação elétrica deve ser a primeira escolha neste caso. 
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Figura: A) ECG demonstrando FA com pré-excitação ventricular com rápida condução 

pelo feixe acessório. A morfologia do QRS durante a FA sugere a presença de um feixe 

acessório à esquerda. B) FV logo após início da infusão de amiodarona. 

 

 
 

 

Apoio: FAPICC 
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Introdução: Doenças cardiovasculares e periodontais são condições inflamatórias comuns 

na população. Na aterosclerose, a inflamação tem papel contínuo no desenvolvimento, 

desestabilização e ruptura da placa aterosclerótica. Existem evidências controversas em 

relação à associação entre periodontite crônica (PC) e doença arterial coronariana (DAC). 

Objetivo: Verificar a associação entre Periodontite Crônica e Doença arterial coronariana. 

Métodos: Estudo transversal controlado com amostra de 206 pacientes. Foram incluídos 

pacientes que realizaram cineangiocoronariografia e que tinham, no mínimo, seis dentes 

naturais. Neste exame, determinou-se a presença de lesão de 1, 2 ou 3 vasos, sendo 

classificados em grupo I, II ou III, respectivamente. Posteriormente, os pacientes foram 

avaliados por periodontista, cego à seleção dos grupos, que determinou a presença de PC, 

caracterizada pelo índice de Armitage por uma média de perda de inserção (PI) com sinais 

inflamatórios, sendo classificada em gengivite, periodontite inicial, moderada ou grave. 

Na análise estatística, utilizaram-se os testes qui quadrado de Pearson, T de Student e de 

Mann-Whitney. 

Resultados: A amostra comportava uma maioria branca (92%), do sexo masculino 

(60,2%), com idade média de 60,3 anos. A DAC esteve presente em 61,2% da amostra 

(grupo I: 17%; II: 18,4%; III: 25,72%), enquanto a PC em 98% (grupo gengivite: 0,5%; 

PC inicial: 0,5%; moderada: 24,3%; grave: 73,8%). Devido à homogeneidade da PC, 

estratificou-se a amostra pela média da Profundida de Sondagem (2,61±0,72) e PI 

(4,4±1,29). Concluiu-se com o presente estudo a existência de associação entre a presença 

de DAC e gravidade de PC. Além disso, mostraram-se significativas as relações entre a 

extensão da DAC e a gravidade da PC (p=0,0296) e entre a gravidade da DAC e a 

gravidade da PC (p=0,0478). 

Conclusão: Há associação entre periodontite crônica e doença arterial crônica. 

 

 

Apoio: FAPICC/FAPERGS 
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Introdução: O teste de inclinação (TI) na investigação de síncope reflexa (SR) tem sido 

seguro em diferentes amostras, porém não é isento de complicações. Percebe-se que pela 

crescente investigação de SR através do TI e pelos poucos relatos de complicações, mais 

estudos são necessários para melhor avaliar sua segurança. 

Objetivo: avaliar a frequência de complicações e a segurança do TI. 

Métodos: Estudo retrospectivo transversal. Os resultados dos TI realizados entre 2001 e 

junho de 2012 no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul foram revisados. Buscou-

se na descrição dos exames a presença de sintomas e alterações no ECG inesperados para 

um TI. Protocolos: O ritmo cardíaco e a pressão arterial foram monitorizados através de 

um monitor PILOT da COLIN em tempo real. Todos os pacientes repousaram em posição 

supina por 20 min. Depois foram inclinados a 70° e mantiveram-se assim por mais 46 min 

- fase passiva. Esta era seguida de infusão de isoproterenol 1-4 µg/min até elevar a 

frequência cardíaca em pelo menos 25% - fase ativa, com duração de 20 min. Em 2011, o 

protocolo foi alterado: a fase passiva passou a durar 20 min e a administração de 

nitroglicerina sublingual de 400 µg passou a ser uma alternativa ao isoproterenol. Nas 

recusas a utilizar medicações, o protocolo previu apenas fase passiva por 46 min. O TI foi 

considerado positivo quando houve síncope ou pré-síncope. As contraindicações para as 

medicações foram observadas. A coleta dos dados foi consecutiva e a análise 

retrospectiva. Os dados foram analisados através da média, desvio padrão e porcentagem. 

Resultados: Foram revisados 1677 exames de 1653 pacientes. Houve predomínio 

mulheres (60,3%). A média de idade entre as mulheres foi 41,7 anos (6 a 90 anos) e de 

48,1 (6 a 93 anos) entre os homens. Foram encontradas 10 complicações: dor torácica 

sugestiva de angina (5); taquicardia sinusal (1), extra-sístoles ventriculares e 

infradesnivelamento do segmento ST, acompanhados de dor torácica (1); síncope com 

convulsão, acompanhada de bloqueio A-V total sem ritmo de escape ventricular (1); 

distúrbio de condução A-V tipo Mobitz I (1); hipotensão arterial e bradicardia (1); e crise 

de ansiedade (1). A média de idade entre os pacientes que tiveram complicações foi 

superior a dos que finalizaram todo o exame sem intercorrências (p= 0,05). Houve uma 

tendência de o aparecimento de angina estar associado à faixa etária de pacientes com 

idade superior a 50 anos (p= 0,09). 

Conclusão: O TI mostrou-se seguro na amostra analisada, na qual foi encontrada uma 

taxa de complicações de apenas 0,6%, sendo angina a mais frequente. 
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Introdução: O Peptídeo Natriurético do tipo B (BNP) é pouco estudado em nosso meio. 

Estudos demonstram que os níveis plasmáticos do BNP pode ser fator de risco 

independente para morbidade e ou mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca 

aguda ou crônica.  

Objetivo: Avaliar o valor do BNP como prognóstico em pacientes idosos com suspeita de 

IC.  

Métodos: Estudo de Coorte retrospectivo. De março de 2003 a novembro de 2008, 

avaliaram-se pacientes na emergência do Hospital Mãe de Deus com suspeita de IC, idade 

de ≥60 e ausência de diagnóstico de IC prévio.  O BNP foi dosado pelo POCT Biosite. O 

Escore de Framingham, Escore de Boston e ecocardiograma uni e bidimensional com 

Doppler foram o padrão-ouro para o diagnóstico. Os dados clínicos foram obtidos dos 

prontuários, informações sobre os óbitos pelo Centro de Atendimento Funerário de PoA, 

pela da coleta dos atestados de óbito em território nacional pelo Sistema de Informação de 

Mortalidade com levantamento de causa mortis e esta informação foi cegada para avaliar 

o prognóstico.  

Resultados: Dos 318 pacientes atendidos, 224 obedeceram aos critérios de inclusão. A 

idade média foi de 77,3, ± 8,6 anos, 63,8% eram mulheres. O valor mediano do BNP foi 

de 596 pg/ml para o grupo ICS, 369 pg/ml para o IC Diastólica e o grupo Não IC foi de 

44,2 pg/ml. Entre os pacientes, 22 evoluíram para óbito em 30 dias, 77 em 180 dias e 93 

em até 5 anos.  IC foi a causa primária mais frequente de óbito entre pacientes com IC, 

segundo o padrão-ouro (50,5% dos pacientes). Os pacientes com ICS tiveram 27 meses de 

Tempo de Sobrevida Média, com dosagem sérica mediana de BNP de 598 pg/ml. 

Pacientes com ICFEP apresentaram TSM de 52 meses e nível sérico mediano de BNP de 

370 pg/ml e o grupo Não IC com mediana de BNP de 44,2 pg/ml teve TSM maior que 

50%. Para óbito em até 30 dias, na análise bivariada, o BNP ≥ 180 pg/ml esteve associado 

a um maior risco de mortalidade (OR:2,33). Na análise multivariada, com variáveis que 

tiveram valor de p < 0,20 na análise bivariada, o BNP ≥ 180 pg/ml manteve-se associado 

com maior risco de mortalidade OR(3,4). Em relação ao óbito em até 180 dias, o BNP ≥ 

180 pg/ml apresentou OR (2,8).  

Conclusão: O BNP é preditor independente de mortalidade em pacientes com diagnóstico 

IC e ≥ 60 anos na sala de emergência. 
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Introdução: O cálculo do LDL (LDL-c) pela fórmula de Friedewald (CT-HDL-TG/5) 

tornou-se o padrão desde a década de 1970, época quando a aferição direta não era 

possível. Atualmente, métodos mais confiáveis e baratos de mensuração direta do LDL 

estão disponíveis. Ainda não foi testada a correlação desses valores em diferentes cenários 

clínicos  com os métodos laboratoriais atuais.  

Objetivo: Avaliar a correlação entre o LDL aferido pelo método direto (LDLd)  com o 

LDL-c em pacientes com diferentes características clínicas e laboratoriais . 

Métodos:  Delineamento transversal, com 466 pacientes estáveis de um hospital terciário 

– no período de março de 2008 a novembro de 2012 . Foram excluídos pacientes com 

Triglicerídeos (Tg) >400 para efeito de comparação. A medida do LDL-d foi feita com 

teste enzimático homogêneo (LDL-Plus, Roche). A análise estatística utilizada para a 

comparação dos grupos foi a correlação de Pearson e Bland Altman. 

Resultados: Um total de 466 pacientes, com idade média de 63,9 (±13,3) anos, sendo 

43,2% do sexo masculino, foi incluído no estudo.  A presença de DM (46,1%) e o uso de 

estatina (76,5%) demonstram o alto risco cardiovascular dessa população. A comparação 

geral entre o LDL-d e o LDL-c (r 0,9 ; BA Viés 2,1, LS 35,3 – LI -31, p<0,001) 

apresentou resultados semelhantes ao estudo original. Contudo, quando realizada análise 

de acordo com os níveis de Tg, aqueles com níveis entre 201-300 (r 0,78; BA Viés 7,7, LS 

54,6 – LI -39,2, p<0,001) e >=300 (r 0,8; BA Viés 13,1, LS 56,1 – LI -29,8, p<0,001 ) 

demonstraram piores correlações e maior variação de resultado. A presença de DM, 

quando mal-controlada ( Hb glic > 8 ), apresenta maior variação de resultado (r 0,89 ; Viés 

5 , LS 36,0 – LI -28, p <0,001) do que em pacientes com doença estável (r 0,87 ; Viés 1,93 

, LS 42,7 – LI -38,9, p <0,001).   

Conclusão: Apesar de boa correlação na população geral, o LDL-c apresenta limitações 

em alguns subgrupos. Em pacientes com Tg > 200, por exemplo,  apresenta diminuição 

significativa da correlação. Sua variação de resultado em subgrupos chaves para a doença 

cardiovascular,  como os pacientes diabéticos, torna-se um importante limitador do seu 

uso. 
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Introdução: A melhora da sobrevida em doença arterial coronariana (DAC) e a 

disseminação dos exames de imagem cardíaca aumentaram a quantidade de exames aos 

quais os pacientes(pcts) são submetidos, gerando uma preocupação com relação à 

exposição à radiação. A dose de radiação efetiva(DE) anual dos pcts não deve exceder 

1mSv, o que equivale a 50 raios X de tórax. 

Objetivo: Estimar a (DE) recebida devido a exames cardiológicos em pcts com DAC 

crônica durante seguimento ambulatorial.  

Métodos: Foram selecionados pcts com DAC crônica em seguimento ambulatorial em 

hospital terciário no período de 1999 a 2011 e identificados aqueles que realizaram pelo 

menos um exame de imagem cardiovascular. A estimativa da DE recebida foi realizada 

através de valor padrão na literatura e multiplicada pela quantidade de exames realizados. 

As DE atribuídas foram 7 mSv para cateterismo cardíaco esquerdo, 15 mSv para 

intervenção coronária percutânea e 9 mSv para cintilografia miocárdica com sestamibi .  

Resultados: Foram avaliados 629 pcts, com idade média de 62+-11 anos e 58% do sexo 

masculino. Dessa coorte, 505(80%) foram submetidos a pelo menos um exame 

cardiológico com exposição a radiação, sendo a média de 2,6+-2,9 exames por 

paciente(PP). A estimativa da DE recebida durante o seguimento médio  de 4,8 +-3,6 anos 

foi de 66+-34mSv, correspondendo a 13+-12 mSv pacientes/ano, devido a realização de 

0,66 cateterismos cardíacos PP, 0,18 intervenções coronárias PP e 0,53 cintilografias 

miocárdicas PP. 

Conclusão: Dados da nossa coorte demonstram o alto índice de radiação aos quais os pcts 

com DAC crônica são expostos somente com exames de imagem cardiovascular. Devido 

aos avanços da área e a realização de procedimentos cada vez mais complexos, será fácil 

excedermos os limites recomendados. O cardiologista não deve negligenciar os efeitos da 

radiação e deve conhecer as doses de cada exame para indicá-los com responsabilidade, 

usufruindo dos benefícios dessas inovações sem preocupação.  

 

Apoio: Serviço de Cardiologia, Hospital de Clinicas de Porto Alegre, Porto Alegre-RS, 

Brasil 
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Introdução: A presença de angina enquanto fator prognóstico em pacientes com DM tem 

sido alvo de estudos clínicos. Objetivo: avaliar o valor prognóstico da presença de angina, 

graduada conforme a classificação Canadian Cardiovascular Society (CCS), numa coorte 

de pacientes com DAC estável e DM. 

Métodos: estudo de coorte, onde foram arrolados 217 pacientes, em acompanhamento 

ambulatorial de 1998 a 2012, em hospital terciário. Os pacientes foram estratificados em 

sintomáticos quando atenderam pelo menos um dos seguintes critérios: presença de angina 

significativa (CCS 2, 3 ou 4), no início do acompanhamento; ou presença de angina 

significativa em mais de 30% das consultas. Para análise de sobrevida, utilizou-se 

regressão de Cox. Como desfechos, utilizaram-se mortalidade geral e a composição de 

síndrome coronariana aguda, acidente vascular encefálico e morte de causa cardiovascular 

(MACCE).  

Resultados: entre os pacientes analisados, 37,5% tinham angina no início do 

acompanhamento; 46,4% tinham angina em mais de 30% das consultas; a idade média foi 

62±10 anos; 49,8% eram homens; e 11,1%, renais crônicos. Na estratificação de pacientes 

nos grupos com angina em mais de 30% das consultas ou não, foi identificado presença de 

angina em 39,6% dos homens e 53,7% das mulheres (p<0,05). Na estratificação de 

pacientes com ou sem sintoma na linha de base, não houve diferença entre os grupos 

quanto à presença de angina em relação às características demográficas. Quanto à 

mortalidade geral, não se mostraram preditores a presença de angina na linha de base (HR 

2,14, IC 95% 0,70-6,57) ou em mais de 30% das consultas (HR 1,19, IC 95% 0,53-2,67); 

doença renal foi fator independente em ambas as análises (HR 3,98, IC 95% 1,47-10,77 e 

HR 4,00, IC 95% 1,73-9,30, respectivamente). Quanto ao desfecho MACCE, não foram 

preditores presença de angina na linha de base (HR 0,85, IC 95% 0,39-1,84) ou em mais 

de 30% das consultas (HR 0,58, IC 95% 0,31-1,17).  

Conclusão: nesta coorte de pacientes com DAC estável e DM, a presença de angina 

significativa no início ou durante o acompanhamento não foi preditor de mortalidade geral 

ou de desfechos cardiovasculares, demonstrando a necessidade de outros indicadores 

clínicos para avaliar prognóstico nestes pacientes. 

 

 

Ambulatório de Cardiopatia Isquêmica HCPA, Instituto de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde - IATS, HCPA, Porto Alegre, Brasil. 
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Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma das principais causas de 

morbimortalidade entre idosos. A falta de precisão no diagnóstico é a principal 

barreira na instituição da terapêutica adequada nesses pacientes. Pouco estudado em 

nosso meio, o peptídeo natriurético tipo B (BNP) serve de fator diagnóstico e 

prognóstico de IC. Este trabalho busca avaliar seu valor e sua precisão como 

biomarcador em pacientes idosos com suspeita de IC.  

Objetivo: Avaliar o valor do BNP como diagnóstico em pacientes idosos com suspeita 

de IC.   
Métodos: Estudo de Coorte retrospectivo. De março de 2003 a novembro de 2008, 

avaliou-se pacientes que chegaram à emergência do Hospital Mãe de Deus com 

suspeita de IC, idade de ≥60 e ausência de diagnóstico de IC prévio.  O BNP foi 

dosado pelo POCT Biosite. Escore de Framingham, Escore de Boston e 

ecocardiograma uni e bidimensional com Doppler foram o padrão-ouro.  Realizou-se 

radiografia de tórax e os dados clínicos dos pacientes obtidos pelos prontuários. Para 

ajuste da acurácia em subgrupos com característica clínicas específicas, foi realizada 

análise multivariável com regressão logística. Resultados: Dos 318 pacientes 

atendidos, 224 obedeceram aos critérios de inclusão. A idade média foi de 77,3, ± 8,6 

anos, 63,8% dos pacientes eram do sexo feminino.O BNP  no valor de 180 pg/ml 

apresentou AUC 0,93 (IC 0,88-0,97), sensibilidade (S) 74% ( IC 66,7- 80,4)  e  

especificidade (E) de 88,9%  (IC 76,7- 95,4) e acurácia 77,7%. O subgrupo IMC > 30 

Kg/m
2
, obteve S de 54,1% (IC 37,1- 70,2), E de 100% (IC 74,7-100) e mediana de 

BNP de 217 pg/ml; no subgrupo DCE < 30 ml/min a S foi de 96% (IC 80,9-99,8), E 

de 75% (IC 21,9-98,7) e mediana de BNP de 944 pg/ml; no subgrupo > 80 anos 

mostrou S 83,1% (IC 71,9- 90,6), E 90,5% (IC 68,2- 98,3) e mediana de BNP de 453 

pg/ml. O valor mediano do BNP foi de 595 pg/ml para o grupo ICS, 369 pg/ml para o 

IC Diastólica e o grupo Não IC foi de 38 pg/ml.  

Conclusão: BNP apresentou acurácia significativa para o diagnóstico de IC em 

pacientes ≥ 60 anos na sala de emergência.       
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Introdução: O teste de inclinação (TI) é o exame de maior acurácia no diagnóstico da 

Síncope Vasovagal (SVV). Existem vários protocolos de exame sendo empregados. 

Diferem pelo ângulo de inclinação do paciente durante o exame, tempo de duração do 

estresse ortostático e fármaco para a sensibilização. 

Objetivo: Comparar a proporção de pacientes que apresentam SVV em relação ao 

Isoproterenol Intravenoso (IV) e a Nitroglicerina Sublingual (NS) durante o TI. 

Material e Métodos: Pacientes consecutivos com um ou mais episódios de síncope, de 

ambos os sexos, encaminhados para realização do TI. Randomizados de forma duplo-cega 

para realização do TI em dois protocolos modificados do “The Italian Protocol”, com 20 

minutos de repouso, 20 minutos de inclinação a 70° sem fármaco e 20 minutos com 

provocação de isoproteronol ou nitroglicerina. A administração dos fármacos foi por 

infusão de Isoproterenol na velocidade de 1 a 2 g/min ou até o aumento da freqüência 

cardíaca em 25% ou nitroglicerina spray sublingual na dose de 400μg. O tamanho da 

amostra do grupo caso é de 212 pacientes, sendo 106 para cada protocolo de acordo com 

critérios estatísticos. A randomização é em blocos randomizados de 50, 50, 50 e 62 

pacientes. O grupo controle é composto por 60 pacientes, sendo 30 pacientes para cada 

protocolo. 

Resultados: Nesta etapa, analisou-se o primeiro bloco de 100 pessoas do grupo caso. 

Sessenta e um pacientes (61%) eram do sexo feminino. A média de idade foi de 49,8 

(DP±18,8) anos. Vinte e um pacientes (58%), dentre os 36 com TI positivo, usaram 

nitroglicerina. Dos 64 pacientes com TI negativo, 29 (45%) utilizaram Isoproterenol. 

Dentre os 82 (82%) pacientes que faziam uso de medicação crônica, 52 (63,4%) tiveram 

TI negativo. Nenhum desses dados obteve, até o momento, significância estatística. 

Conclusão: Há uma tendência da nitroglicerina ser mais sensível e do isoproterenol ser 

mais específico para o diagnóstico de SVV. O uso de medicação crônica pode ser um fator 

protetor para evitar SVV, porém nada se pode afirmar devido à falta de significância 

estatística até o momento. Nesta etapa, analisou-se uma amostra parcial de 100 pacientes. 
 

Apoio: CNPq-PIBIC 
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Introdução: O paradoxo da obesidade foi observado em alguns estudos com pacientes 

com insuficiência cardíaca crônica (ICC), os quais demonstraram taxas de mortalidade 

menores naqueles com aumento do índice de massa corporal (IMC). A associação deste 

fenômeno com indicadores de adiposidade específicos ainda não foi testada.  

Objetivos: Estudo prospectivo de coorte para avaliar a associação entre Body Adiposity 

Index (BAI), IMC, indicadores de obesidade abdominal e fração de ejeção (FE) entre 

pacientes com insuficiência cardíaca.  

Métodos: Medidas de peso (kg) e altura (m) foram realizadas, calculando-se o IMC 

(kg/m2). Circunferência da cintura (CC) e do quadril (CQ) - ambas em cm, foram aferidas 

e o BAI (%) foi obtido de acordo com a fórmula: CQ/(altura1,5)-18. Razão cintura-quadril 

(RCQ) também foi calculada. Dados clínicos, ecocardiográficos e de sobrevida foram 

obtidos através de prontuário e registros médicos. Os dados foram expressos em média ± 

DP ou percentuais. Associações entre os índices antropométricos e FE foram detectadas 

através de regressão linear múltipla, após ajustes para potenciais fatores de confusão. O 

estudo avaliou 88 indivíduos ≥ 18 anos e com insuficiência cardíaca (NYHA I-IV), com 

idade média 62,2 ± 12,9 anos, sendo 60,2% homens e 77,3% brancos, 39,4% NYHA IV, 

FE 39,1 ± 14,3%, IMC 28,4 ± 6,6 kg/m2, CC 99,6 ± 13,5 cm, RCQ 0,98 ± 0,08 e BAI 

30,9 ± 14,3 %.  

Resultados: Após 14,3 ± 7,4 meses de acompanhamento, a taxa de mortalidade foi de 

13,6%. Os sobreviventes apresentaram maiores médias de FE comparativamente aos 

pacientes que morreram (39,6 ± 14,5 vs 35,5 ± 12,6) e maiores valores de todos os índices 

antropométricos. Observou-se correlação de Pearson positiva e significativa entre BAI e 

FE (r = 0,33, P = 0,004) e negativa entre RCQ e FE (r = -0,25, P = 0,03) entre os 

sobreviventes. Após ajuste para idade, sexo e etiologia da insuficiência cardíaca 

(isquêmica ou não), análise de regressão linear mostrou uma associação positiva entre o 

BAI e FE entre os sobreviventes (Beta 0,6 EP 0,2, IC95% 0,1-1,3 P = 0,02). Nenhuma 

correlação entre CC, IMC e FE foi observada entre os sobreviventes e entre os óbitos. 

RCQ não se associou com a FE entre os sobreviventes após ajuste para os fatores de 

confusão (Beta -26,4 SE 24,5 IC 95% -75.4-22.6 P = 0,3).  

Conclusão: O BAI, índice antropométrico correlacionado com adiposidade geral, foi 

associado com maior FE entre os pacientes sobreviventes com insuficiência cardíaca. 
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Introdução: O advento da biologia celular mudou o conhecimento da fisiopatologia da 

aterosclerose, identificando a participação de células do sistema imune e mediadores 
inflamatórios no desenvolvimento da placa aterosclerótica. A participação dos monócitos na 

lesão miocárdica em humanos não está totalmente elucidada. Ainda não há dados 

correlacionando os níveis intracoronarianos e no sangue periférico de monócitos em pacientes 
com IAM com supradesnivelamento do Segmento ST (IAMCST) e não foram realizados 

estudos com grupos controles sem doença arterial coronariana (DAC). 

Objetivos: Avaliar 1) o papel dos subgrupos de monócitos CD14+CD16- e CD14+ CD16+ no 
desenvolvimento das Síndromes Coronarianas Agudas em comparação a pacientes sem doença 

coronariana; 2) o comportamento de biomarcadores MRP-14, IL-6 e Proteína C reativa e sua 

correlação com o nível de monócitos nas SCA; 3) se há diferença na expressão dos diferentes 

subgrupos de monócitos nas diferentes SCA; 4) se há diferença na liberação plasmática de 
mediadores inflamatórios e marcadores de lesão miocárdica; 5) se há diferentes respostas com 

diferentes anti-agregantes plaquetários. 

Metodologia: Coorte prospectiva onde serão avaliados 3 grupos de 28 pacientes com IAMCST, 
IAM sem supradesnivelamento do Segmento ST e Angina Instável além de um grupo controle 

de 90 pacientes sem DAC com coletas de sangue e análise em citometria de fluxo. Serão 

aplicadas uma ficha de avaliação e o termo de consentimento informado. 
Análise Estatística: Os dados serão analisados no programa Statistical Package for Social 

Sciences versão 19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA, 2008) para Windows. As variáveis com 

distribuição normal serão descrites em média e desvio padrão e analisadas por testes 

paramétricos (teste T para avaliar diferença entre dois grupos e ANOVA para mais de dois 
grupos). Se a distribuição for anormal a descrição será expressa em mediana e percentis e serão 

analisados por testes não paramétricos – Whitney para avaliar a diferença entre dois grupos e 

Kruskal-Wallis para mais de dois grupos. As variáveis categóricas serão comparadas com testes 
de Qui-quadrado e apresentadas em porcentagem. Serão considerados estatisticamente 

significativos valores de p ≤ 0,05. 

Resultados Esperados: Esperamos esclarecer um pouco mais sobre o papel dos monócitos e 

outros mediadores inflamatórios no desenvolvimento e na instabilização da doença 
aterosclerótica. 

 

Apoio: FAPIC, CNPq 
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Introdução: O pós-operatório de cirurgia cardíaca é um período de alta predisposição ao 

desenvolvimento de Fibrilação Atrial (FA). Esse trabalho utiliza os fatores de risco para 

desenvolvimento de FA já previamente identificados por nosso grupo.  Estes fatores 

foram usados para a montagem do escore de risco para predição de FA e, então, foi 

registrada a linha crescente de risco em relação ao aumento do número de fatores 

associados.  

Objetivo: Validação do escore de risco de predição de Fibrilação Atrial no pós- 

operatório de cirurgia cardíaca. Secundariamente, avaliar individualmente cada fator de 

risco: Idade acima de 70 anos, valvulopatia mitral, não utilização de betabloqueador no 

pré-operatório, interrupção do uso de betabloqueador no pós-operatório e balanço hídrico 

acima de 1500 ml em 48 horas de pós-operatório 

Métodos: Foram selecionados 200 pacientes, a avaliação de cada paciente foi dividida em 

quatro fases. Em cada fase foi utilizado um protocolo no qual constavam os dados a serem 

pesquisados. O ritmo cardíaco foi avaliado por meio de monitorização cardíaca contínua 

em todos os pacientes durante um período mínimo de 72 horas no pós-operatório e por 

exames eletrocardiográficos diários até a alta hospitalar. 

Resultados: Atribuíram-se valores para cada fator de risco. Após atribuir os valores aos 

dados obtidos a soma variou de 0 a 7 pontos para cada paciente. Verificou-se a 

probabilidade de desenvolver FA após o teste, e esta variou de 17,5% com 1 ponto até 

80% com 7 pontos. A percentagem de pacientes que desenvolveram FA no pós-

operatório, nos pacientes do ICFUC incluídos no trabalho, levando em consideração a 

pontuação obtida no escore, foi: 0-2 pontos: 14,96%,  3-4 pontos: 45.73% e  5-7 pontos: 

64.19%. 

Conclusão: Os resultados estão bem demonstrados e com eles consideramos que o escore 

poderá ser muito útil na prática clínica. 

 

Apoio: CNPQ 
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Introdução: Síncope é entidade frequente e de diversas etiologias, onde a mais 

prevalente é a vasovagal (SVV). O teste de inclinação (TI) é o exame de maior 

acurácia no diagnóstico da SVV, porém, de difícil realização. O Escore de Sheldon 

(ES) é um questionário composto por variáveis clínicas que, através de um escore de 

pontos, identifica pacientes com SVV. O ES é de fácil aplicação e tem alta 

sensibilidade e especificidade. 

Objetivo: Avaliar a associação entre o ES e o TI no diagnóstico de SVV. 

Métodos: estudo transversal com pacientes consecutivos com um ou mais episódios 

de síncope, encaminhados para o TI. Responderam a um questionário padrão, ao ES 

e realizaram o TI. Considerou-se o TI como o padrão-áureo para o diagnóstico de 

SVV. Associou-se o resultado do TI com as diferentes pontuações do ES (positivo 

para ≥-2). 

Resultados: analisou-se 147 pacientes. Noventa e um (61,8%) eram do sexo 

feminino e a média de idade foi de 42,3 anos. Dentre os 74 TI positivos, obteve-se 55 

(74,4%) resultados positivos para o ES. Dos TI negativos, 31,5% tiveram ES 

negativo. A probabilidade do ES em identificar TI positivo não foi significativa para 

≥-2 (p=0,434). Quando o ES era positivo para ≥0, 62,2% dos pacientes com TI 

positivo tiveram também o ES  positivo; dos  pacientes com TI negativo, 64,4% 

tiveram ES negativo, tornando-se significativo (p=0,002, sensibilidade de 62,2%, 

especificidade de 64,4%). 

Conclusão: O ES é de fácil aplicação, de razoável sensibilidade e deve ser usado 

com o TI para identificação de pacientes com suspeita de SVV. 

 

Apoio: FAPERGS, CNPq 
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Introdução: A obesidade infantil é uma doença crônica, de origem multifatorial, 

envolvendo a interação de aspectos genéticos e ambientais. Quanto à participação dos pais 

no desenvolvimento da obesidade, é comprovada a influência da herança genética; 

entretanto, uma abordagem dos genitores como determinantes ambientais assume grande 

importância, considerando-se que os menores são muito observadores do comportamento 

dos pais e tendem a seguir um mesmo padrão. 

Objetivos: Descrever o perfil de risco cardiovascular dos pais de crianças obesas 

atendidas pelo Ambulatório de Cardiologia Pediátrica Preventiva do Instituto de 

Cardiologia do Rio Grande do Sul. 

Métodos: Estudo transversal avaliado através de entrevista, exames físico e laboratorial 

com pais de crianças entre 2-12 anos de idade que apresentem IMC≥25. Para avaliar uma 

correlação de no mínimo 0,3 entre pais e filhos, com um nível de significância de 95% e 

beta de 0,02, estima-se ser necessário estudar uma amostra de 85 indivíduos. Para avaliar 

correlações entre pais e filhos, será utilizada a correlação de Pearson. As variáveis 

contínuas serão descritas através de médias e desvios-padrão, e as categóricas através de 

proporções. Para avaliar diferenças entre pais com e sem fatores de risco, serão utilizados 

os testes do qui quadrado e teste t de Student. 

Resultados: A execução da coleta iniciada em maio de 2013 sofreu dificuldades devido a 

alguns fatores, tais como a necessidade de jejum por parte dos pais para a realização dos 

exames laboratoriais e o curto tempo para coleta entre as consultas dos pacientes. Todavia, 

desde então, três participantes – um homem e duas mulheres com média de idade de 53,5 

anos – responderam todo o questionário e realizaram o exame físico completo. 

Observamos um grau de escolaridade igual ou inferior ao primeiro grau completo e todos 

com uma renda familiar entre 2 e 4 salários mínimos; 2 apresentavam HAS e realizavam 

acompanhamento médico; apenas 1 ex-tabagista e nenhum fumante; somente 1 pratica 

atividade física; 2 consideram excesso de peso uma doença. Ao exame físico 2 

apresentavam IMC >30, e o outro IMC entre 25 e 30. 

Conclusão: A análise dos primeiros participantes da pesquisa apresenta um padrão 

socioeconômico caracterizado por uma menor renda familiar e escolaridade, e a presença 

de fatores de risco como HAS e excesso de peso. 

 

Apoio: FAPICC – Fundo de Apoio do Instituto de Cardiologia/FUC à Ciência e Cultura. 
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Introdução: A doença arterial coronariana (DAC) é a maior responsável por mortes no 

mundo desenvolvido, sendo, desta forma, fundamental o conhecimento da prevalência dos 

seus fatores de risco (FR), para ajudar na sua prevenção. 

Objetivo: Avaliar o perfil de FR para DAC em uma amostra representativa do estado do 

Rio Grande do Sul (RS).   

Métodos: Foram amostrados indivíduos adultos com 20 anos ou mais, nas 19 cidades sede 

das coordenadorias regionais de saúde do RS. O processo de amostragem foi de estágios 

múltiplos, em que o primeiro passo utilizou como conglomerados os setores censitários do 

IBGE. Estes foram organizados por ordem crescente de renda em cada cidade e, então, foi 

feita amostra sistemática, de forma a representar todas as classes econômicas. Dentro de 

cada setor censitário, foram sorteados 12 domicílios. O tamanho da amostra foi calculado 

objetivando que as prevalências tivessem margem de erro de ± 3,5%, chegando-se a uma 

amostra planejada de 1.176 indivíduos. Na entrevista, os selecionados assinaram termo de 

consentimento livre e esclarecido e foram questionados a respeito da ocorrência de 

hipertensão arterial sistémica (HAS), de dislipidemia, de tabagismo, de sedentarismo e de 

diabetes. Além disso, os indivíduos foram pesados, tiveram a pressão arterial aferida e o 

sangue coletado para dosagem de glicose e de perfil lipídico.   

Resultados: Até agora foram incluídos 601 indivíduos (54% de mulheres, idade média 

47±15 anos, escolaridade média de 9±4 anos de estudo). A prevalência de sedentarismo 

foi de 44,5%; de tabagismo atual, 23 %; de dislipidemia (colesterol total  > 200mg/dl), 

42,5%; de diabetes (glicemia de jejum > 126mg/dl), 9%; de HAS, 42,2%; e de obesidade, 

27,5%. 

Conclusão: Apesar de termos apenas cerca de 50% da amostra pretendida, os resultados 

preliminares apontam para prevalências de obesidade e de dislipidemia alarmantes. A 

porcentagem dos indivíduos que não realizam nenhuma atividade física também apresenta 

altos índices.                                        

 

Apoio: CNPq                         
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INTRAUTERINO RESTRITO 
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Carolina Barbisan, Stefano Busato, Mauro Lopes, Alexandre Bestetti, Paulo 

Zielinsky 

 

 

 

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

 

 

 

Fundamentos- O índice de pulsatilidade da veia pulmonar (IPVP) está aumentado na 

disfunção diastólica do ventrículo esquerdo (VE) fetal. No crescimento intrauterino 

restrito (CIUR) pode ocorrer alteração da complacência do VE e na dinâmica atrial 

esquerda.  

Objetivos- Testar a hipótese de que o IPVP em fetos com CIUR é maior do que em fetos 

com desenvolvimento normal.  

Métodos- Foram examinados 15 fetos com CIUR (casos), de gestantes com e sem 

distúrbio hipertensivo e 14 fetos com desenvolvimento normal, de gestantes saudáveis 

(controles). Em todos os fetos o fluxo venoso pulmonar foi avaliado pela ecocardiografia 

fetal com mapeamento de fluxo em cores e calculados os IPVP: (velocidade máxima  - 

velocidade mínima/ velocidade pré-sistólica). O IPVP foi obtido com a amostra volume 

do Doppler sobre a veia pulmonar superior direita próxima à junção sinoatrial. Em todas 

as gestantes foi realizada a ultrassonografia obstétrica com Doppler para avaliação da 

biometria fetal e Doppler das artérias uterinas, umbilical e cerebral média, com cálculo 

dos IP.  

Resultados- A idade gestacional média foi de 30,5+/-2,9 semanas, nos casos com CIUR, 

e de 27,6+/-3,2 semanas nos controles. O IPVP médio nos fetos com CIUR foi de 1,31+/-

0,43 e nos normais foi de 0,80+/-0,30 (p=0,001).  

Conclusão- Fetos com CIUR apresentam IP da veia pulmonar maior que em fetos com 

crescimento normal, traduzindo comprometimento da função diastólica. 
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PAPEL DA REDUÇÃO DA INGESTA MATERNA DE ALIMENTOS RICOS EM 

POLIFENÓIS NA DINÂMICA DO DUCTO ARTERIOSO FETAL EM 

GESTAÇÕES NORMAIS: UM ENSAIO CLÍNICO ABERTO 

 

Carolina W. Barbisan, Antônio Piccoli, Luiz H. Nicoloso, Alexandre Naujorks, 

Izabele Vian, Stefano B. Busato, Mauro Lopes, Caroline C. Klein, Alexandre 

Bestetti, Renato Frajndlich, Paulo Zielinsky. 

 

Unidade de Cardiologia Fetal - Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de 

Cardiologia (IC/FUC).  

 

Embasamento teórico e objetivos: Foi demonstrado recentemente que a reversão da 

constrição ductal fetal ocorre após a redução da ingesta materna de alimentos ricos em 

polifenóis (ARP) (J Perinatol 2011). Outras evidências clínicas e experimentais 

corroboram a associação entre a ingesta materna de ARP e alterações ductais fetais, pela 

interferência na síntese das prostaglandinas. Este estudo testou a hipótese de que fetos 

normais no 3º trimestre da gestação também obtém melhora da dinâmica do ducto 

arterioso após orientação da dieta materna pobre em polifenóis, por um período superior a 

2 sem.  

Métodos: Ensaio clínico aberto com 46 fetos com idade gestacional (IG) ≥ 28 sem 

submetidos a 2 estudos Doppler ecocardiográficos em um intervalo de pelo menos 2 sem. 

Foram avaliados as velocidades ductais sistólica e diastólica (VDS e VDD), índice de 

pulsatilidade (IP) e a razão dos diâmetros dos ventrículos direito e esquerdo (VD/VE). Os 

examinadores eram cegados para os hábitos alimentares maternos no 1º exame. Após o 1º 

estudo, um questionário de frequência alimentar detalhado foi aplicado e uma dieta 

baseada em alimentos pobres em polifenóis (<30 mg polifenóis/100 mg) foi orientada. 

Um grupo controle de 26 fetos no 3º semestre, em que nenhuma intervenção na dieta foi 

realizada, foi submetido ao mesmo protocolo. A análise estatística utilizou o teste-t para 

amostras independentes.  

Resultados: A IG média foi 33±2 semanas (28-38semanas). A média do consumo 

materno diário de polifenóis foi 1277mg. Após a orientação dietética, o consumo médio 

diário de polifenóis caiu para 126mg (p=0.0001). Comparando os 2 estudos 

ecocardiográficos, diminuições significativas foram observadas na SDV, DDV e na 

relação RV/LV, assim como um aumento no IP do ducto [DSV=1.2±0.4m/s (0.7-1.6) para 

0.9±0.3m/s (0.6-1.3)(p=0.018); DDV=0.21±0.09m/s (0.15-0.32) para 0.18±0.06m/s (0.11-

0.25)(p=0.016); relação RV/LV=1.3±0.2 (0.9-1.4) para 1.1±0.2 (0.8-1.3)(p=0.004); IP do 

ducto=2.2±0.03 (2.0-2.7) para 2.4±0.4 (2.2-2.9)(p=0.04)]. No grupo controle, a IG média 

era de 32±4 sem (29-37sem), e não houve nenhuma diferença estatisticamente 

significativa no consumo materno de polifenóis diário, na SDV, DDV, no IP do ducto e na 

relação RV/LV após o período de 2 semanas.  

Conclusão: A orientação de restrição da ingesta de alimentos ricos em polifenóis no 

terceiro trimestre gestacional, por um período maior ou igual a 2 semanas, melhora a 

dinâmica do fluxo no ducto arterioso fetal e as dimensões do VD.  

 

Apoio: CNPq 
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VELOCIDADES MIOCÁRDICAS, DINÂMICA DO SEPTUM PRIMUM E 

RESISTÊNCIA PLACENTÁRIA EM FETOS COM CRESCIMENTO RESTRITO. 
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Cardiologia 

 

 

 

Introdução: No complexo de alterações cardíacas em fetos com crescimento intra-uterino 

restrito (CIUR), ocorre disfunção diastólica precocemente. O Doppler tissular miocárdico 

(DTM) é uma técnica que permite a medida de velocidades miocárdicas na sístole e 

diástole. O índice de excursão do septum primum (IESP) apresenta-se reduzido em fetos 

com CIUR com mais de 30 semanas de idade gestacional. 

Objetivo: estabelecer correlação entre as velocidades miocárdicas obtidas ao DTM, o 

IESP e o índice de resistência das artérias umbilicais (IRAU), esta como indicativo da 

gravidade da disfunção placentária. 

Métodos: amostra de 14 fetos com RCIU. Foram excluídos casos com outras patologias 

além de CIUR e hipertensão arterial materna. O DTM foi avaliado pelo Doppler pulsado 

com amostra colocada nos segmentos miocárdicos basais na parede lateral do ventrículo 

esquerdo (VE), septo interventricular (SIV) e na parede livre do ventrículo direito (VD), 

sendo calculadas as relações E’/A. O IESP foi calculado pela relação da máxima excursão 

do septum primum no interior da cavidade atrial esquerda e o maior diâmetro desta 

cavidade na diástole atrial. A avaliação dos fluxos mitral e tricúspide foram realizadas 

pelo método Doppler convencional. 

Resultados: houve correlação positiva para o IRAU e a relação E’/A’ na posição do VD 

(r=0.63, p=0.02) e no SIV (r=0.59, p=0.03). No VE, foi observada correlação fraca e 

estatisticamente não significativa (r=0.41, p=0.15). Houve correlação negativa entre o 

IESP E a relação E’/A’ no SIV (r=-0.58, p=0.03) e correlação positiva não significativa no 

VE (r=-0.49, p=0.08). Na posição do VD, a correlação foi fraca (r=-0.32, p=0.26). 
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DINÂMICA DO FLUXO NO DUCTO ARTERIOSO FETAL, ESTRESSE 

OXIDATIVO, INFLAMAÇÃO E EXCREÇÃO URINÁRIA DE POLIFENÓIS 

TOTAIS: CORRELAÇÕES NA GESTAÇÃO TARDIA APÓS SUPLEMENTAÇÃO 

EXPERIMENTAL DE POLIFENÓIS 

 

 

Stefano Boemler Busato, Antonio Piccoli Jr, Luiz H. Nicoloso, Izabele Vian, 

Guilherme Bubols, Ana Zilio, Carolina Barbisan, Mauro Lopes, Caroline Klein, 

Alexandre Bestetti, Marcelo Aliev, Solange Garcia, Paulo Zielinsky 

 

Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologa do RS e Laboratório de 

Toxicologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Brasil. 

 

Fundamentos: Estudos recentes demonstraram que o consumo materno de alimentos 

ricos em polifenóis interfere na dinâmica de fluxo ductal no coração fetal em humanos.  

Objetivo: Avaliar as correlações entre a constrição ductal fetal com estresse oxidativo, 

inflamação e excreção urinária de polifenóis após suplementação dietética experimental. 

Métodos: Seis ovelhas prenhas receberam suplementação oral com alta concentração de 

polifenóis por 14 dias. Realizou-se ecocardiografia fetal e a análise de amostras de sangue 

e urina para investigar biomarcadores de estresse oxidativo e inflamação além da excreção 

de polifenóis totais na urina.  

Resultados: Houve aumento nas velocidades sistólicas (VS) e diastólicas (VD) e uma 

diminuição no índice de pulsatilidade (IP) no ductus (VS:1,34±0,01 versus 

0,75±0,05m/s,p<0,001, VD:0,28±0,02 versus 0,18±0,01m/s, p<0,001, IP:2,04±0,11 versus 

2,54±0,07, p<0,001), indicando constrição ductal. Houve diminuição da peroxidação 

lipídica, determinada pelos níveis de TBARS, e nos níveis de tióis reduzidos não proteicos 

após o tratamento. Houve aumento das atividades das enzimas catalase e glutationa 

peroxidase (GPx) após o tratamento. Apesar do não envolvimento de dano lipídico na 

constrição ductal, observou-se um aumento no dano proteico através da dosagem de 

proteínas carboniladas. O efeito vasoconstritor e anti-inflamatório foi verificado pela 

diminuição nos níveis de nitritos/nitratos (NOx) após o consumo de polifenóis. O estresse 

oxidativo estava associado com parâmetros de constrição ductal, através das correlações 

de dano proteico com VS (r=0.629, p=0.028), VD (r=0.905, p=0.0001) e IP (r=-0.772, p= 

0.003). Ainda, VS foi correlacionada com catalase (r=0.672, p=0.033) assim como IP com 

GPx (r=-0.629, p= 0.05). A constrição ductal estava ainda associada negativamente com o 

parâmetro inflamatório, sendo VS e VD correlacionadas com NOx (r=-0,853, p=0.0004 e 

r=-0,705, p=0.010, respectivamente) além da correlação entre IP e NOx (r=0,599, 

p=0.039). Além disso, ambos os mecanismos anti-inflamatórios e antioxidantes estavam 

correlacionados: NOx e GPx (r=-0.755, p=0.004) e entre NOx e catalase (r=-0.812, 

p=0.001), confirmando a ocorrência de ambos efeitos atribuíveis aos polifenóis.  

Conclusão: Um consumo elevado de polifenóis induziu constrição ductal em ovelhas 

prenhas com excreção urinária aumentada de polifenóis totais e alterações em 

biomarcadores de estresse oxidativo e inflamação, caracterizando sua ação antioxidante e 

antiinflamatória. 
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INFLAMAÇÃO E ESTRESSE OXIDATIVO NA CONSTRIÇÃO DO DUCTO 
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Izabele V. da Silveira¹, Dr Paulo Zielinsky¹, Fernanda de Castro Lin², Dr Alexandre 

Naujorski¹, Ana Maria A. Zílio¹, Dr Antonio Luiz Piccoli Jr¹, Guilherme B. Bubols³, Kenya 

V. Lampert², Dr Luis Henrique Nicoloso¹, Dra Solange Cristina Garcia³ 

 

¹IC/FUC, ²UFCSPA, ³UFRGS 
 

Introdução: A constrição do ducto arterioso fetal sofre influência de diversos fatores 

mediadores de sua patência, como os níveis de prostaglandinas circulantes. Esses fatores 

podem gerar complicações hemodinâmicas fetais e/ou neo-natais, tais como insuficiência 

cardíaca, hidropsia neonatal, hipertensão pulmonar neonatal e até mesmo o óbito. 

Classicamente, a ingestão de drogas anti-inflamatórias interfere no metabolismo das 

prostaglandinas causando constrição ductal. Entretanto, muitos casos de constrição ductal 

no período pré-natal permanecem sem etiologia definida. Plantas, frutas e uma diversidade 

de substâncias comumente utilizadas na dieta materna possuem efeitos comprovados 

sobre a rota metabólica da inflamação com consequente inibição da síntese das 

prostaglandinas. Essa ação anti-inflamatória e antioxidante, principalmente dos alimentos 

ricos em polifenóis, quando consumidos no terceiro trimestre gestacional, pode conduzir a 

alterações na dinâmica do fluxo no ducto arterioso fetal, experimental e clinicamente. 

Recentemente evidenciou que há uma reversão completa da constrição ductal em 

gestantes submetidas à restrição desses alimentos ricos em polifenóis, como chá verde, 

chá preto e suco de uva. Apesar disso, a literatura carece de um estudo que compare os 

efeitos da restrição dietética dos polifenóis, na reversão da constrição ductal, com a 

avaliação do processo inflamatório e do estresse oxidativo.  

Objetivo: Avaliar a relação do consumo dietético de polifenóis no terceiro trimestre 

gestacional em fetos com constrição prematura do ducto arterioso e os possíveis 

mecanismos envolvidos nesse processo, avaliando-se o estresse oxidativo e o processo 

inflamatório.  

Métodos: Ensaio clínico controlado, com gestantes de fetos únicos e idade gestacional a 

partir de 28 semanas, submetidas à ecocardiografia fetal. Serão coletados sangue e urina, 

será aplicado um questionário de frequência alimentar e um registro alimentar de 24 horas 

em ambos os grupos. O grupo intervenção, com diagnóstico de constrição ductal, receberá 

orientação para retirada dos alimentos ricos em polifenóis da dieta, e o grupo controle, 

sem diagnóstico de constrição, não receberá a orientação.  

Resultados esperados: A demonstração do efeito protetor da retirada dietética dos 

alimentos ricos em polifenóis, e a demonstração do efeito do consumo desses alimentos na 

avaliação do processo inflamatório e estresse oxidativo no terceiro trimestre gestacional 

possibilitará avanço no conhecimento, provocando mudanças na orientação dietética 

durante a gestação e na prevenção de complicações perinatais.  
 

Apoio: FAPICC 
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FRAÇÃO DE SUCÇÃO DO ÁTRIO ESQUERDO E HIPERTROFIA 

MIOCÁRDICA EM FETOS DE MÃES DIABÉTICAS 

 

 

 

Souza FC, Olavarria AS, Piccoli A, Nicoloso LH, Naujorks A, Barbisan C, Busato S, 

Lopes M, Klein C, Bestetti A, Zielinsky P 

 

 

 

Fundamentos: O papel da banda miocárdica helicoidal na função diastólica fetal pode ser 

avaliado pela fração de sucção atrial esquerda (FSAE). Fetos de mães diabéticas (FMD) 

com hipertrofia miocárdica (HM), ao apresentarem velocidades pré-sistólicas reduzidas na 

veia pulmonar por aumento da pressão atrial esquerda secundário à diminuição da 

complacência ventricular, potencialmente podem ter sua fração de sucção atrial esquerda 

alterada.  

Objetivo: Testar a hipótese de que a FSAE é menor em fetos com HM do que em fetos 

sem esta condição.  

Delineamento: Estudo transversal observacional controlado.  

Metodologia: Foram estudados 46 fetos, sendo 20 de mães diabéticas, dos quais 9 com 

HM e 11 sem e 26 fetos normais de mães sem diabetes (grupo controle). A FSAE foi 

avaliada pela razão entre o tempo de sucção atrial esquerdo (intervalo entre o início da 

onda “a” da veia pulmonar e o início da ejeção da artéria pulmonar) e o tempo total de 

enchimento do átrio esquerdo (duração da onda “a” da veia pulmonar mais o tempo de 

ejeção na artéria pulmonar). A análise estatística utilizou o teste t de Student e a ANOVA.  

Resultados: A média da idade gestacional foi 30,38±3,16 e da idade materna foi 

27,27±7,49. A média da FSAE no grupo de FMD com HM foi 0,17±0,05, no grupo FMD 

sem HM foi 0,23±0,07 e no grupo controle 0,23±0,05 (p=0,004). A média da FSAE no 

grupo de FMD com HM foi menor do que nos fetos controles (p=0,005) e do que no 

grupo total de fetos sem HM (diabéticos e controles)(p=0,006). Não houve diferença na 

comparação entre as médias de FSAE nos FMD em relação ao fetos de mães não 

diabéticas (p=0,18).  

Conclusão: A FSAE é menor nos fetos de gestantes diabéticas com hipertrofia miocárdica 

do que em fetos de gestantes sem esta condição, com ou sem diabetes. Este fenômeno 

pode ser explicado pela maior força de sucção das veias pulmonares no átrio esquerdo 

para que o deslocamento do anel mitral para o ápice, ao se contrair a banda miocárdica 

helicoidal, vença a maior resistência consequente à menor complacência na presença de 

hipertrofia ventricular esquerda, sendo um fenômeno mais abrupto, e também pelo 

aumento do tempo de enchimento do átrio esquerdo devido à maior impedância ao fluxo 

venoso pulmonar nessa condição. 
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AVALIAÇÃO ULTRAMICROSCÓPICA DAS CÉLULAS 

MIOCÁRDICAS DE FETOS DE RATAS NORMAIS  
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Trabalho realizado no Laboratório de Experimento Animal do Instituto de Cardiologia do 

RS, Porto Alegre, RS, Brasil e do Serviço de Microscopia Eletrônica da Universidade 

Luterana do Brasil (ULBRA). 

 

 

 

Objetivo: determinar a morfometria normal da estrutura celular ultramicroscópica do 

miocárdio de fetos de ratas com gestação normal. 

Materiais e métodos: estudo experimental utilizando fetos de ratas Wistar, com gestação 

normal. As ratas foram observadas durante o período gestacional até o 20 dia, quando 

foram submetidas à cesariana. Foram obtidos cortes do miocárdio fetal e realizada análise 

através de microscopia eletrônica de transmissão. Foram quantificadas as miofibrilas, 

bandas musculares e mitocôndrias apresentando-se as médias e distribuição das estruturas. 

Resultados: O número de mitocôndrias analisadas foi 62 cuja área média foi 1,003 mµ
2
 

(DP=0,562). Foram analisadas 58 miofibrilas miocárdicas cujas bandas Z distavam, em 

média 1,120 mµ (DP=0,214). 

Conclusão: a determinação da normalidade morfométrica intracelular servirá de base para 

estudos comparativos com esse modelo experimental utilizando animais com condições 

experimentais induzidas (diabetes, exercícios). 

 

 

Apoio: FAPICC 
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QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE EM ADOLESCENTES 

PORTADORES DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS 

 

Taiana Silva Carvalho, Juliana Bertoletti, Sergio Pedro Hattge Júnior, Giovana 

Caroline Marx, Lucia Campos Pellanda 

 

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

 

Introdução: O diagnóstico precoce das Cardiopatias Congênitas (CC) e o avanço das 

técnicas cirúrgicas permite aumento da sobrevida dos recém-nascidos acometidos, 

aumentando o número de adolescentes cardiopatas. Assim, a avaliação da Qualidade de 

Vida Relacionada à Saúde (QVRS) dessa população se torna muito relevante. Em função 

de haver estudos conflitantes avaliando QVRS e por não terem sido encontrados estudos 

recentes avaliando adolescentes, é importante a realização dessa investigação. 

Objetivo: Avaliar a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) de adolescentes com 

Cardiopatia Congênita (CC). 

Métodos: Foi conduzido estudo transversal com 203 adolescentes de 10 a 18 anos com CC 

atendidos em ambulatório de Cardiologia Pediátrica de hospital de referência no Brasil. 

Para avaliar QVRS foi usada a versão brasileira do questionário KIDSCREEN-27, 

preenchido pelo próprio adolescente. Informações sobre o diagnóstico de CC e variáveis 

clínicas foram coletadas dos prontuários. As CCs foram divididas em dois grupos – 

cianóticas e acianóticas – e quatro categorias por sua severidade – acianótico leve, 

acianótico com repercussão, Tetralogia de Fallot e CC Complexa. 

Resultados: A maioria dos participantes era de nível socioeconômico baixo (51,2%). 

57,6% meninos, idade média 13,64 anos e IMC médio 21,02. 64% eutróficos; 26,1% 

sobrepeso ou obeso e 9,4% desnutridos. 62% viviam com ambos os pais, 24% apenas com 

a mãe e 13% em outra configuração familiar. Houve diferença entre nível educacional, 

medido por anos de estudo, comparado à expectativa para idade (p= .000). Na aplicação do 

questionário KIDSCREEN-27, não houve diferença estatisticamente significante entre 

cianóticos e acianóticos, nem entre as categorias de severidade da CC. O grupo com 

intervenção cirúrgica teve maior tendência à melhor QVRS na dimensão bem-estar 

psicológico (p=0,054) comparado ao grupo sem cirurgia; resultado semelhante no grupo 

que usou medicação (p=0,055). Melhores resultados para adolescentes que referiram bom 

estado geral em todas as dimensões de QVRS, exceto por Autonomia e relação com pais, 

quando comparados àqueles que apresentaram sintomas clínicos (p<0.05). 

Conclusão: Tipo de CC e diagnóstico inicial não parecem afetar QVRS, confirmando 

estudos prévios. Intervenções cirúrgicas e uso de medicação podem melhorar o estado 

clínico prévio, podendo ser benéficos ao bem-estar psicológico. Presença de sintomas foi a 

variável de maior impacto na QVRS, possivelmente devido ao prejuízo à vida diária. A 

percepção de bom estado geral de saúde é relacionada à percepção de boa QVRS, 

aumentando a sensação de bem-estar geral. 

 

Apoio: FAPICC 
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CONHECIMENTO SOBRE OS HÁBITOS SAUDÁVEIS E FATORES DE RISCO PARA 
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CLÍNICO RANDOMIZADO 
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1 Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC) 

 
Introdução: A obesidade é um distúrbio crônico em acelerada expansão em todas as faixas etárias, 

tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. O número de crianças com 

sobrepeso constitui-se num importante problema de saúde pública, pois pode influenciar a 

expectativa de vida do adulto no futuro. De acordo com a OMS, a prevalência de obesidade infantil 
tem crescido em torno de 10 a 40% na maior parte dos países europeus nos últimos 10 anos. Sendo 

considerados como fator de risco o desmame precoce, erros alimentares no primeiro ano de vida, 

principalmente na subpopulação urbana, que abandona o aleitamento e introduz uma dieta a base 
de carboidratos em quantidades exageradas, desnecessária para o crescimento e desenvolvimento. 

Destaca-se que a obesidade infantil está relacionada a fatores ambientais, socioculturais e 

nutricionais; aos distúrbios comportamentais, sendo caracterizada por uma mudança de padrões ou 

de hábitos de vida. Crianças obesas estão sujeitas a doenças decorrentes, como: hipertensão 
arterial, aumento da taxa de colesterol e triglicerídeos; diabetes mellitus tipo II; depressão; doenças 

pulmonares, renais, coronarianas, respiratórias, e levando ainda ao surgimento de problemas 

ortopédicos, alguns tipos de cânceres e distúrbios psicológicos. Diante deste contexto, existe a 
necessidade de implementação de estratégias educativas para esta população, sendo a escola o 

ambiente ideal para desenvolvimento de atividades relacionadas a promoção e prevenção da 

obesidade infantil e da saúde. 
Objetivos: Verificar o conhecimento sobre práticas de saúde e fatores de risco para Doenças 

Cardiovasculares (DCV); atividade física entre escolares de 7 até 11 anos de uma instituição de 

ensino de Porto Alegre. 

Metodologia: Trata-se de um estudo Clínico Randomizado, com aprovação do Comitê de Ética do 
Instituto de Cardiologia sob o Protocolo de 4635/11. Participaram do estudo escolares de idade de 

7 até 11 anos, alfabetizados que tiveram autorização dos pais para participarem do estudo. A o 

longo da pesquisa foram realizadas oito oficinas todas direcionadas a hábitos saudáveis para 
prevenção de DCV. O estudo teve a aplicação de três instrumentos para coleta de dados, sendo dois 

validados e, um construído e avaliado por três especialistas. Os questionários foram aplicados antes 

da realização das oficinas e após a aplicação de todas as oficinas, e após dois meses do término da 
pesquisa. Foi realizado com dois grupos: um grupo Controle e um grupo da Intervenção. O grupo 

controle não realizou as oficinas e nem recebeu orientações sobre o tema. O grupo da intervenção 

realizou as oficinas e recebeu folders explicativos. 

Resultados: A amostra continha 79 crianças, sendo 40 no grupo de intervenção e 39 no grupo 
controle. 53,2% da população total eram de meninas e 46,8% de meninos sendo 74,7% brancos e 

25,3% negros, em diferentes níveis de escolaridade. 

Pelos resultados parciais pode-se comprovar que 40% das crianças estavam com percentil de peso 
por IMC maior que 85 e, houve um aumento de conhecimento e hábitos saudáveis para prevenção 

de DCV e melhora da qualidade de vida dos escolares, mantendo um p< 0,05. 

Conclusões: Projeto em andamento e, espera-se que este estudo propicie e auxilie o 

desenvolvimento de estratégias educativas que visem o aumento de conhecimento sobre práticas 
saudáveis e fatores de risco de DCV. 

 

Apoio: CNPq e FAPICC 
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Introdução: As cardiopatias congênitas representam um defeito congênito comum; apesar 

disso, são poucos os estudos demonstrando sua associação com achados oftalmológicos. A 

hipoxemia, uso de circulação extracorpórea e outros fatores podem levar a uma 

prevalência elevada de alterações oculares em indivíduos possuidores de cardiopatia 

congênita. Dessa forma, a identificação de alterações oculares pode apresentar 

significância diagnóstica e prognóstica. 

Objetivo: Descrever repercussões oculares - anatômicas e funcionais - em crianças e 

adolescentes portadores de cardiopatias congênitas; correlacionar o grau de severidade da 

cardiopatia com o comprometimento ocular; comparar a frequência de sequelas oculares 

em cardiopatas congênitos cianóticos e não-cianóticos, bem como avaliar se fatores de 

risco para aterosclerose são potencializadores dessas sequelas; associar o grau de alteração 

oftalmológica e variáveis pré, intra e pós-operatórias em pacientes submetidos à correção 

cirurgia. 

Métodos: Estudo transversal com os pacientes do Ambulatório de Cardiologia Pediátrica 

de Congênitos do IC-FUC. Espera-se avaliar cerca de 250 indivíduos com idade entre 2 e 

17 anos. Está sendo medida da acuidade visual (tabela de Snellen) com e sem correção, a 

avaliação da motricidade ocular extrínseca e intrínseca, a avaliação da convergência 

ocular, o teste da estereopsia, o teste cromático (placas de Ishihara), a tonometria, a 

biomicroscopia, a fundoscopia e a retinografia colorida. Haverá elaboração de um banco 

de dados para análise com auxílio do programa estatístico SPSS versão 17.0. 

Resultados Preliminares: Até a data presente foram avaliados 54 pacientes. Entre eles 32 

do sexo masculino e 22 do sexo feminino. Encontrou-se acuidade visual reduzida em 

46,30% no olho direito e 38,89% no olho esquerdo; queixas com relação oftalmológica 

ocorreram 7,41%, alterações retinianas em 27,78% e motricidade extrínseca fora dos 

parâmetros em 11,11%. 

Conclusão: A prevalência de alterações oculares em pacientes cardiopatas é elevada. Estes 

achados preliminares sugerem que a avaliação oftalmológica é importante para a 

instituição de prevenção e tratamento precoces, no grupo analisado.  

 

Apoio: CNPq 
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Introdução: Crianças com sobrepeso e obesidade apresentam risco aumentado de 

aterosclerose na vida adulta, ou até mesmo na adolescência. Esta condição, de peso acima 

do normal, mostra aumento de concentrações séricas de Proteína C reativa, o que suporta a 

hipótese de que existe relação entre presença de substâncias inflamatórias sistêmicas e 

altos índices de obesidade na infância. 

Objetivo: Analisar fatores relacionados à obesidade e sua associação com marcadores 

bioquímicos e inflamatórios. 

Métodos: Estudo de caráter transversal conduzido com 602 escolares matriculadas em 

escolas municipais e estaduais. Para identificação do perfil lipídico foram analisados 

valores séricos de colesterol total, lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c), alta 

densidade (HDL-c) e triglicerídeos. Para o perfil inflamatório foram determinados valores 

séricos de Proteína C Reativa Ultrassensível e Fibrinogênio.  A avaliação dos resultados 

seguiu critérios propostos pela I Diretriz de Prevenção da Aterosclerose na Infância e na 

Adolescência e American Heart Association. 

Resultados: Foram avaliadas 602 crianças, sendo que a média de idade foi de 

aproximadamente 8,6±1,4 anos e 51,5% da amostra é constituída de meninos. Em relação 

à idade materna, 44,5 % apresentou idade entre a faixa de 30 a 39 anos. Cerca de 50,8%  

das mães apresentaram escolaridade igual ou inferior a 8 anos de estudo. 60,6% deles 

classificaram-se pertencentes às classes econômicas “A e B”. A prevalência de excesso de 

peso na amostra foi de 37,0%, sendo similar nos meninos e meninas (p=0,740). Verificou-

se que meninas consomem significativamente mais salada crua (p=0,006) e frutas frescas 

(p=0,001) diariamente do que os meninos. Análises preliminares dos marcadores 

inflamatórios, PCR – ultra sensível e Fibrinogênio, demonstraram mediana de 0,01 mg/L 

para o primeiro marcador e de 2,85 mg para o segundo. 

Conclusão: Os resultados deste estudo evidencia um número significativo de crianças em 

idade escolar com fatores de risco para eventos futuros relacionados à aterosclerose e 

doença cardiovascular. Embora sejam dados preliminares, estes sugerem atenção dos 

profissionais da saúde, principalmente dos mais direcionados a população pediátrica, com 

o intuito de identificar escolares propensos à complicações decorrentes da aterosclerose. 

 

Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq 
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Introdução: A desnutrição é um problema freqüentemente associado às doenças 

congênitas. Porém, após a correção da cardiopatia estas crianças são incentivadas ao ganho 

de peso, muitas delas apresentando excesso de peso em adição a outros fatores de risco 

para aterosclerose, como sedentarismo, dislipidemia e alteração da pressão arterial. 

Objetivos:Estimar a prevalência de obesidade e de outros fatores de risco para cardiopatia 

isquêmica, em crianças portadores de cardiopatias congênitas, atendidos no Ambulatório 

de Cardiologia Pediátrica do Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de 

Cardiologia (IC/FUC); avaliar dobras cutâneas, relação cintura quadril (R C/Q) e medidas 

antropométricas para identificar crianças com sobrepeso/obesidade; investigar a 

concomitância de fatores de risco para cardiopatia isquêmica em crianças com ou sem 

história familiar de cardiopatia isquêmica precoce ou de fatores de risco; descrever os 

alimentos mais freqüentemente consumidos nesta faixa etária; comparar crianças obesas e 

não obesas em relação aos outros fatores de risco e história familiar; relacionar o 

sobrepeso infantil com o sobrepeso dos pais; verificar, no acompanhamento de longo 

prazo, a incidência de desenvolvimento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e 

DAC. 

Métodos: Estudo transversal de linha de base, seguido de estudo de coorte para 

acompanhamento de longo prazo. Serão avaliados os pacientes atendidos no Ambulatório 

de Cardiologia Pediátrica de Congênitos, portadores de cardiopatias congênitas, acima de 

2 anos, estima-se em torno de 250 crianças.Serão coletados dados antropométricos, 

exames laboratoriais, ausculta cardíaca e aferição da pressão arterial. 

Resultados:Espera-se encontrar níveis de prevalência aumentados dos fatores de risco 

para cardiopatia isquêmica em crianças portadoras de cardiopatia congênita. 

Sobrepeso/obesidade,nível de pressão arterial elevado, dislipidemia ehipercolesterolemia 

são alguns deles. Também é esperado encontrarhábitos alimentares hipercalóricos 

associados ao sedentarismo. 

Conclusão: Há evidências de que o sobrepeso e outros fatores de risco existentes na 

infância têm maior probabilidade de persistir na vida adulta. Com o aumento do sobrepeso 

em crianças cardiopatas congênitas e a existência de poucos estudos que relacionem a 

doença congênita com a doença arterial coronariana surgiu o interesse em analisar o perfil 

destes pacientes e traçar estratégias preventivas que desenvolvam hábitos saudáveis 

durante a infância e que isso possa vir a repercutir na saúde do adulto. 
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Introdução: O infarto agudo do miocárdio é uma cardiopatia isquêmica e leva a uma resposta 

hipertrófica adaptativa do tecido cardíaco, que progride para a insuficiência cardíaca. Muitos 
estudos demonstram envolvimento das espécies reativas de oxigênio nessa progressão e um papel 

cardioprotetor dos hormônios da tireoide pós-infarto. 

Objetivo: Avaliar o papel das espécies reativas de oxigênio sobre os efeitos dos hormônios da 
tireoide no remodelamento cardíaco pós-infarto. 

Métodos: Ratos Wistar machos (n=6/grupo), divididos em: Infarto (IAM), Infarto + tratamento 

(IAMT), SHAM e SHAM + tratamento (SHAMT). Os grupos IAM e IAMT foram submetidos a 

ligadura da artéria coronária descendente anterior, enquanto que os outros grupos foram 
submetidos a todos os procedimentos cirúrgicos, com exceção da ligadura da artéria. Foram 

analisados parâmetros ecocardiográficos 48 horas pós-cirurgia, e após, os grupos IAMT e SHAMT 

foram tratados por 26 dias com T3 e T4 (2 e 8 µg/100g por dia, respectivamente) enquanto os 
outros dois grupos receberam solução aquosa. Após 14 e 28 dias, foram avaliados parâmetros 

ecocardiográficos. Após 28 dias os animais foram eutanasiados e foram coletados sangue e tecidos. 

Resultados apresentados como média ± desvio padrão, analisada através de ANOVA de uma via, 
complementada com pós-teste de Bonferroni. Nível de significância P<0,05. Trabalho aprovado no 

Comitê de ética da UFRGS, nº 23262. 

Resultados: Não houve diferença entre as áreas de infarto. Os níveis séricos de T3 foram maiores 

no grupo IAMT em relação aos grupos SHAM e IAM. Não houve diferença entre os grupos IAM e 
SHAM. Os níveis de T4 não diferiram entre os grupos. As análises ecocardiográficas 

demonstraram alterações morfológicas e funcionais significativas nos grupos IAM e IAMT em 

relação aos grupos SHAM e SHAMT. No 14º dia, o grupo IAMT apresentou um aumento na 
Fração de Ejeção (%) e na Fractional Area Change. No 28º dia, evidenciou-se uma redução na 

espessura da parede posterior no grupo IAM, normalizado no grupo IAMT. O grupo IAM 

apresentou aumento nos níveis de H2O2 e espécies reativas de oxigênio totais quando comparado 

aos grupos SHAM e SHAMT. O tratamento preveniu o aumento no grupo IAMT. 
Conclusão: O tratamento dos animais infartados com hormônios da tireoide parece promover uma 

melhora em parâmetros ecocardiográficos de função cardíaca aos 14 dias e uma redução na perda 

de espessura da parede posterior, aos 28 dias pós-infarto. Além disso, reduz os níveis de espécies 
reativas no tecido cardíaco, em comparação aos não tratados, demonstrando um papel desses 

hormônios na regulação do balanço redox pós-infarto agudo do miocárdio. 

 
Apoio:CNPq 

 



46 

Ciências Biológicas 

XVII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC                                                                5 a 7 de junho de 2013 

 

 

 

EFEITOS DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA EM CULTURAS DE 

FIBROBLASTOS  

 

 

Gabriela Jouglard Vasques
1
, Mônica Descalzo Kuplich

1
, Felipe Umpierre Conter

1
, 

Lucimar Filot da Silva Brum
2
, Jaqueline Nascimento Picada

3
, Ivana Grivicich

1
 

 

 

 
1
Laboratório de Biologia do Câncer, Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e 

Molecular Aplicada à Saúde, ULBRA; 
2
Laboratório de Farmacologia e Toxicologia, Programa de 

Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular Aplicada à Saúde, ULBRA; 
3
Laboratório de 

Genética Toxicológica, Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular Aplicada à 

Saúde, ULBRA  

 

 

Introdução: A laserterapia de baixa intensidade (LBI) tem sido amplamente estudada e 

utilizada em processos de cicatrização do tecido para incrementar a síntese de colágeno 

induzida pelos fibroblastos. Além disso, promovem aumento do metabolismo celular e 

efeitos analgésico, antiinflamatório e de reparo.  

Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do LBI sobre a proliferação 

celular e dano genotóxico em fibroblastos cultivados.  

Métodos: Para isso, utilizamos a linhagem celular de fibroblasto de camundongo NHI-

3T3. As células foram inoculadas em placas de 6 poços em uma densidade de 10
4
 

células/poço e estabilizadas por 24 horas. As células foram irradiadas com o laser diodo 

Terapy XT uma única vez, em triplicata, com laser vermelho 4J/cm², laser vermelho 

6J/cm², laser infravermelho 4J/cm² e laser infravermelho 6J/cm².Utilizamos, 2J de 

potência com 16 segundos de aplicação em cada placa. A proliferação celular foi avaliada 

7 dias após a aplicação do laser através de contagem do número de células. O dano 

genotóxico foi avaliado utilizando o ensaio cometa, imediatamente após a aplicação do 

laser e 3 h depois. 

Resultados: Nossos resultados mostraram que a aplicação do LBI in vitro aumentou o 

número de células em todos os protocolos utilizados menos no infravermelho 6 J/cm². Na 

avaliação do efeito genotóxico, não houve dano significativo nos grupos tratados.  

Conclusão: Pode-se concluir que em tecido saudável, in vitro, o LBI induz ao aumento de 

fibroblastos sem causar danos ao DNA. 

 

 

Apoio: Fapergs 
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Introdução: Os gliomas na forma de astrocitomas, astrocitomas anaplásicos e 

glioblastoma multiforme (GBM) são os tumores cerebrais mais comuns e mais malignos. 

O GBM tem uma baixa sobrevida, em torno de 12-14 meses após o diagnóstico, sendo 

mais comum em adultos. Os sinais e sintomas dependem da sua localização, tamanho, 

taxa de crescimento e incluem dores de cabeça, déficit neurológico focal e mudanças de 

estado mental. A radioterapia representa o mais efetivo tratamento para o GBM, no 

entanto, permanece sendo paliativa, devido à radiorresistência. A enolase é uma 

metaloenzima dimérica, a sua isoforma enolase neurônio específica, a γ-isoenzima 

(ENO2), é encontrada em neurônios e células neuroendócrinas em certas condições 

fisiológicas (como estresse celular). Devido a relação desta com o metabolismo 

energético, é possível esperar que o padrão de expressão desta enzima possa afetar a 

resposta dos gliomas à radioterapia.  

Objetivos: Este estudo teve como objetivos avaliar o padrão de resposta celular à radiação 

ionizante nos GBM em cultivo e determinar o efeito da radioterapia sobre o conteúdo de 

enolase nos GBM em cultivo.  

Métodos: Para a realização do estudo foram utilizadas as linhagens celulares de glioma 

humano, U-87MG e MO59J mantidas em frascos com meio de cultura DMEM e 15% de 

soro fetal bovino. As linhagens foram expostas a doses de 2, 5 e 10 Gy de radiação 

ionizante, utilizando-se um acelerador linear Telecobalto Theratron Phoenix Philips SR 

7510 no Serviço de Radioterapia do Hospital São Lucas da PUCRS (Porto Alegre, RS). A 

viabilidade das células tratadas e não tratadas foi avaliada pela coloração de Azul de 

Tripano. A avaliação da expressão do gene da ENO2 foi realizada através de PCR em 

tempo real.  

Resultados: Os resultados obtidos com a exposição a radiação ionizante mostraram uma 

maior sensibilidade na linhagem MO59J e maior quantidade de ENO2 quando comparado 

com a U-87MG.  

Conclusões: Podemos sugerir que a ENO2 tem função de proteção celular contra a 

radiação ionizante, e, possivelmente, as células com maior conteúdo da mesma poderiam 

se recuperar mais facilmente de danos, fortalecendo a ideia de sua participação na 

radiorresistência.  

 
Apoio: CNPq 
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Introdução: O gênero Solidago pertence à família Asteraceae e possui cerca de 120 

representantes, entre estes o Solidago chilensis Meyen. As plantas deste gênero são ricas em 
terpenos, flavonóides e saponinas, que apresentam atividade antiinflamatória, antimicrobiana, 

antihelmíntica, antioxidante e antitumoral. Seu uso interno deve ser administrado somente com 

estrita indicação e acompanhamento médico por ser considerado tóxico, hemorrágico e abortivo.  

Objetivos: Neste estudo avaliamos as atividades antiproliferativas de três extratos orgânicos 
(metanol, clorofórmio e acetato de etila) obtidos das flores de S.chilensis. 

Métodos: Para isso, as linhagens celulares de carcinoma de pulmão de não pequenas células NCI-

H460, carcinoma de mama MCF-7 e carcinoma de ovário OVCAR-3 foram expostas a 
concentrações seriadas dos extratos de S.chilensis. A atividade antiproliferativa foi avaliada após 

72 horas de exposição destes extratos através do ensaio de Sulforodamina B (SRB).  

Resultados: Os resultados demonstram que o extrato acetato de etila possui significativo efeito 

citotóxico nas linhagens celulares NCI-H460 e OVCAR-3 (valores de IC50 de 31,8  8,7 µg/mL e 

29,07  8,2 µg/mL, respectivamente), enquanto que os extratos de clorofórmio e metanol não 
demonstraram efeito antiproliferativo nessas linhagens. Quanto a linhagem celular MCF-7, foi 

observado um maior efeito do extrato metanólico (valor de IC50 de 17,1  2,0 µg/mL), enquanto 

que os extratos de clorofórmio e acetato de etila não demonstraram efeito antiproliferativo nessa 
linhagem. 

Conclusão: Os extratos testados mostram seletividade entre as linhagens estudadas, sendo assim, 

esses serão separadas e purificadas em busca dos compostos ativos. 
 

 

Apoio: CNPq, Fapergs 
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OS NÍVEIS SÉRICOS DE LEPTINA EM INDIVÍDUOS COM SOBREPESO E 

OBESIDADE 
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¹Centro Universitário Metodista, do IPA – Porto Alegre/RS 
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Introdução: A leptina é um hormônio sintetizado pelo tecido adiposo proporcional à sua 

massa e possui função principal na inibição da fome. Com o excesso de peso na 

obesidade, a produção de leptina é aumentada gerando uma resistência a sua sinalização. 

Sendo assim, métodos alternativos vêm sendo estudados, como o exercício físico, a fim de 

modular os seus níveis. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a modulação dos níveis de leptina em 

indivíduos com sobrepeso e obesidade submetidos a treinamento concorrente. 

Métodos: Através de mídia impressa recrutou-se indivíduos da cidade de Porto 

Alegre/RS, maiores de 18 anos, sedentários e com Índice de Massa Corporal (IMC) entre 

25-39,9 kg/m². Os participantes realizaram 12 semanas de treinamento físico concorrente, 

com duração de 1h cada sessão (30 minutos de caminhada orientada e 30 minutos de 

musculação). Foram realizadas colheitas sanguíneas antes das intervenções e 48h após a 

última sessão de exercício. As dosagens de leptina foram feitas através da metodologia 

ELISA e o percentual de gordura foi determinado pelo método de Bioimpedância. A 

análise estatística foi realizada pelo SPSS versão 17.0, com nível de significância de 95% 

(p< 0,05). Para verificar a normalidade das variáveis foi utilizado teste de Shapiro-Wilk e 

para comparar o pré e pós dos parâmetros foi utilizado teste t pareado para as variáveis 

normais e teste Wilcoxon para as não-paramétricas; os dados estão apresentados em 

média±desvio padrão e mediana (intervalo interquartil), respectivamente. Este estudo foi 

realizado pelo Núcleo de Estudos em Exercício Físico e Imunologia (NEEFI), com a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Metodista, do IPA sob 

número de protocolo 58/2010 e todos os voluntários assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

Resultados: A amostra foi composta por 13 indivíduos, 10 mulheres e 3 homens, com 

idade de 47,58±3,01 anos. Resultados pré e pós respectivamente: IMC 32,87±0,87 kg/m
2
 e 

31,82±0,82 kg/m
2
; percentual de gordura 39,0 (33,5;40,0) % e 37,3 (31,5;39,4) % e 

leptina 77,49±24,75 ng/ml e 60,87±21,66 ng/ml. Foram encontradas reduções 

significativas em todas as variáveis estudadas, quando comparados os valores pré e pós-

treinamento (IMC: p=<0,011; percentual de gordura: p<0,013; leptina: p< 0,001). 

Conclusão: Em concordância com estudos semelhantes, a prática de treinamento 

concorrente como uma alternativa não farmacológica para o controle da adiposidade na 

obesidade foi capaz de reduzir os níveis de leptina, IMC e percentual de gordura nos 

indivíduos participantes.  

 

Apoio: CAPES e Centro Universitário Metodista, do IPA.  
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METILFENIDATO PROMOVE ESTRESSE OXIDATIVO/NITRATIVO EM 

CORAÇÃO DE RATOS WYSTAR 
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Introdução: O uso de metilfenidato (MFD, Ritalina
®
), psicoestimulante amplamente 

utilizado no tratamento do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, tem sido 

associado ao desenvolvimento de uma série de cardiomiopatias, porém os mecanismos 

envolvidos ainda não são bem conhecidos. 

Objetivos: Baseado nisso, nosso objetivo foi investigar o possível envolvimento das 

espécies reativas sobre as alterações relacionadas ao uso de MFD por meio da 

determinação de alguns parâmetros de estresse oxidativoem coração de ratos submetidos à 

administração aguda e crônica de MFD, a saber: níveis de espécies reativas, defesas 

antioxidantes enzimáticas enão enzimáticas, bem como alguns parâmetros de dano a 

biomoléculas.  

Métodos: Ambos os modelos, agudo e crônico, foram induzidos em ratos Wistar (n = 5-7) 

pela administração intraperitoneal de MFD na dose de 2,0 mg/Kg de peso corporal. Os 

animais controles receberam solução salina nos mesmos volumes. No modelo agudo, ratos 

com 45 dias de vida receberam uma única administração de MFD; no modelo crônico os 

ratos receberam MFD, uma vez ao dia, do 15º ao 45º dia de vida.Os animais foram 

decapitados 2 ou 24 horas após a administração de MFD e os corações foram dissecados 

para as análises bioquímicas. Os dados foram analisados por ANOVA, seguida pelo teste 

de Tukey quando o F foi significante e os dados são expressos como média ±desvio 

padrão.  

Resultados: Os resultados mostram que os níveis de nitritos, as substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (TBARS), os grupos sulfidrilas (TNB) e a atividade da 

glutationaperoxidase (GPx) foram aumentados no coração de ratos decapitados 2 horas 

após a administração aguda de MFD, enquanto os níveis de DCF formado, a atividade da 

superóxido dismutase (SOD) e da catalase (CAT), razão SOD/CAT, conteúdo de 

antioxidantes não-enzimáticos (TRAP) e de carbonilas não foram alterados; 24 horas após 

o tratamento agudo, os níveis de DCF formado, nitritos, TBARS, conteúdo de carbonilas e 

níveis de TNB, assim como a atividade da CAT e GPx foram aumentados, a razão 

SOD/CAT foi diminuída e os demais parâmetros não foram alterados. Após tratamento 

crônico, observamos que a atividade da SOD não foi alterada2 horas, mas foi aumentada 

24 horas após a última administração de MFD em coração de ratos. Os níveis de DCF 

formado e o TRAP foram aumentados, a atividade da GPx foi diminuída e os outros 

parâmetros não foram alterados em coração de ratos decapitados 2 ou 24 horas após o 

tratamento crônico com MFD. 

Conclusões:Tomados em conjunto, nossos resultados sugerem o envolvimento do estresse 

oxidativo, pelo menos em parte, nos efeitos cardiovasculares associados ao uso de MFD. 

 

Apoio: CNPq e FAPERGS. 
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Introdução Novas abordagens terapêuticasvem sendo estudadas para tratar as doenças 

cardiovasculares como, por exemplo, a terapia celular e gênica.A associação dessas 

terapias pode potencializar o processo regenerativo, pois células-tronco podem ser 

transformadas com vetores que contenham genes envolvidos na expressão de fatores 

sinalizadores pró-angiogênicos e/oumoléculas que induzem homing celular, ou seja, a 

migração e a aderência de células-tronco em um tecido lesionado. Uma molécula muito 

envolvida na indução de homing celular é o Fator-1 Derivado de Estroma (SDF-1, do 

inglês StromalDerived Factor-1). Dessa forma a transfecção de células-tronco 

mesenquimais com um vetor contendo o gene SDF-1 pode ser uma ferramenta para 

potencializar as funções moduladoras das células-tronco.  

Objetivo Construir um vetor plasmidialpara expressar o gene SDF-1. 

Métodos Foi realizada coleta da medula esternal de pacientes do Instituto de Cardiologia 

e a camada mononuclear isolada por gradiente de Ficol foi dividida em duas frações: A) 

Amostra pré-hipóxia –o RNA foi extraído imediatamente após o isolamento da fração 

mononuclear  e B) Amostra pós-hipóxia - o RNA foi extraído após a fração mononuclear 

ser submetida a  hipóxia de 4 horas in vitro para induzir a expressão de SDF-1. O RNA 

total foi extraído com kit comercial (PureLinK, Invitrogen), conforme indicações do 

fabricante. Após esse processo, foi realizado o isolamento do RNA mensageiro (mRNA) e 

síntesedo DNA complementar (cDNA)  utilizando a enzima SuperScript III (Invitrogen). 

A confirmação do cDNA foi realizada através  de reação de PCR (Polymerase Chain 

Reaction) com primers internos. A amplificação da sequência codificadora do gene foi 

realizada por PCR com primers externos à sequência total do mRNA.  

Resultados A primeira parte deste projeto foi realizada com sucesso, tendo em vista que 

foi possível obter um produto de amplificação internodo cDNA do SDF-1 a partir das 

amostras submetidas à hipóxia. A segunda parte (amplificação do cDNA completo do 

SDF-1) encontra-se em desenvolvimento.  

ConclusãoO experimento encontra-se em fase de desenvolvimento. Estão sendo testados 

diferentes protocolos para a amplificação do cDNA do SDF-1.  

 

Apoio: PIBIC/CNPq, PPSUS/FAPERGS 
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Introdução: preservação do aparato subvalvar (PAS) em troca valvar mitral pode 

melhorar desfechos cirúrgicos e clínicos, mas esta técnica não é praticada de rotina.  

Objetivos: avaliar pacientes submetidos a troca valvar mitral (com e sem PAS) quanto a 

morbimortalidade pós-operatória (pós-op.).  

Métodos: estudo de coorte retrospectivo, 334 pacientes operados entre 2008 e 2010. 

Desfecho primário: mortalidade recente e hospitalar. Desfechos secundários: necessidade 

de drogas inotrópicas (DI) e de balão intra-aórtico (BIAo), tempos de circulação 

extracorpórea (CEC) e de isquemia, endocardite infecciosa (EI), infarto agudo do 

miocárdio (IAM), tromboembolismo sistêmico (TES) e acidente vascular encefálico 

(AVE) no pós-op. Análise: curva de sobrevida de Kaplan-Meier e análise multivariada de 

Cox. Características de base: sexo masculino (38,6%), cirurgia cardíaca prévia (41,3%), 

anticoagulados crônicos por fibrilação atrial (46,4%), hipertensão arterial (56,3%), 

diabetes (13%), tabagismo (18,2%), AVE (7,8%) e IAM (6,3%) prévios, fração de ejeção 

menor que 30% (3,3%), insuficiência cardíaca classe III/IV (49,4%), escore de risco geral 

(6,84±8).  

Resultados: 280 pacientes foram incluídos no grupo 1 (sem PAS) e 54 no grupo 2 (com 

PAS). Idade: 57±13 anos. Procedimento associado em 45%. Mortalidade hospitalar = 44 

pacientes (14,6% no grupo 1 vs. 5,6% no grupo 2; p=0,49), sendo 43 por causa 

cardiovascular (CV) (14,3% vs 5,6%; p=0,54). Mortalidade em 1 ano = 69 pacientes 

(21,8% 1 vs. 14,8%; p=0,47), sendo 43por causa CV (14,3% vs 5,6%; p=0,34); 19 

pacientes necessitaram de BIAo (5,7% vs 5,6%; p=0,143), e 57 de uso prolongado de DI 

(16,8% vs 18,5%; p=0,219). Médias de tempos de CEC foi menor no grupo 2: 102,6±41,8 

versus 75±24,4 minutos (p<0,001), e também de isquemia: 76,7±30,4 vs 55,3±20 minutos 

(p<0,001). Não houve diferença quanto aos desfechos de EI, AVE, TES e IAM.  

Conclusão: embora sem poder estatístico no desfecho primário, observou-se risco 

imediato 2,5 vezes maior quando não foi feita preservação subvalvar, quanto a 

mortalidade imediata. Os tempos de isquemia e de CEC foram menores na preservação do 

aparato valvar. A técnica deve ser reconhecida como opção vantajosa na troca valvar 

mitral.  

 

Apoio: FAPICC 
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Introdução: A lesão de tronco de coronária esquerda é uma das formas mais preocupantes da 
doença arterial coronariana devido ao seu pior prognóstico em relação às outras variações. 

Desde 1970, os resultados de tratamento cirúrgico se mostram significativamente melhores do 

que a terapêutica medicamentosa neste cenário, levando a determinações de consenso que a 

cirurgia de revascularização miocárdica figure como o padrão-ouro deste tratamento. 
Objetivos: Descrever as características dos pacientes com lesão de tronco de coronária esquerda 

não protegida submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica na instituição. 

Métodos: Estudo observacional e transversal. Amostra constituída por 143 pacientes 
submetidos, no Instituto de Cardiologia do RS, à revascularização miocárdica com lesão de 

tronco de coronária esquerda, não protegida, de moderada à severa, no período entre janeiro de 

2011 e maio de 2012. Os dados serão obtidos dos prontuários dos pacientes e tabulados em 
software estatístico. Além dos dados demográficos como registro hospitalar, idade e sexo, serão 

medidas variáveis do estado clínico dos pacientes, como presença de tabagismo, de doença 

pulmonar obstrutiva crônica, de diabetes mellitus, de hipertensão arterial, de dislipidemia, de 

história familiar de coronariopatia, de insuficiência renal crônica), variáveis da patologia em 
estudo (forma de apresentação clínica – angina estável, instável ou infarto agudo do miocárdio -, 

tipo de lesão de tronco, presença de outras lesões coronarianas e suas localizações, fração de 

ejeção, presença de complicações mecânicas de infarto, presença de aneurisma ventricular), 
variáveis relacionadas ao procedimento (cirurgia com ou sem uso de circulação extracorpórea, 

número de casos revascularizados, uso de enxerto de mamária, tempo de circulação 

extracorpórea no procedimento, tempo de clampeamento aórtico) e variáveis relacionadas ao 

período perioperatório intra-hospitalar (infarto perioperatório, outro procedimentos de 
revascularização realizados na internação, uso de balão intra-aórtico ou outro tipo de assistência 

ventricular, evento cerebrovascular, insuficiência renal pós-operatória, mediastinite, óbito). 

Resultados: espera-se com o presente trabalho ter um panorama do tratamento cirúrgico das 
lesões de tronco de coronária esquerda não protegidas que sirva de parâmetro para eventuais 

comparações futuras com a literatura atual e com intervenções alternativas. Além disso, a 

análise de suas características levará à identificação de pontos de adequação ou melhora da 
conduta terapêutica para melhora assistência aos pacientes. 
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Introdução: O implante de uma bioprótese durante a substituição valvar cardíaca reduziu 

a incidência de complicações trombo-embólicas e a terapia anticoagulante facultativa, 

grandes avanços para alguns pacientes, se comparada à substituição por prótese valvar 

mecânica. No entanto, a qualidade de vida satisfatória não significou durabilidade e, a alta 

prevalência de falhas em razão de problemas estruturais levou à reoperações e/ou elevado 

risco de vida, resultando em muitas modificações no preparo dos tecidos biológicos e no 

desenho das próteses 

Objetivo: O objetivo do presente estudo é apresentar os resultados observados em 

pacientes submetidos à substituição valvar cardíaca com o implante da bioprótese porcina, 

com enfoque em durabilidade e na resposta clínica tardia. 

Métodos: Estudo de coorte, incluindo os pacientes submetidos a substituição valvar 

porcina no Instituto de Cardiologia entre Julho de 1994 a Dezembro de 2009, com 807 

pacientes. O período de coleta de dados iniciou em Outubro de 2012 e se estende até o 

momento. 

Resultados: O número  de  pacientes que se mantiveram em seguimento até Dezembro 

2012é de 148. Procede-se à busca de pacientes que não se mantiveram vinculados ao 

atendimento na instituição para finalizar-se o projeto e ocorrer posterior publicação dos 

resultados com sua conclusão. 

 

 

Apoio: FAPICC  
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Introdução: As informações sobre as campanhas de prevenção de AIDS/DSTs e gravidez 

prestadas pelos profissionais das Unidades Básicas de Saúde da região metropolitana de 

Porto Alegre através da campanha do Ministério da Saúde devem ser analisadas quanto a 

sua efetividade. 

Objetivo geral: Identificar se a informação prestada aos adolescentes pelas UBSs são 

compreendidas e, assim, incorporadas aos hábitos dos adolescentes. 

Metodologia: Estudo de coorte quantitativo com adolescentes entre 12 anos completos e 

18 anos incompletos das UBS Costa e Silva e Barão de Bagé de Porto Alegre/RS. Será 

feita a realização de um questionário auto-aplicável durante a campanha para prevenção 

de AIDS/DST do carnaval realizada pelo Ministério Saúde. Após seis a nove meses do 

carnaval haverá analise dos prontuários dos adolescentes para verificar o índice de 

natalidade dos jovens entrevistados e o índice de DSTs. Os dados serão agrupados para 

analise e verificação da eficácia da campanha de prevenção do Ministério da Saúde. 

Resultados Esperados: Espera-se que haja relação entre o não recebimento da 

informação sobre prevenção de AIDS/DST com o aumento da taxa de natalidade entre os 

adolescentes das regiões abrangidas pelas UBS pesquisadas. 

Conclusão: Os resultados poderão contribuir para elaboração de estratégias mais efetivas 

de prevenção. 
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Introdução: A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é uma das 

complicações mais importantes e frequentes em unidades de terapia intensiva (UTI). É 

definida como uma infecção do parênquima pulmonar que ocorre após 48h de intubação e 

ventilação mecânica. 

As taxas de pneumonias associada à ventilação mecânica podem variar de acordo com a 

população de pacientes e os métodos diagnósticos disponíveis. Baseado na Campanha 5 

Milhões de Vidas do Institutes for Healthcare Improvement (IHI) (2008) foi elaborado um 

pacote de medidas (Bundle) de PAV com o objetivo de reduzir a incidência de PAV nas 

UTIs. 

Objetivo: Demonstrar o impacto da utilização de um bundle para a prevenção de 

pneumonias associadas a ventilação mecânica em uma Unidade de Cardiologia Intensiva 

(UCI) adulto na redução das taxas de incidência. 

Metodologia: Estudo quantitativo, descritivo, retrospectivo do tipo antes e depois, 

realizado em uma UCI com 12 leitos, que presta atendimento a pacientes com idade 

maior/igual a 18 anos, hospital referência em cardiologia, com atendimento público-

privado. Os dados foram obtidos dos relatórios elaborados e enviados pelo Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) da instituição. Como critério de inclusão foram 

pacientes que possuíam Tuborotraqueal e traqueostomia. Os dados foram coletados de 

janeiro a dezembro de 2012, e analisados pré e pós intervenção. Sendo que a intervenção 

foi à aplicação diária de um pacote de medidas (bunlde) nos três turnos de trabalho, 

baseado em recomendações do Centro de Controle de Doenças Norte-Americano (CDC) 

para prevenção de PAV. As taxas de PAV são compiladas em resultados mensais. Os 

dados foram codificados e digitados em um banco de dados usando o programa Microsoft 

Excel® e analisados com o pacote estatístico Statistical Package for Social Science 

(SPSS) utilizando-se da estatística descritiva, através de cálculo de percentual. 

Resultados: No primeiro semestre de 2012 (janeiro a junho) ocorreram 13 casos de 

pneumonias associadas à ventilação mecânica (PAV), com uma média de 2,1 casos ao 

mês. Já no segundo semestre de 2012 (julho á dezembro) ocorreram apenas 7 casos de 

PAV, resultando em uma média de 1,1 caso ao mês. 

Considerações finais: Nesse cenário, os resultados demonstraram uma significativa 

redução nos índices de pneumonia associada a ventilação mecânica após a implantação do 

bundle. A adesão da equipe de enfermagem na adoção de técnicas adequadas na 

prevenção destas pneumonias apontam uma melhoria na qualidade assistencial e a 

padronização do cuidado, contribuindo para uma redução nas taxas deste evento 

infeccioso. 
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Introdução: A sala de esterilização de materiais deve propor um fluxo unidirecional para 

seu tratamento. Para isto, é dividida em área suja, na qual acontece a recepção do material 

e a limpeza, área limpa, na qual o material é inspecionado e embalado, e área estéril, na 

qual ocorre a esterilização e o armazenamento. Todo o processo deve ser realizado de 

forma sistematizada, para garantir a esterilidade dos materiais e a segurança dos usuários. 

Objetivo: Relatar a experiência de uma intervenção realizada durante prática assistida da 

disciplina de Gerenciamento Aplicado à Enfermagem, do curso de Enfermagem da 

UFCSPA. 

Métodos: A intervenção teve como cenário a sala de esterilização de uma Unidade Básica 

de Saúde no município de Porto Alegre. Objetivou-se organizar a sala de esterilização a 

partir dos princípios preconizados para espaços com este fim, por meio de mudanças na 

estrutura física do local e da disposição de cartazes explicativos sobre as etapas da 

higienização, de embalagem e de esterilização. Após avaliado o processo de esterilização 

de materiais no local e identificada a necessidade de modificações, o projeto de 

intervenção foi discutido com os trabalhadores do local. As ações foram realizadas pela 

acadêmica juntamente com profissionais da unidade. 

Resultados: A partir das mudanças, o fluxo dos materiais na sala de esterilização foi 

alterado. As mudanças no mobiliário garantiram um fluxo unidirecional, no qual o 

material limpo não cruza com o material estéril. A colocação da tela de proteção na janela 

impediu a entrada de insetos, que representam potencial contaminação para o material. 

Como a limpeza do material ainda não é padronizada e é realizada por diferentes 

trabalhadores, cartazes em todos os locais de lavagem são essenciais para orientar a 

limpeza correta. A nova organização dos materiais permitiu que os estéreis ficassem em 

caixas plásticas fechadas, separados conforme a utilidade, ao passo que os limpos ficam 

em outro local, aguardando a esterilização. As embalagens, que se encontravam dispostas 

em diversos espaços da sala, foram agrupadas, o que contribui para sua integridade. 

Conclusão: Com a realização desta intervenção, evidenciou-se a importância do processo 

de esterilização nos serviços de saúde e a necessidade de o local destinado a esta prática 

contar com uma estrutura e funcionamento adequados. A partir da execução da 

intervenção, outras demandas foram indicadas pelos trabalhadores, cujo planejamento será 

elaborado em conjunto. A integração do ensino com os serviços de saúde apresenta 

contribuições para todos envolvidos, com potencial para qualificação na organização dos 

serviços e para o desenvolvimento de competências para os acadêmicos. 
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Introdução: O KPC (KlebsiellaPneumoniaeCarbapenemase) trata-se de uma bacteriagran 

negativa multiresistente que foi identificada pela primeira vez na California em 2001. Essa 

bactéria pode ser encontrada em fezes, na água, no solo, em vegetais, cereais e frutas. A 

transmissão ocorre em ambiente hospitalar, através do contato com secreções do paciente 

infectado, desde que não sejam respeitadas normas básicas de desinfecção e higiene. 

Objetivo: Sensibilizar a equipe de enfermagem de uma Unidade de Cardiologia Intensiva 

(UCI) adulto, da importância da adesão às medidas de Bloqueio epidemiológico para 

KPC¹ pelo alto risco de contaminação para redução das taxas de incidência. 

Metodologia: Relato de experiência da equipe de enfermagem, realizado em uma 

Unidade de Cardiologia Intensiva(UCI) de um de um hospital público-privado de Porto 

Alegre com 12 leitos, que presta atendimento a pacientes com idade maior/igual a 18 

anos. Critério de inclusão foram todos os pacientes que internaram na unidade no período 

de junho a dezembro de 2012. 

Resultados: Após a admissão, na Unidade de Cardiologia Intensiva, de um paciente 

contaminado pela bactéria KPC, foram instituídas medidas de bloqueio epidemiológico 

para o paciente infectado, em isolamento de contato, com o uso de avental e luvas 

descartáveis antes de entrar no box, porta do box fechada, técnico de enfermagem 

exclusivo ao cuidado deste paciente, assim como uso individual de materiais e 

equipamentos. Para os demais pacientes, foi mantida precaução padrão e para aqueles 

transferidos de áreas de risco utilizou-se precaução empírica de contato . Instituiu-se 

coleta semanal de swab retal em todos os pacientes e no momento da alta estes eram 

encaminhados a unidade de destino em precaução empírica de contato e com coleta de 

swab a ser realizada no setor.A duração da internação do paciente caso foi de 93 dias e 

neste período passaram pela unidade 1095 pacientes, sem registro de nova contaminação. 

Considerações finais: Nesse cenário, conclui-se que a assistência de enfermagem 

prestada teve papel fundamental na prevenção de novas contaminações, visto que esta 

bactéria é altamente transmissível neste ambiente. A adesão da equipe de enfermagem às 

medidas de bloqueio epidemiológico para KPC foram excelentes, pois não houve nenhum 

novo caso mesmo com o elevado número de pacientes admitidos neste período. 
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Introdução: O profissional da Enfermagem tem papel central nas orientações ao paciente 

transplantado quanto ao autocuidado pós-transplante, tendo em vista que tem sua 

formação voltada para a educação e prevenção para a saúde.  

Objetivos: Verificar o nível de conhecimento transmitido na relação enfermeiro – 

transplantados pós-cirúrgicos acerca da promoção do autocuidado a partir das orientações 

repassadas pelos profissionais.  

Métodos: Estudo transversal quantitativo de caráter exploratório com entrevista a partir 

de roteiro estruturado e gravação. Os resultados serão submetidos à codificação e análises 

estatísticas.  

Resultados esperados: Espera-se que os resultados reflitam a efetividade das orientações 

de Enfermagem ao paciente transplantado no sentido de promover o autocuidado.  
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Os profissionais que trabalham nas áreas de cuidados paliativos e emergências dos 

hospitais são submetidos, constantemente, a situações estressantes. O objetivo deste 

trabalho é mensurar os níveis de stress dos enfermeiros das áreas de emergência e 

cuidados paliativos. Será realizado um estudo transversal, com pesquisa quantitativa de 

coleta de dados a partir da escala de stress de Bianchi. A pesquisa será realizada nas 

unidades de emergência e cuidados paliativos de instituições hospitalares públicas e 

privadas da cidade de Porto Alegre/RS. Caracterizar os níveis de stress desses 

profissionais e identificar os principais agentes estressores tem grande relevância para a 

sua saúde física e mental, pois permitirá o desenvolvimento de estratégias para o 

enfrentamento do stress, melhorando, assim, a qualidade de vida desses profissionais. 
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Introdução: O riso e o bom humor são importantes recursos para a promoção de saúde. 

Atuam no sistema imunológico, liberam endorfinas e podem apresentar efeito analgésico 

no paciente. Além disso, melhoram a perspectiva sobre o trabalho do ponto de vista do 

profissional. 

Objetivos: Avaliar a atuação dos Doutores Palhaços sob a perspectiva do enfermeiro e 

analisar a influência do trabalho do voluntário no quadro clínico do paciente, sob o ponto 

de vista do profissional. 

Métodos: Estudo transversal com aplicação de um questionário. Serão entrevistados 90 

profissionais da saúde: enfermeiros e técnicos de enfermagem. Profissionais que 

trabalham no Grupo Hospitalar Conceição, no Hospital da Criança, e estão há no mínimo 

6 meses na instituição e presenciaram a atuação dos Doutores que se iniciou há 2 meses. A 

entrevista será feita em 3 turnos diferentes. 

Resultados: Espera-se que a atuação dos Doutores Palhaços tenha resultados positivos, 

beneficiando o trabalho dos profissionais da saúde, melhorando sua perspectiva futura a 

respeito da profissão e a resposta do paciente ao tratamento. 
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Introdução: É inquestionável que a cesárea representa um importante avanço na 

obstetrícia, que se indicada corretamente, irá trazer benefícios para a gestante e para o 

concepto. Entretanto, é necessário que sejam revistos os métodos aplicados e seus motivos 

para a escolha do tipo parto, analisando as razões e as necessidades de cada puérpera e 

concepto. 

Objetivo: Avaliar a relação entre o tipo de parto e os indicadores de internação na UTI 

neonatal. 

Métodos: Análise dos prontuários de crianças nascidas no ano de 2012/2013, observando 

os motivos da internação e a relação destes com a escolha do tipo de parto. Desse modo, 

poderemos organizar, através de dados concretos, o que influencia na escolha e, também, 

como é realizada. 

Resultados esperados: Através desta análise será possível avaliar o risco de internação 

nas cesáreas eletivas. Essa informação poderá ser relevante para a orientação das gestantes 

numa escolha fundamentada. 
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Introdução: A Hipertensão Arterial é caracterizada como uma doença crônica, 

contribuindo significativamente para alterações na qualidade de vida (QV) das pessoas, 

pois interfere na capacidade física, emocional, social, nas atividades intelectuais no 

exercício profissional e outras atividades do cotidiano . Quanto maior a adesão ao 

tratamento e controle da PA, melhor a qualidade de vida.  

Objetivo: Avaliar o efeito da intervenção sobre os níveis da PA e escore de qualidade de 

vida em pacientes hipertensos submetidos a dois tipos de tratamento (convencional e 

MULTIHAS).  

Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico controlado, no qual os pacientes, que 

realizam acompanhamento no ambulatório de Hipertensão MULTIHAS do Instituto de 

Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia do RS, foram avaliados na 1ª consulta 

e após 1 ano de tratamento. A amostra foi composta por pacientes maiores de 18 anos, 

ambos os sexos, hipertensos. Todos os pacientes foram avaliados pela equipe 

multidisciplinar de saúde e orientados quanto à dieta, estresse, adesão, atividade física. 

Posteriormente foi aplicado um mini-questionário de qualidade de vida (MINICHAL). Os 

pacientes do grupo MULTIHAS foram atendidos pela equipe multidisciplinar e avaliados 

a cada 2 meses. Os pacientes do grupo controle receberam o tratamento convencional.  

Resultados: Incluídos 38 pacientes (19 pacientes do grupo controle e 19 do 

MULTIHAS). O sexo feminino predominou em ambos os grupos, 84,2% (M) e 63,2 (C) 

com p=0,26. No inicio do estudo a média da PA no grupo M foi 152,8±28,9 /86,5±15,4 e 

no grupo C foi 132,8±20,8/ 77,8±10,4. Após 1 ano de seguimento o resultado da  PA, no 

M foi de 147,8±17,2/82,7±9,4 e no C foi de 141,6±19,2/81,9±11,8. Na análise da 

mediana,em 50% da amostra do grupo M, a PA reduziu em 4,5 mm Hg seus valores; e em 

50% da amostra do grupo C, a PA  aumentou em 3,5 mm Hg (p=0,05) após 1 ano de 

tratamento). A mediana do escore MINICHAL, no grupo M, no inicio do estudo foi  de 

14(7-26) e após 1 ano de 10(6,5-15,5)- p=0,003; no grupo C ,foi de 14 (8-23) e após 1 ano 

foi de 9,5 (5-21,5)-  p=0,08.  

Conclusão: Os dados parciais deste estudo demonstrados pela mediana, um melhor 

controle da PAS, e uma melhora no escore de qualidade de vida em pacientes submetidos 

à assistência MULTIHAS 

Apoio: FAPERGS 
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Introdução: A doença de Chagas é uma parasitose endêmica consequente da infecção 

humana pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, o qual é transmitido por um inseto 

triatomídeo, o barbeiro. A doença pode ser transmitida por vetores, via transfusional, via 

congênita e, atualmente, por via oral, através do consumo de alimentos contaminados. 

Casos de Doença de Chagas Aguda (DCA) são de notificação compulsória e devem ser 

imediatamente comunicados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN).  

Objetivos: Analisar as fichas de investigação epidemiológica de DCA no estado do Rio 

Grande do Sul no período de janeiro de 2007 a janeiro de 2009 a partir de um banco de 

dados do SINAN do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do estado do Rio Grande do 

Sul e verificar os erros mais comuns presentes nessas notificações.  

Métodos: Estudo epidemiológico, quantitativo, descritivo e retrospectivo. Amostra 

constituída por todas as fichas de investigação epidemiológica de casos de DCA 

notificados pelo SINAN que ocorreram no período de janeiro de 2007 até janeiro de 2009. 

Os dados foram analisados em dois momentos: junho de 2009 e maio de 2012. Após a 

primeira análise, as fichas de notificação foram avaliadas e as que apresentaram erros de 

digitação foram corrigidas pelo serviço responsável.  

Resultados: A primeira análise gerou um total de 192 notificações por DCA constituindo 

25 casos confirmados, 75 casos descartados e 92 casos eliminados. Os dados foram 

corrigidos e realizou-se uma segunda análise. No resultado final observou-se que, no 

período de 2007 a 2009, nenhum caso de DCA foi confirmado, 106 foram descartados e 9 

foram eliminados. Os principais erros observados durante a análise e correção das fichas 

de notificação foram: notificação indevida de pacientes crônicos; fichas com dados de 

identificação preenchidos e dados da ficha de investigação; erros na digitação de 

resultados de exames; e interpretação errônea de casos relacionados a erros na análise de 

resultados de exames. Os dados confirmados na primeira análise das notificações eram 

registros de Doença de Chagas Crônica. 

Conclusão: Percebe-se que os profissionais responsáveis pela notificação compulsória 

desconhecem as características de casos confirmados e ignoram a necessidade de registrar 

dados nas fichas de notificação. A Enfermagem que está inserida em serviços de saúde 

apresenta um papel importante e é responsável, assim como outros profissionais, pela 

identificação de casos e registros de notificação. Conclui-se que todos os profissionais da 

saúde devem estar capacitados para a correta identificação e notificação de casos de DCA. 
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O Ponto Atendimento e Unidade de Internação em Saúde Mental do IAPI , registra desde 

sua  abertura 28.767 prontuários.  Esta unidade é uma referência para o SUS no âmbito 

das emergências na cidade, caracteriza-se por ser acolhedora e resolutiva, coloca a 

disposição da população sua expertise no atendimento a dependência química e aos 

transtornos mentais em regime de trabalho ininterrupto nas 24 horas.  Recebendo 

pacientes, familiares e a rede de proteção social. 

Objetivos: objetiva a apresentação quantitativa, conforme CID, dos principais 

diagnósticos dos pacientes atendidos do mês de março de 2013 no Ponto Atendimento e 

Unidade de Internação em Saúde Mental do IAPI. 

Método: consulta ao relatório mensal do serviço validado com a Coordenação de 

Urgências e Emergências da secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre/ RS. 

Resultado: dos pacientes atendidos os diagnósticos distribuíram-se da seguinte forma: 394 

atendimentos por dependência química (F10, F14 e F19), 99 atendimentos por transtorno 

bipolar (F31), 174 atendimentos por depressão (F32) e 62 atendimentos por esquizofrenia 

(F20). 

Conclusão: Nesta Unidade o paciente recebe assistência 24h atendendo às suas 

necessidades incluindo cuidados de enfermagem, cuidados médicos, atendimento com o 

serviço social para o amparo ao paciente / familiares e a rede social nos enfrentamentos 

pós- diagnóstico, proporcionando assim o apoio necessário para o seu bem estar. A prática 

da unidade está ancorada nas diretrizes do Ministério da Saúde e no Código de Conduta e 

Ética do Hospital Mãe de Deus. O serviço constitui-se em uma referência em atendimento 

de emergência psiquiátrica integrante da rede de cuidados em saúde mental na cidade. 
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Introdução: Abordar o cenário da saúde pública com os atuais padrões de adoecimento 

representa um desafio constante para os gestores e prestadores de serviço em saúde. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta para o aumento de até 60% no número de 

suicídios nos últimos 45 anos em todo o mundo, representando a terceira maior causa de 

morte na faixa etária entre 15 e 35 anos em ambos os sexos tornando-se um sério 

problema de saúde pública (OMS, 2000).  Em diversos países como o Brasil o suicídio 

tem sido reconhecido como uma prioridade em saúde pública pois encontra-se entre as 

principais causas de morte em todas as faixas etárias.  

Objetivos: objetiva relatar de que forma o suicídio apresenta-se como um problema de 

saúde pública bem como apontar seu impacto e propostas atuais em desenvolvimento.  

Método: o presente trabalho, através de revisão da literatura, aborda a temática do 

suicídio trazendo apontamentos relevantes referentes à este fenômeno. 

Resultados: destaca-se como resultado a importante incidência do suicídio nas 

populações de acordo com estimativas e estudos realizados, caracterizando-se como 

temática a ser observada e avaliada pela saúde pública. Estudos apontam que de cada 100 

habitantes 17 têm pensamentos suicidas, destes, 5 possuem plano. Ainda tratando-se desta 

estimativa, 3 efetuam tentativa de suicídio e 1 acaba sendo atendido em pronto socorro 

Botega et al (2005). O Brasil apresenta uma taxa de mortalidade baixa por suicídio de 

4,5/100.000 habitantes, mas existem estados e municípios que apresentam taxas 2 vezes 

superiores a média nacional, como por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul 

(9,8/100.000). Em determinadas faixas etárias neste estado às taxas chegam a 

30,2/100.000 (BRASIL, 2006). Conforme a OMS (2000), a cada 40 segundos uma pessoa 

comete suicídio no mundo e a cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida. 

No mundo como um todo, em números absolutos, os suicídios matam mais que os 

homicídios e as guerras juntos (MINAYO, 2009). 

Conclusão: conclui-se que o referido fenômeno é complexo e traduz-se como sofrimento 

por parte do indivíduo. Traz consigo múltiplos fatores causais, mitos bem como ônus 

financeiro. Sua ocorrência acarreta perda da vida humana, grande tragédia que deve ser 

vista não como um problema individual do ser humano, mas como uma problemática que 

afeta toda a sociedade. 
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Introdução: A cardiopatia congênita, da mesma maneira que outras patologias na infância, é 
considerada um fator estressante e desestabilizante não só para a criança acometida, mas 

estendendo-se para a família envolvida. Esta doença geralmente é diagnosticada precocemente, 

isto é, ainda na gestação ou logo após o nacimento. Entretanto, sua descoberta é considerada 

ambivalente, é positiva por possibilitar uma rápida intervenção e contribuir para um prognóstico 
melhor, ao mesmo tempo que é negativa, visto que o vínculo da díade criança-família pode se 

tornar prejudicada, dada a vulnerabilidade de todos os envolvidos. Neste contexto, faz-se 

necessário um manejo adequado e uma articulação equilibrada entre o estado físico e psíquico que 
foram abalados pelo diagnóstico e pelas intervenções terapêuticas. Entre as malformações 

congênitas, a cardiopatia congênita é considerada uma das mais comuns, atingindo alta 

porcentagem mesmo com sua prevalência variando de acordo com a população estudada, tal 
apresentação se justifica por não apresentar uma divergência de valores considerável. No Brasil, 

desde 2001, as anomalias congênitas são a segunda causa de mortalidade em menores de um ano, 

de acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. As 

malformações cardiovasculares apresentam multifatores etiológicos, entretanto, os fatores 
genéticos e ambientais são considerados os mais relevantes. Dentre os fatores ambientais que 

podem contribuir com a predisposição da cardiopatia congênita, pode-se elencar a rubéola 

materna, a desnutrição, o diabetes materno, a idade materna superior a 40 anos, o uso de fármacos 
teratogênicos, como o talidomida, e a exposição à radiação. Já os fatores genéticos, como as 

alterações cromossômicas (como as trissomias, as síndromes de Turner, Cri-du-Chat e de Down), 

genes mutantes (como mucopolissacaridoses, neurofibromatose, entre outros) e a história familiar 
de cardiopatia congênita são considerados de forte predisposição. Além de todos os fatores 

fisiopatológicos e epidemiológicos, é de fundamental importância enfatizar que o processo da 

doença apresenta grande repercussão não só na vida da criança, mas também na vida de seus 

responsáveis, ocasionando sentimento de ansiedade na família. Os pais, de acordo com suas 
crenças e interpretações, vão construindo uma imagem de seu filho e de seu processo de 

desenvolvimento, da sua doença e estado de saúde, e até mesmo de si próprios, como educadores 

ou como capazes de confrontar situações problemáticas.
 
Os sentimentos de incapacidade da mãe e 

de luto pela perda do filho idealizado podem dar lugar a um sentimento de grande apreensão pelo 

filho real, podendo acarretar em preocupação, muitas vezes, exacerbada por parte dos pais para 

com o processo patológico da criança. É esperado que essa família proporcione segurança e 

condições de cuidado adequadas para o desenvolvimento saudável da criança. Por isso, é 
fundamental que os profissionais de saúde  estejam sensibilizados e prestem apoio à criança e um 

processo de cuidado adequado, visto que estas atitudes serão decisivas para uma propiciar uma 

maior segurança aos pais frente à doença. Busca-se um foco mais amplo, a fim de abranger a 
percepção desses pais acerca do processo patológico, suas dificuldades, o impacto causado sobre a 

qualidade de vida e como se dá o vínculo entre a díade pais-criança e com os demais familiares, 

diante das inúmeras intervenções terapêuticas e cirurgias que devem ser realizadas. Logo, a 
questão deste estudo é de como é ser pai/mãe de criança com cardiopatia congênita. Há um 

número escasso de estudos em relação a esta temática que busca aprofundar o olhar do acadêmico 
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em relação às vivências dos pais frente a esta problemática. Além da necessidade de ampliar os 

dados científicos para subsidiar pesquisas posteriores, há, ainda, a carência dos pais por mais 

orientações e suporte dos profissionais de saúde. Acredita-se que este estudo possa contribuir 

como uma fonte de conhecimento aos profissionais de saúde e aos acadêmicos para que esses se 
tornem cientes das principais necessidades dos pais, buscando, assim, proporcionar o melhor 

suporte possível para essas famílias.  

Objetivos: Desvelar o significado da vivência de pais de crianças com cardiopatia congênita em 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica e descrever os principais obstáculos enfrentados 

por estes pais. 

Métodos: Trata-se de um estudo qualitativo de caráter exploratório, baseado em levantamento 
bibliográfico e entrevistas com pais de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica de hospital de referência de Porto Alegre. A população estudada é caracterizada por 

pais e mães – com idade igual ou superior a dezoito anos que aceitaram participar do estudo e não 

possuíam barreiras de comunicação – de pacientes com cardiopatia congênita com mais de oito 
horas de internação na UTI pediátrica após procedimento cirúrgico, para que haja estabilização 

fisiológica da criança e diminuição das angústias e ansiedade da família. As informações foram 

coletadas durante o ano de 2012, através de entrevistas semiestruturadas conduzidas por algumas 
questões norteadoras, que foram gravadas para posterior transcrição. A coleta foi encerrada 

mediante a ocorrência de saturação dos dados. A análise dos dados será realizada segundo 

Minayo, por abordagem temática, examinando em três fases: pré-análise (organização das ideias 

iniciais), exploração do material (fase mais longa e fastigiosa que codifica e decompõe as ideias) e 
tratamento dos resultados obtidos e interpretação (resultados tornam-se significativos e válidos, 

proporcionando aos analistas inferências e interpretações baseadas nos objetivos iniciais da 

pesquisa). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local com autorização da 
dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, respeitando as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, como a Lei 196/1996. Após cinco anos 

da realização do estudo, tempo máximo de posse de dados pelo autor, as gravações serão apagadas 
conforme a Lei 9610/1998, que regula os direitos autorais. 

Resultados: O presente estudo permitiu elencar, a partir da análise e interpretação dos dados 

obtidos nas entrevistas, alguns elementos bastante presentes na vivência dos pais de crianças com 

cardiopatia congênita internadas na UTI pediátrica. Destacam-se os sentimentos dos pais frente ao 
diagnóstico e o processo cirúrgico de seus filhos; o despreparo dessa família para o enfrentamento 

dos processos de adoecimento e morte; as dificuldades sócioeconômicas enfrentadas, em que 

muitas contam com as redes de apoio para o processo de cuidar, na tentativa de amenizar tais 
dificuldades; o apoio psicológico recebido que proporciona uma melhor aceitação e facilidades no 

enfrentamento;  a presença da fé como ponto de apoio e a esperança frente às expectativas de vida 

das crianças. 

Conclusão: Sabe-se da importância em considerar o papel dos pais frente ao processo de cuidado, 
o que se observa é que, por vezes, a atenção aos pais, que estão em tempo integral ao lado de seus 

filhos hospitalizados, acaba sendo deficiente, devido aos inúmeros procedimentos e cuidados com 

a criança. Entretanto, a criança não é a única protagonista que necessita de uma atenção em saúde 
de qualidade, mas sua família também, por ser um processo muitas vezes difícil de enfrentar. Cada 

família possui uma história de vida única, enfrenta dificuldades e necessita de apoio para ter uma 

melhor aceitação em relação à doença e os processos cirúrgicos. Então, é importante que a 
enfermagem tenha um olhar comprometido ao subsidiar o cuidado integral para a criança e seus 

pais, principais cuidadores, para que a díade seja capaz de sentir confiança e segurança nas 

proposições da equipe de saúde. O planejamento dos cuidados compartilhados com a família, no 

que diz respeito a comunicação, manejo e assistência na atenção à criança hospitalizada, torna-a 
mais segura e com a possibilidade de estabelecer um vínculo positivo com a criança mesmo frente 

à patologia a ser enfrentada. 
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Introdução/Objetivos: A insuficiência cardíaca crônica (ICC) é uma síndrome clínica 

complexa altamente prevalente que diminui o débito cardíaco, aumenta a expressão do 

tônus simpático, gerando fadiga, dispneia e intolerância ao exercício. O exercício aeróbico 

auxilia no acompanhamento da doença por diminuir a atividade simpática e elevar o tônus 

vagal. Entretanto a fisiopatologia da doença ainda não esta bem determinada. 

Portanto este estudo pretende avaliar o efeito do treinamento físico sobre o sistema nervo 

simpático e parassimpático, a hemodinâmica, o barorreflexo arterial e o quimiorreflexo 

em ratos com IC. 

Metodologia: O estudo será composto por quatro grupos experimentais: ICC-Sedentário, 

ICC-treinado, Sham-sedentário e Sham-treinado. Totalizando uma amostra de 64 ratos 

wistar machos. 

Serão avaliados os efeitos do treinamento físico sobre reflexos cardiovasculares e 

atividade simpática/ parassimpática. Estes dados serão coletados após seis semanas da 

cirurgia para indução ao infarto agudo do miocárdio (IAM) e oito semanas de treinamento 

aeróbico. 

Para a análise dos dados será utilizado o teste de análise de variância (ANOVA) seguido 

pelo, pos-hoc de Student Newman Keuls. Valores de p<0,05 serão considerados 

significativos. 

 

 

Apoio: FAPERGS 
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Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica caracterizada pela 

incapacidade do coração em manter os adequados níveis de suprimento sanguíneo para os 

tecidos. A estimulação elétrica (NMES) surge como alternativa ao exercício físico e tem 

como objetivo melhorar a capacidade funcional em portadores da IC. Por outro lado, a 

fototerapia (LED) surge como instrumento concomitante para o aumento da atividade das 

mitocôndrias e redução do estresse oxidativo.  

Objetivos: O presente estudo tem como objetivo comparar os efeitos da (NMES) e da 

(LED) sobre: consumo de O2, metabolismo muscular e  perfil inflamatório sistêmico e 

muscular. 

Métodos: Serão utilizados 70 ratos da linhagem Wistar, provenientes do biotério da 

UFCSPA, divididos em 5 grupos de 14 animais; Grupo 1: IC sem intervenção (IC); Grupo 

2: IC com estimulação elétrica (IC+EE); Grupo 3: IC com fototerapia de baixa potência 

(IC+FBP); Grupo 4: IC com eletro estimulação e fototerapia (IC+EE+FBP) e Grupo 5: 

sem intervenção (sham). A indução da IC será feita através de infarto do miocárdio (IAM) 

pela ligadura da artéria coronária esquerda. Para avaliação da potência aeróbia, será feito 

teste na esteira com caixa metabólica, pré IAM, pré e pós-intervenção por avaliador cego. 

Após 6 semanas do infarto, inicia-se oprotocolo de (NMES), com duração de oito 

semanas, 30 minutos diários, 5 dias por semana. A eletro estimulação é feita com o animal 

preso a um colete com os seguintes parâmetros: 8 segundos de contração para 4 de 

repouso, frequência de 15 a 30Hz e amplitude de onda de 250µs, a intensidade é ditada 

pela contração muscular visível. O protocolo de fototerapia será realizado com o animal 

imobilizado pela mão do pesquisador, o LED é aplicado com uma caneta diretamente no 

músculo gastrocnêmico (à 90°) sob os seguintes parâmetros: 850nm de comprimento de 

onda, 3J de energia, 60 segundos em cada ponto e dois pontos de aplicação.  

Resultados esperados: O que podemos esperar com a aplicação destas modalidades 

terapêuticas é: incremento da capacidade funcional, aumento da atividade das enzimas 

oxidativas e redução do perfil inflamatório. 

 

 

Apoio: FAPERGS 
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Introdução: A asma é caracterizada pela inflamação das vias aéreas, hiperresponsividade 

crônica e obstrução do fluxo aéreo, manifestada por dispneia, dificuldade respiratória, 

diminuição da capacidade funcional, entre outros. O uso do espirômetro de incentivo (EI) 

e da pressão positiva expiratória nas vias aéreas (EPAP) proporciona diversos benefícios 

em pacientes com disfunções respiratórias. Porém, existem poucos estudos que testam a 

eficácia dessas técnicas de fisioterapia respiratória em pacientes asmáticos. 

Objetivos: Verificar se a combinação de EI+EPAP contribuirá para a melhora da 

qualidade de vida e controle da asma em pacientes com asma moderada a grave. 

Métodos: Foram incluídos pacientes do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto 

Alegre, com idade entre 20 e 80 anos, diagnosticados com asma moderada a grave. A 

avaliação da qualidade de vida foi feita por meio do questionário de qualidade de vida 

para asmáticos (AQLQ) e do controle da asma pelo questionário de controle da asma 

(ACQ). Os pacientes foram randomizados em grupo intervenção (EI+EPAP) e grupo 

controle. O grupo EI+EPAP realizou protocolo de exercícios respiratórios domiciliares 

com o EI associado ao EPAP duas vezes por dia, cinco dias por semana, durante cinco 

semanas, 20 minutos por sessão, sendo uma sessão por semana supervisionada. Após 

cinco semanas, ambos os grupos realizaram a mesma avaliação. O teste Mann-Whitney 

foi utilizado para análise estatística e p≤0,05 foi considerado significativo. 

Resultados: A amostra foi composta por 13 indivíduos, sendo 8 do grupo EI+EPAP e 5 

do controle. Não houve diferença estatisticamente significante na função pulmonar e na 

distância percorrida no TC6. Após cinco semanas, houve uma diminuição do escore do 

ACQ (p=0,004) e aumento do escore do AQLQ (p=0,03) do grupo EI+EPAP comparado 

ao grupo controle. Estes resultados demonstram a melhora do controle da doença e da 

qualidade de vida nos asmáticos.  

Conclusão: O grupo II+EPAP comparado ao grupo controle teve melhora do controle da 

asma e qualidade de vida. O estudo mostra novas evidências na utilização de exercícios 

respiratórios na asma. 

 

Apoio: CNPq 
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Fundamento: O treinamento muscular inspiratório (TMI) produz benefícios 

hemodinâmicos e melhora da capacidade funcional em pacientes com insuficiência 

cardíaca crônica (ICC), mas não há informações a respeito de seus efeitos sobre a pressão 

sistólica da artéria pulmonar (PSAP) nestes pacientes. Uma vez que a PSAP elevada em 

pacientes com doença pulmonar se associa com menor capacidade funcional, é possível 

que isso também ocorra na ICC, demonstrando a necessidade de terapias focadas nesse 

desfecho.  

Objetivo: Avaliar o efeito agudo do TMI sobre a PSAP em pacientes com ICC e 

regurgitação tricúspide. 

Delineamento: Ensaio clínico randomizado cruzado.  

Pacientes e métodos: Foram incluídos 14 pacientes (12 homens), 66,5 ± 8,3 anos, fração 

de ejeção 37,8 ± 8,1%, classe funcional II-IV e PSAP 41,8 ± 12,2 mmHg. Todos foram 

submetidos a duas intervenções com ordem definida aleatoriamente: uma sessão de TMI 

com 30% da pressão inspiratória máxima (PImax) (grupo T) e uma sessão com TMI 

placebo sem carga inspiratória (grupo T-placebo), ambas realizadas durante 15 minutos. A 

PSAP foi estimada por Ecocardiografia com Doppler (EnVisor CHD, Philips, Bothell, 

WA, USA) e avaliada antes e após cada intervenção. Os pacientes permaneceram na 

posição de Fowler e decúbito lateral esquerdo; a pressão arterial e a frequência cardíaca 

foram monitoradas.  

Resultados: Uma sessão de TMI com 30% da PImax promoveu redução significativa na 

PSAP (41,8 ± 12,2 mmHg vs. 37,5 ± 15,4 mmHg; p = 0,023), o que não foi observado no 

grupo T-placebo (39,7 ± 14,6 mmHg vs. 40,2 ± 13,8 mmHg; p = 0,602), sendo a diferença 

entre os grupos significativa (delta grupo T = -4,31 ± 6,2  vs. delta grupo T-placebo = 0,46 

± 3,2; p = 0,028).  

Conclusões: Uma sessão de TMI com 30% da PImax resultou em redução da PSAP em 

pacientes com ICC e regurgitação tricúspide, demonstrando o potencial dessa terapia 

como uma nova abordagem para a reabilitação desses pacientes. NCT01325597. 

 

Apoio: CNPq e FAPICC. 
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Introdução: A ablação por cateter possibilita um tratamento curativo para diversas 

taquiarritmias. Para tanto, é necessário localizar e direcionar os cateteres aos pontos 

causadores da arritmia. A fluoroscopia, método usado para isso, apresenta diversos riscos. 

O mapeamento eletro-anatômico (MEA) apresenta uma imagem tridimensional sem 

utilizar Raios-X, podendo ser uma alternativa à fluoroscopia. 

Objetivos: Avaliamos a possibilidade de realizar ablação por cateter com uso exclusivo 

de MEA. Observamos o tempo total de procedimento, taxas de sucesso e complicações de 

procedimento sem Raios-X. 

Métodos: Foram selecionados pacientes para realização de ablação de arritmias com uso 

exclusivo de MEA no IC-FUC, sendo excluídos estudo eletrofisiológico diagnóstico, 

ablação de fibrilação atrial e casos em que as duas técnicas foram usadas. 

Resultados: Foram selecionados 11 pacientes, sendo 7 do sexo feminino (63%), com 

idade média de 50 anos (DP  16,5). A média de duração do procedimento foi de  86,6min 

(DP ± 26min). O sucesso imediato (na alta hospitalar) do procedimento ocorreu em 9 

pacientes (81%). Não houve complicações durante os procedimentos.  

Conclusão: Neste estudo, de maneira inicial, foi demonstrado que é viável a realização de 

ablações apenas com o uso do MEA, com resultados satisfatórios. São necessários estudos 

maiores e randomizados comparando as duas técnicas. 

 

 

Apoio: bolsa de iniciação científica FAPICC 
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Introdução: Este trabalho relata a experiência de bolsista voluntária de Iniciação Científica 

CNPq/PIBIC, no Centro de Estudos Multicêntricos – Pesquisa Clínica do Instituto de Cardiologia 
do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de Cardiologia, durante o período de novembro de 

2012 a abril de 2013, no Estudo “TAO – EFC6204: Estudo randomizado, duplo-cego, triplo 

simulado para comparar a eficácia de otamixaban com heparina não fracionada + eptifibatida em 
pacientes com agina instável/infarto do miocárdio sem elevação do segmento ST agendados para 

serem submetidos a uma estratégia invasiva precoce.”, patrocinado pela empresa farmacêutica 

Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda.  

Objetivos: Adquirir conhecimentos na área de Pesquisa Clínica, bem como na área de 
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, com o desenvolvimento de atividades que 

contribuíssem para o bom andamento do Estudo  TAO, uma vez que o sucesso na realização do 

mesmo é de grande importância tanto para Centro de Estudos Multicêntricos, como para o IC-
FUC e, também, para o futuro do tratamento de pacientes  que necessitem de tal intervenção. 

Métodos: Dentre as atividades realizadas, destacam-se:  

1) Treinamento “Good Clinical Practice – Online Training and Exam” (GCP), da Brookwood 
International Academy, com a certificação de n˚ SA3997.  

2) Inserção de informações no Banco de Dados, o “eCRF System”, software disponibilizado pela 

empresa patrocinadora do estudo.  

3)  Reuniões regulares com a monitora responsável pela supervisão do Estudo TAO, designada 
pela empresa patrocinadora.  

4) Supervisão frequente do investigador principal do Estudo.  

5) Prestação de contas em forma de relatórios semanais.  
Resultados : Foram obtidas muitas experiências durante o período, salientando-se: 

1) Maior aprendizado sobre Pesquisa Clínica, tanto na teoria como na prática, através de acesso 

livre a artigos científicos e referências bibliográficas importantes sobre o tema.  
2) Ampliação de conhecimento na área de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, em 

especial  nos procedimentos médicos invasivos para diagnóstico e tratamento de cardiopatias.  

3) Oportunidade de realizar treinamentos relevantes e de validade internacional na área de 

Pesquisa Clínica.  
4) Contato com profissionais de extrema referência em suas respectivas áreas. 

Conclusão : A experiência proporcionou um produtivo acréscimo de conhecimento, tanto médico 

quanto científico. Conclui-se, dessa forma, que ser bolsista voluntária de Iniciação Científica 
numa área tão interessante como é a do Centro de Estudos Multicêntricos – Pesquisa Clínica, é de 

suma importância para a formação de um profissional da Medicina, pois potencializa a interação 

teoria-prática no universo acadêmico e auxilia, ainda, na formulação de novas diretrizes 

terapêuticas que possam a vir modificar o curso de tratamento de patologias. 
 

Apoio: Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda 
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Introdução: A intervenção coronária percutânea primária (ICPp) é o principal método de 

reperfusão em pacientes com infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento 

ST (IAMCSST). A trombectomia por aspiração manual tem sido cada vez mais utilizada e 

possibilita a análise dos trombos aspirados. 

Objetivo: Avaliar as características histopatológicas dos trombos de pacientes com 

IAMCSST submetidos à aspiração de trombos na prática clínica contemporânea. 

Métodos: Pacientes consecutivos submetidos à ICPp foram incluídos no período de 

dezembro de 2009 a junho de 2011. As características clínicas e laboratoriais e os dados 

angiográficos foram coletados prospectivamente e incluídos em banco de dados dedicado. 

A decisão de realizar tromboaspiração ficou a cargo dos operadores. Foram coletadas 112 

amostras de trombos, armazenadas em formalina 10%, fixadas em parafina, coradas com 

hematoxilina-eosina, e analisadas por microscopia óptica. Na avaliação histopatológica, os 

trombos foram classificados em trombos recentes ou lisados/organizados. 

Resultados: Foram identificados trombos recentes em 68 pacientes (61%) e trombos 

lisados/organizados em 44 pacientes (39%). Os pacientes com trombos recentes 

apresentaram maior infiltração de glóbulos vermelhos (P = 0,03). Não foram identificadas 

outras diferenças estatisticamente significantes em relação às características clínicas, 

angiográficas e laboratoriais ou aos desfechos clínicos entre os dois grupos estudados. 

Conclusão: Em pacientes com IAMCSST submetidos a ICPp, dois terços dos trombos 

aspirados apresentaram características histopatológicas de trombos recentes. Não foram 

observadas associações significativas entre essas características e aspectos clínicos, 

laboratoriais e angiográficos nesta amostra contemporânea e representativa do mundo real. 
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Introdução: A Comissão Internacional de Radiologia indica rastreamento com teste de gravidez a 

todas pacientes do sexo feminino em período fértil que serão submetidas a exames radiológicos, 

pois sabe-se que fetos são susceptíveis a efeitos teratogênicos da radiação durante todo o período 
pré-natal, sendo mais vulneráveis no primeiro trimestre gestacional. O potencial teratogênico 

inicia-se com doses próximas às utilizadas durante procedimentos eletrofisiológicos. Não sabemos 

a prevalência de teste de gravidez positivo em pacientes submetidos a estudo eletrofisiológico e/ou 

ablação por cateter em nosso meio.  
Objetivos: Este trabalho visa avaliar a prevalência de teste de gravidez positivo em pacientes do 

sexo feminino encaminhadas para estudo eletrofisiológico e/ou ablação por radiofrequência. 

Métodos: Estudo transversal com analise de 2966 pacientes submetidos a estudo eletrofisiológico 
e/ou ablação por cateter, de junho 1997 a fevereiro 2013, no Laboratório de Eletrofisiologia do 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Foram realizados 1490 exames em mulheres, e, 

destas, 769 encontravam-se em idade fértil. Todas as pacientes foram rastreadas com teste de 

gravidez no dia anterior ao procedimento. 
Resultados: Detectou-se positividade do teste beta-HCG em três pacientes, impossibilitando a 

realização do exame. Observamos uma prevalência de 3.9 casos por 1.000 mulheres em idade 

fértil encaminhadas para procedimento eletrofisiológico. 
Conclusão: O risco de expor à radiação ionizante mulheres em idade fértil encaminhadas para 

procedimentos eletrofisiológicos invasivos por radiofrequência é significativo. Devido ao baixo 

custo e à segurança, indicamos o rastreamento da gestação a todas as pacientes em idade fértil 
encaminhadas a tais procedimentos, uma vez que o grau de radiação ionizante necessária em 

procedimentos eletrofisiológicos é muito próximo ao limiar de teratogenicidade. 
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Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. A elevada taxa de 

arritmias cardíacas nos idosos faz, dessas, causa importante de morbi-mortalidade nessa 

população. Assim, o estudo eletrofisiológico invasivo (EEF) é uma ferramenta importante 

para o diagnóstico e, eventualmente, tratamento da arritmia. 

Objetivos: Definir características de pacientes idosos encaminhados para EEF em 

hospital de referência. 

Métodos: Estudo transversal realizado com idosos (acima de 65 anos) entre os pacientes 

encaminhados ao Setor de Eletrofisiologia do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do 

Sul, entre outubro de 2005 e dezembro de 2012. Serão analisados: idade média, sexo, 

procedimentos e tratamentos. Os resultados serão apresentados por estatística descritiva e 

inferencial. 

Resultados: Dos 2704 pacientes avaliados, 607 (22,4%) eram idosos. A idade média foi 

73,6 anos. Sexo masculino apareceu em 56,5%  dos casos. EEF foi realizado em 66,06% 

dos pacientes; destes, 68% apresentaram anormalidades. Distúrbio de condução infra-

hissiana foi o achado mais freqüente (31,8%), seguido de disfunção do nó sinusal 

(17,9%), fibrilação atrial (13,5%) e taquicardia ventricular monomórfica (10,6%); ablação 

foi realizada em 33,9% dos casos, sendo a ablação para taquicardia de reentrada nodal 

átrio-ventricular mais prevalente (46,2%), seguida de flutter atrial (17,9%). Obteve-se 

sucesso em 82,7% das ablações, com 0% de complicação. Os intervalos de condução 

médios foram intra-atrial (PA)=26,8, átrio-His (AH)=111, His-ventrículo (HV)=52,2. 

Conclusão: Em um hospital de referência, um percentual importante dos pacientes é 

idoso; a maioria deles vem para realização de EEF, e um percentual considerável 

apresenta anormalidades. Um menor percentual é encaminhado para ablação, com taxa de 

sucesso considerável. Os intervalos de condução estão de acordo com a literatura. 
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Introdução: Diabetes Mellitus (DM) está associado com maior risco em pacientes (pts) 

com infarto agudo do miocárdio (IAM) submetidos à intervenção coronariana primária 

(ICPp). Existe controvérsia sobre se este risco é mediado pela própria doença, pela 

hiperglicemia ou pela associação da DM com múltiplas comorbidades.  

Métodos: Pts consecutivos internados com IAM com supradesnivealmento de ST no 

período de dezembro de 2009 a maio de 2011 em um centro de referência foram 

considerados. As características clínicas, laboratoriais e angiográficas foram 

prospectivamente avaliadas, e o escore de risco GRACE foi calculado. Análise 

multivariada por regressão logística foi utilizada para avaliar os preditores de óbito em 30 

dias.  

Resultados: Foram incluídos 740 pts, e a prevalência de DM foi de 18%. Os pts 

diabéticos apresentavam várias comorbidades associadas, com escore de GRACE 

significativamente maior. Os resultados da ICPp foram piores nos diabéticos, com 

menores taxas de fluxo TIMI3 pós-procedimento. DM foi preditor de mortalidade 

independente do GRACE (OR: 1,92 [95% IC: 1,01 – 3,65]; p = 0,045). Quando outras 

variáveis, incluindo hiperglicemia na admissão, foram incluídas no modelo, a DM não 

apresentou associação significativa com mortalidade. 

Conclusão: A hiperglicemia e a presença de múltiplas comorbidades são contribuintes 

importantes no aumento do risco proporcionado pela DM em pts submetidos à ICPp. 

 

 

Apoio: FAPERGS 
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Introdução: A reserva de fluxo fracionado do miocárdio (FFR) é fundamental na 

indicação de intervenções coronarianas percutâneas em lesões consideradas moderadas 

(40 a 70%) pela angiografia.  

Objetivo: Avaliar o benefício incremental da infusão de adenosina em pacientes com 

estenoses angiograficamente moderadas submetidos ao FFR.  

Métodos: Estudo de coorte com pacientes submetidos a medidas de FFR no período de 

novembro de 2010 a janeiro de 2013. A indicação de FFR foi realizada pelo médico 

assistente, e foram avaliadas características clínicas e angiográficas. Os procedimentos de 

FFR foram realizados conforme recomendado na literatura. O FFR foi avaliado antes e 

após a infusão contínua intracoronariana de adenosina a 120 mcg/Kg/min, por pelo menos 

3 minutos, sendo considerado indicativo de isquemia miocárdica FFR < 0,8. Neste estudo, 

foram comparados os valores antes e após a infusão de adenosina, sendo p < 0,05 

considerado estatisticamente significativo.  

Resultados: Foram estudados 54 pacientes, e avaliadas 63 artérias coronárias. A média de 

idade foi 60,2± 8,7 anos, 52% do sexo masculino. As artérias coronárias avaliadas foram: 

descendente anterior (62%), coronária direita (19%), tronco de coronária esquerda (4,7%), 

circunflexa (8%), diagonal (1,6%) e marginal (4,7%). A média do grau de estenose 

angiográfica foi de 53%. Em apenas uma avaliação de FFR (1,6%) com valor de FFR pré-

adenosina >= 0,89, observou-se queda < 0,8 no pós-adenosina. Em todas as avaliações 

com FFR >0,93 pré-adenosina observou-se valores > 0.80 após a administração da droga.  

Conclusão: Lesões que apresentem FFR>0,93 em condição basal dispensam a aplicação 

de adenosina intracoronariana para avaliação de possível isquemia miocárdica.  

 

Apoio: CNPq 
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Introdução: A epidemiologia do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento 

do segmento ST (IAM) em pacientes jovens merece apreço mundialmente. Existem 

poucos estudos avaliando o perfil destes pacientes em nosso meio. 

Objetivos: Comparar o perfil clínico, laboratorial, angiográfico e desfechos clínicos de 

pts jovens (menor ou igual 40 anos) com pts com mais de 40 anos, submetidos à 

intervenção coronária percutânea primária (ICPp) por IAM.  

Métodos: Estudo de coorte prospectivo com pts consecutivos com IAMSST e submetidos 

à ICPp entre Dez 2009/Dez 2012. Foram avaliadas características clínicas, laboratoriais e 

angiográficas, além dos desfechos intra-hospitalares e seguimento de 30 dias. 

Comparações entre as variáveis foram realizadas pelo teste do qui-quadrado, teste T e 

teste de Mann-Whitney, com programa estatístico SPSS.  

Resultados: No período, 1548 pts foram incluídos, sendo identificados 49 indivíduos com  

≤ 40 anos. A idade média dos pts jovens foi de 33,8 ± 4,4 anos vs 61,3 ± 11 anos naqueles 

com > 40 anos (p<0,001). Os pts jovens eram mais frequentemente negros em relação ao 

grupo controle, apresentaram significativamente mais tabagismo (principalmente nos 

jovens brancos) e história familiar (principalmente nos jovens negros). Os  pts 

jovens apresentaram menos comorbidades, como hipertensão arterial e dislipidemia 

(diabete melitus foi semelhante nos grupos), e histórico de revascularização prévia, além 

de contagem de leucócitos e plaquetas significativamente mais elevada na admissão, sem 

diferenças significativas no pico enzimático e outras variáveis laboratoriais. O vaso mais 

frequentemente acometido nos pacientes jovens foi a Coronária Descendente Anterior 

(60,9%), seguido da Coronária Direita (26,1%). Nos pacientes com mais de 40 anos essa 

distribuição é, respectivamente, 42,2% e 40,8% (P = 0,012) . Em 30 dias, os pts jovens 

apresentaram mortalidade = 2 % vs 9,3 % nos pts > 40 anos (p=0,078).  

Conclusões: Pacientes jovens com IAM apresentam diferenças significativas nos fatores 

de risco, histórico médico, características angiográficas e perfil clínico quando 

comparados a pts > 40 anos. Nesta análise, representativa da prática médica atual, a 

mortalidade em 30 dias deste pts foi muito baixa.  

 

Apoio: PIBIC/CNPQ 
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Introdução: Pacientes (pts) que apresentam infarto agudo do miocárdio (IAM) em uso 

crônico de ácido acetilsalicílico (AAS) tem pior prognóstico. Nosso objetivo foi avaliar a 

constituição dos trombos de pts em tratamento crônico com AAS e que apresentaram IAM 

e foram submetidos à intervenção coronariana percutânea primária (ICPp). 

Objetivo: Avaliar a influência do tratamento crônico com ácido acetilsalicílico na 

constituição de trombos coronarianos em pacientes com infarto do miocárdio. 

Métodos: Foram incluídos pts submetidos a ICPp de abril/2010 a dezembro/2013 em um 

centro de referência. Os trombos aspirados foram conservados em formol a 10%, 

incluídos em parafina e corados por hematoxilina-eosina. A constituição dos trombos foi 

avaliada conforme suas características morfométricas e histopatológicas, analisadas por 

microscopia óptica por três patologistas cegos para as características clínicas.  

Resultados: Foram incluídos 259 pts, sendo que 59 pts estavam em uso de AAS. Os 

pacientes em uso de AAS eram mais velhos, e mais frequentemente apresentavam 

hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, e IAM e ICP prévios do que aqueles que não 

estavam em uso de AAS. Em relação à constituição dos trombos, não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas em relação à idade do trombo, grau de 

organização celular, cor, tamanho, extensão e infiltração de leucócitos dos trombos dos pts 

com e sem uso de AAS. Por outro lado, observou-se maior infiltração de hemácias nos 

trombos dos pacientes em uso de AAS, e maior infiltração de fibrina nos pacientes sem 

uso de AAS. Conclusão: Os trombos coronarianos de pacientes em uso crônico de AAS 

que apresentaram IAM tem maior infiltração de hemácias, e estes pacientes também são 

mais velhos e apresentam mais comorbidades. Estudos com maior número de pacientes 

são necessários para confirmar estes achados e avaliar potenciais implicações terapêuticas 

e prognósticas. 

 

Apoio: CNPq/ PIBIC 
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Introdução: Os β-bloqueadores constituem uma classe de fármacos que possuem como 

mecanismo de ação o bloqueio de receptores beta-adrenérgicos β1, β2 e β3. São administrados em 
casos de insuficiência cardíaca e outras doenças cardiovasculares e são responsáveis por inibir os 

efeitos adversos da ativação do sistema nervoso simpático diminuindo a taxa de mortalidade. 

Entre as principais drogas utilizadas desta classe estão o atenolol, propranolol, carvedilol e 
metoprolol. Estudos relacionados à busca de novas terapias apontam a aplicação da terapia celular 

como uma técnica promissora para se tratar desse tipo de cardiopatia, porém, tanto , a 

dessensibilização dos receptores β-adrenérgicos quanto à ativação de células-tronco (homing, 

visado pela terapia celular) compartilham vias comuns de sinalização o que pode resultar na 
inibição ou interferência de sinais.  

Objetivo: Analisar a influência dos β-bloqueadores na capacidade de homing de células-tronco in 

vivo e no controle autonômico cardiovascular, em ratos espontaneamente hipertensos (SHR).  
Métodos: SHR machos, com 6 meses e pesando aproximadamente 350 g foram alocados em 

grupos(n=6/grupo): A1: sem administração de β-bloqueador (C) A2: atenolol (AT)  a 1 

mg/animal/dia,  A3: propranolol (PP) a 1,44 mg/animal/dia, A4: carvedilol (CV)  a 0,52 

mg/animal/dia, A5: metoprolol (MT) a 1,6 mg/animal/dia. As doses preparadas a partir dos 
princípios ativos serão feitas por administração orogástrica uma vez ao dia durante trinta dias, para 

cada grupo. Será realizado o registro da pressão arterial (PA) 24 horas após a canulação da artéria 

femoral (30 min/animal), coleta de sangue, eutanásia e retirada dos tecidos.  
Resultados Preliminares: Foi realizado um experimento piloto, onde constatou-se que após 15 

dias, os fármacos atenolol e propanolol reduziram significativamente a PA (AT: ± 163,36 e PP: ± 

153,59). Um segundo experimento está sendo feito para se avaliar o efeito de atenolol, propanolol, 
carvediolol e metoprolol ao longo de 30 dias.  

Perspectivas: Após a verificação da diminuição da PA, pretende-se além do registro, realizar a 

avaliação do controle autonômico cardiovascular, análise do homing celular (SDF-1 ) e de 

catecolaminas por Elisa e análise da expressão dos receptores ß1, ß2 e CXCR4 e das proteínas de 
suas vias de ativação e dessensibilização por western blot.  

 

 
Apoio: Universal PIBIC/CNPq 
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Introdução: Os fitoestrógenos agem como estrógenos fracos, por sua semelhança 

estrutural, e por isso podem ser usados como tratamento alternativo no climatério. O uso 

de um extrato de soja contendo as isoflavonas genisteína e daidzeína foi investigado in 

vitro, mostrando efeito protetor à oxidação do LDL. 

Objetivo: Avaliar, in vivo, o efeito de estradiol e fitoestrógenos no perfil lipídico em ratas 

ovariectomizadas.  

Métodos: Quarenta e quatro ratas Wistar, 90 dias de vida, foram ovariectomizadas. Após 

21 dias, foram divididas em: C (dieta padrão), E (dieta padrão e inserção de pellet 

subcutâneo com 17β-estradiol), L (dieta padrão com adição de proteína de farelo de 

linhaça e inserção de pellet subcutâneo placebo) e S (dieta com adição de proteína de soja 

e inserção de pellet subcutâneo placebo). A intervenção dietética ocorreu por 21 dias. Ao 

final do estudo foi realizada coleta de sangue para colesterol total (CT), LDL, HDL e 

triglicerídeos (teste imunoenzimático). 

Resultados: O peso corporal variou ao longo das 7 semanas do experimento (p=0,040): O 

grupo E apresentou menor peso corporal vs. grupo C (p=0,002). O peso do útero foi ~2.8 

vezes maior (p<0,001) nas ratas do grupo E em relação aos demais grupos (C: 0,16 ± 

0,05; E: 0,65 ± 0,23; L: 0,17 ± 0,05 e S: 0,16 ± 0,03g). O grupo L reduziu o colesterol 

total em ~28% (p=0,037) em relação ao grupo C, enquanto o grupo S mostrou uma 

diminuição de ~35% (p=0,011), também comparado ao grupo C. O grupo L diminuiu os 

níveis de LDL em ~40% (p=0,031) enquanto o grupo S tiveram uma maior redução de 

LDL ~56% (p=0,003), ambos comparados ao grupo C. Não houve alteração nos níveis de 

HDL nos animais estudados (p=0,052). O grupo L obteve redução dos níveis de 

triglicerídeos em ~60% (p=0,036), enquanto os animais do grupo S diminuíram os 

triglicerídeos em ~71% (p=0,014) quando comparados às ratas do grupo C. Nenhuma 

diferença foi observada entre os grupos E e C para as parâmetros lipídicos estudados. 

Conclusão: Observamos redução do colesterol total, LDL e triglicerídeos com o uso de 

dieta com fitoestrógenos. Portanto, o potencial benefício da soja e da linhaça no 

tratamento das dislipidemias, muito frequentes em mulheres na menopausa, deve ser 

considerado.  

 

Apoio: FIPE/HCPA, Fapergs, CNPq 
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Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) provoca alterações morfofuncionais no 

coração com diminuição da função cardíaca e posterior remodelamento compensatório. A 

magnitude na diminuição da função cardíaca é proporcional à extensão da área isquêmica. 

Por outro lado, o treinamento físico garante aumento da capacidade funcional, 

determinada entre outros fatores pelo aumento da eficiência do ventrículo esquerdo. 

Porém, a maioria dos estudos aborda o treinamento físico como manejo terapêutico e não 

preventivo.  

Objetivos: Avaliar a capacidade funcional e a função cardíaca de corações submetidos à 

indução do IAM, em ratos espontaneamente hipertensos (SHR), fêmeas, com treinamento 

físico preventivo.  

Métodos: Vinte e quatro SHR, fêmeas, 3 meses de idade, foram alocadas em (n=8/grupo): 

sedentário (S), sedentário+IAM (S-IAM), T (treinado) e treinado+IAM (T-IAM). Foi 

realizado teste de esforço máximo (TEM) antes e após período de treinamento físico em 

esteira rolante (60% do TEM, 10 semanas, 5x/semana e 1h/dia). O IAM foi realizado pela 

oclusão da artéria coronária descendente esquerda. Por fim, dados ecocardiográficos 

foram coletados para análise da área acinética.  

Resultados: Até o momento foram analisados dados dos grupos S, S-IAM e T-IAM. A 

área acinética dos grupos com IAM (S-IAM e T-IAM) foi semelhante (44,6 ± 5,0 e 42,0 ± 

5,0%, respectivamente; p>0,05). A fração de ejeção dos grupos S-IAM e T-IAM foi 

semelhante entre si e menores do que a do grupo S (38,5±11,6; 34,0±4,4%; 56,5 ± 9,0%, 

respectivamente; p<0,05). O débito cardíaco dos grupos S-IAM e T-IAM também foi 

menor quando comparados ao grupo S (S-IAM: 34±15; T-IAM: 47±16;  S: 75±18 ml/min; 

p<0,05) e ambos não se diferenciaram entre si. O grupo T-IAM apresentou maior 

capacidade funcional (TEM) em relação aos grupos sedentários (T-IAM: 2,5±0,2; S: 

1,7±0,3; S-IAM: 1,5±0,3 km/h; p<0,05). Com relação à massa do miocárdio, nem o 

treinamento físico nem o IAM provocaram alterações no peso dos corações.  

Conclusões: A indução de IAM foi eficiente e mostrou uma área isquêmica homogênea 

no miocárdio, levando a redução dos parâmetros ecocardiográficos, ainda sem alterações 

no peso do coração. O treinamento físico não foi capaz de melhor os parâmetros 

ecocardiográficos; porém, determinou maior capacidade funcional.  

 

Apoio: Capes/PROSUP 
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Introdução: Ratos espontaneamente hipertensos (SHR) apresentam resistência insulínica 

a qual está associada à menor expressão de GLUT4 na membrana plasmática de células 

insulino-sensíveis, incluindo o coração. Por sua vez, o treinamento físico aumenta a 

sensibilidade insulínica através da melhora no sinal insulínico determinando maior 

expressão do GLUT4 na superfície celular. Este benefício é perdido gradativamente com o 

destreinamento físico, mas o tempo que isto ocorre ainda não está claro.  

Objetivo: Avaliar o efeito do treinamento e um período curto de destreinamento físico 

sobre a resistência insulínica e sua relação com proteínas da cascata insulínica e expressão 

de GLUT4 em corações de SHR.  

Métodos: Trinta e dois SHR, 4 meses de idade, foram divididos em 4 grupos (n=8/grupo): 

treinados (T) durante 10 semanas em esteira rolante (5x/semana e 1h/dia), sedentários no 

mesmo período (S), treinados no mesmo protocolo e destreinados por 2 (D2) e 4 (D4) 

dias. Foi avaliada a resistência insulínica (kITT) e a capacidade funcional (teste de esforço 

máximo – TEM), receptor de insulínica (IR), Akt de 160 kDa (AS160), GLUT4 (M: 

microssomal e PM: membrana plasmática) foram mensurados por Western Blot. 

Estatística: Anova uma via e post-hoc de Tukey (p<0,05).  

Resultados: o treinamento físico aumentou a sensibilidade insulínica (S:3,8±1,0; 

T:4,4±1,0; D2:5,9±1,2; D4:4,1±1,7 %.min
-1

, p=0,001), a capacidade funcional (S:1,4±0,3; 

T: 2,4±0,3; D2:2,6±0,1; D4:2,7±0,2 km/h, p<0.001), expressão de GLUT4 no coração (M: 

p=0,021; PM: p=0,001), fosforilação do IR (~36%, p=0,046) e fosforilação de AS160 

(~48%, p=0,040). Quatro dias de destreinamento não diminui a resistência insulínica e 

nem capacidade funcional, mas diminuiu o GLUT4 no coração (M: p=0,036; PM: 

p=0,020), fosforilação do IR e AS160 (~35%, p=0,044; ~56%, p=0,025, respectivamente).  

Conclusão: o treinamento físico aumentou a ativação da via insulínica levando a maior 

expressão de GLUT4 na membrana plasmática no coração. A resistência insulínica e a 

capacidade funcional foram preservadas durante 4 dias de destreinamento, o que não 

ocorreu com a expressão do GLUT4 e a sinalização insulínica. As alterações no tecido 

cardíaco são específicas e não parecem ter sido mediadas pelo nível sistêmico de 

resistência insulínica em SHR. 

 

Apoio: FAPICC, FIPE E FAPERGS 
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Introdução: Níveis séricos elevados da proteína retinol-binding4 (RBP4) são descritos 

em estados de resistência insulínica. Recentemente foi demonstrado que o RBP4 

contribuí, ao menos em parte, na patogênese da resistência insulínica em ratos 

espontaneamente hipertensos (SHR), mas os efeitos do treinamento físico e as alterações 

temporais depois do destreinamento sobre os níveis de RBP4 ainda não foram abordados.  

Objetivo: Analisar os efeitos do treinamento e destreinamento físico sobre os níveis 

séricos de RBP4 e resistência insulínica em SHR. 

Métodos: 32 SHR, 4 meses de idade, submetidos a 10 semanas de treinamento em esteira 

rolante, 5 vezes/semana (T) ou que permaneceram sedentários pelo mesmo período (S). 

Dois períodos curtos de destreinamento foram estudados (2 e 4 dias: D2 e D4). Os animais 

foram sacrificados por exsanguinação sob anestesia geral, separou-se o plasma, foi 

coletada e pesada a gordura visceral e ambos armazenados à -80⁰C. Análises: peso 

corporal e da gordura visceral, sensibilidade insulínica (teste de tolerância insulínica - 

ITT), capacidade funcional (teste de esforço máximo) e RBP4 sérico (ELISA). Estatística: 

Anova; Correlação Pearson (p<0.05). 

Resultados: Ocorreu aumento de ~43% no peso corporal em todos os grupos (p=0.004), 

mas nos ratos treinados houve uma redução de ~40% (p<0.001) no peso da gordura 

visceral quando comparados ao grupo S. Treinamento físico determinou melhora na 

sensibilidade insulínica (S: 3.8±1.0, T: 4.4±1.0, D2: 5.9±1.2, D4: 4.1±1.7 %.min-1, 

p=0.001) e aumentou a capacidade funcional (S: 1.4±0.3, T: 2.4±0.3, D2: 2.6±0.1, D4: 

2.7±02 km/h, p<0.001). O RBP4 sérico foi reduzido em resposta ao treinamento físico 

(~45%, p=0.015). Houve uma correlação negativa entre a resistência insulínica e os níveis 

de RBP4 (r=-0.690, p<0.001). Nenhum dos períodos de destreinamento foi suficiente para 

reverter os benefícios induzidos pelo treinamento físico quanto à melhora do ITT, 

capacidade funcional e RBP4.  

Conclusões: O treinamento físico determinou diminuição do RBP4 sérico, acompanhado 

da melhora na sensibilidade insulínica, benefícios que foram mantidos por 4 dias de 

destreinamento físico. A associação inversa entre RBP4 sérico e resistência insulínica 

poderia representar uma relação causal. 

 

Apoio: FAPERGS, FIPE e CNPq. 
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Introdução: A ativação do diafragma, gerada pela aplicação de correntes elétricas, vem 

sendo estudada para o uso em um seleto grupo de pacientes, principalmente aqueles com 

trauma raquimedular e esclerose lateral amiotrófica, através de diferentes técnicas de 

aplicação, riscos e principalmente custos.  

Objetivos: Este estudo tem por objetivo o desenvolvimento de um modelo de estimulação 

elétrica do diafragma com eletrodos implantados diretamente no músculo.  

Método: Na primeira etapa, seis coelhas Nova Zelândia (2-3Kg) foram sedadas e 

colocadas em ventilação mecânica. Através de uma laparotomia os pontos motores de 

diafragma foram localizados em ambas as cúpulas diafragmáticas e implantados os 

eletrodos. Foram testados 2 tipos de eletrodos de acordo com a condução elétrica: 

monocanal e bicanal. Posteriormente, na segunda etapa, sete coelhas com as mesmas 

características passaram pelo procedimento com implantação de eletrodos do tipo 

monocanal, mantidos por 15 dias. Após este período de “acomodação” os animais foram 

novamente sedados e postos em ventilação mecânica para aplicação da estimulação 

elétrica com intensidades de corrente de 10, 16, 20, 26 e 32 mA, repetidas três vezes por 

dez respirações. O volume corrente expiratório basal (VAC) foi mensurado em supino e 

durante a estimulação elétrica para comparação.  

Resultados: O modo com eletrodos bicanal foi capaz de gerar um VAC até 4.5 vezes 

maior que o basal, enquanto no modo monocanal o VAC foi de até 3.5 vezes maior. No 

grupo em que o eletrodo foi mantido por 15 dias, a média do volume basal foi de 14,97 ± 

1,75 ml. Quando foi aplicada uma corrente de 10mA, a média do volume expirado foi de 

15,72 ± 1,17ml; com 16 mA um volume de 18,86 ± 3,69 ml, com 20 mA um volume de 

19,69 ± 3,72 ml, com 26 mA 22,01 ± 4,17 e com 32 mA a média do volume expirado foi 

de 22,36 ± 2,77 ml.  

Conclusão: Este modelo animal mostrou-se eficaz para estudar o desempenho do 

diafragma quando estimulado eletricamente com diferentes conjuntos de eletrodos. 
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Introdução: O chimarrão (Ilex paraguariensis), bebida típica e tradicionalmente 

consumida em países da América do Sul, apresenta um teor maior de polifenóis que o chá 

verde, relacionando-o a uma maior capacidade antioxidante, além de anti-inflamatória e 

hipolipemiante, o que auxilia na diminuição do acúmulo de tecido adiposo. A Enzima 

Conversora de Angiotensina (ECA) atua na conversão à Angiotensina II, a qual aumenta a 

resistência periférica ao fluxo sanguíneo, contribuindo para o desenvolvimento de 

hipertensão arterial sistêmica. A realização deste projeto justifica-se devido à necessidade 

de esclarecer o efeito dos flavonóides presentes no chimarrão sobre a atividade da ECA e 

investigar a ação de inibidores da ECA baseados em produtos naturais. 

Objetivos: Comparar a redução na atividade da ECA após ingestão de chimarrão, chá 

verde e chá de maçã, em indivíduos dislipidêmicos e com excesso de peso. 

Métodos: Ensaio clínico randomizado, a se realizar no Instituto de Cardiologia do Rio 

Grande do Sul – Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC). A população de estudo 

compreenderá homens e mulheres com idade entre 35 e 60 anos, dislipidêmicos, sem 

tratamento com drogas hipolipemiantes (apenas um parâmetro bioquímico), com excesso 

de peso (IMC ≥ 25 e ≤ 35 kg/m2) e sem histórico de doenças cardiovasculares. Será 

aplicado questionário padronizado, aferido o peso e a altura e realizado exames 

bioquímicos, após jejum de 12 horas. Os participantes que preencherem os critérios de 

inclusão serão orientados a não ingerir chimarrão, chá mate, chá verde, chá de maçã e 

outros tipos de chá por 4 semanas. Em seguida, serão distribuídos em três grupos: um fará 

ingestão de chimarrão, outro de chá verde e o terceiro de chá de maçã, durante 8 semanas. 

Para quantificação da ECA será utilizado método de ELISA – Enzima Imunoensaio 

competitivo e de fluorescência. Os dados obtidos serão analisados por meio do programa 

SPSS versão 19.0, ANOVA e Kruskal-Wallis para avaliar a homogeneidade dos grupos, 

Teste T pareado e o teste de Wilcoxon para analisar as diferenças intragrupos, as variáveis 

quantitativas serão analisadas pelo Teste t de Student, as variáveis categóricas, pelo Teste 

do Qui-quadrado e será utilizado valor de p< 0,05. 

Resultados Esperados: Após a intervenção e análise dos dados, espera-se que o primeiro 

grupo apresente maior diminuição da atividade da ECA, quando comparado aos demais, 

colaborando para a investigação de inibidores da ECA baseados em produtos naturais, 

com notável benefício aos pacientes hipertensos. 

 

Apoio: FAPERGS – Projeto Pesquisador Gaúcho nº 1013232 
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Introdução: A média de idade da população está aumentando, sendo a faixa etária superior a 80 

anos a que cresce mais rapidamente. Entretanto, a exclusão dos idosos dos grandes estudos 
clínicos tem sido frequente, dificultando o estabelecimento de condutas padronizadas para esta 

faixa etária. 

Objetivos: Descrever o perfil dos pacientes acima de 80 anos que realizaram cintilografia 

miocárdica e avaliar o valor prognóstico do exame para investigação de cardiopatias isquêmicas 
nestes pacientes, considerando como padrão ouro a observação de desfechos cardiovasculares 

(mortalidade, IAM e internação por angina).  

Métodos: Análise dos dados de 2521 pacientes com idade superior a 80 anos que realizaram 
Cintilografia de Perfusão Miocárdica na Cardionuclear do Instituto de Cardiologia de Porto 

Alegre, no período de 1998 a 2011. A elaboração do banco de dados para a análise foi feita através 

do programa SPSS versão 17.0. A partir do banco de dados, foi realizado um estudo do tipo 
transversal. A segunda etapa do projeto será um estudo do tipo coorte, acompanhando uma 

amostra dos pacientes que realizaram o procedimento supracitado.  

Resultados: Através da análise do banco de dados, foi obtido o seguinte perfil dos 2521 pacientes 

que realizaram o exame: 

 60,41% são do sexo feminino 

 Média de idade de 83 anos 

 Principais indicações pro exame: 85,8 % diagnóstico de isquemia, 11,2% avaliação terapêutica, 

9,3 % controle pós-revascularização, 9,0 % avaliação pré-operatória e 3,7% controle pós IAM.  

 Quadro clínico: 26% assintomáticos, 34,4% dor atípica, 13,9% dor típica.  

 Presença de fatores de risco: 17,1% 

diabetes, 44,9% dislipidemia, 71,4% 

sedentarismo, 25,9% estresse, 75,4% 
hipertensão, 18,1% obesidade (Figura 1). 

Conclusão: As análises realizadas até o 

momento permitiram avaliação preliminar do 
perfil dos pacientes, obtendo-se predomínio 

da pacientes do sexo feminino e média de 

idade de 83 anos. Este grupo apresenta um 

alto índice de fatores de risco 
cardiovasculares e a principal indicação do 

exame foi para diagnóstico de isquemia. 

 

Apoio: FAPICC 
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Introdução: O estudo da anatomia humana é indissociável da Medicina, uma vez que constitui a 

base para a formação médica e marca, muitas vezes, o primeiro contato de estudantes com o 
curso. Embora já haja instituições que substituam totalmente a dissecação por métodos 

alternativos (modelos virtuais, de resina, dentre outros), não há um consenso a respeito da forma 

mais eficiente de ensino e que priorize a aplicação clínica do aprendizado.  

Objetivos: Realizar uma revisão sistemática de estudos anteriores sobre a eficácia das 
metodologias aplicadas ao ensino da Anatomia Humana, baseadas na dissecação de cadáveres, no 

uso de métodos alternativos e substitutivos àquela prática secular, ou de 

ambos, concomitantemente, para um melhor aproveitamento didático da disciplina, possibilitando 
sua maior aplicação clínica. 

Métodos: Revisão sistemática na qual serão utilizados os bancos de dados MEDLINE e Bireme 

para a busca de estudos que visem à comparação de diferentes modos de ensino de Anatomia. Para 

a seleção dos artigos, adotou-se pesquisas com estudantes de Medicina, sem restrição de 
localidade ou de linguagem. Além disso, será realizada avaliação da qualidade de estudo de acordo 

com as recomendações da colaboração Cochrane. 

Resultados esperados: Espera-se que a dissecação complementada com a utilização de métodos 
alternativos de ensino, implementados a partir do desenvolvimento de novas tecnologias de 

ensino, traga de fato mais eficácia ao ensino da Anatomia Humana, uma vez que o uso de 

cadáveres, embora aproxime o aluno da realidade anatômica e da técnica cirúrgica, não permite a 
visualização de estruturas cuja dissecação é mais complexa, o que é facilitado pela utilização de 

modelos. Em última análise, presume-se que os métodos abordados não são excludentes, mas 

complementares, por certo traduzindo-se na melhor técnica voltada à aplicabilidade clínica dos 

conteúdos. 
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Introdução: O efeito de substâncias antiinflamatórias sobre a constrição do ducto 

arterioso fetal foi bem documentado, porém a propriedade antiinflamatória dos polifenóis 

e seu efeito no metabolismo das prostaglandinas não está bem estabelecida. (LUCHESE 

et al., 2003). Evidências indicam que alimentos ricos em polifenóis consumidos a partir 

do terceiro trimestre de gestação podem interferir na atividade anatômica e funcional do 

coração fetal, supostamente pela ação semelhante às drogas antiinflamatórias não 

esteróides, que causam efeito inibitório na síntese das prostaglandinas.  

Objetivo: Avaliar a relação entre a suplementação de polifenóis nos níveis plasmáticos de 

prostaglandinas totais em mulheres em idade fértil.  

Metodologia: Ensaio clínico randomizado duplo cego. Serão selecionadas, mulheres 

hígidas, em idade fértil (entre 15 e 44 anos, OMS/09) alfabetizadas, acima de 18 anos que 

assinarem o TCLE. Serão excluídas gestantes, mulheres em uso de antiinflamatórios, que 

apresentarem doença crônica não transmissível ou utilizarem drogas que possam interferir 

na absorção dos polifenóis. As mulheres selecionadas, serão randomizadas para 

receberem cápsulas de polifenóis ou de placebo, a serem consumidas diariamente. Na 

primeira entrevista será aplicado um Questionário de Frequência de Consumo Alimentar 

(QFA) para alimentos ricos em polifenóis, serão aferidos peso e altura e será feita coleta 

de sangue para análise de prostaglandinas totais. Após 15 dias, elas retornarão, será 

aplicado novamente o QFA e feita nova coleta de sangue.  

Análise estatística: Os resultados serão expressos através das freqüências absolutas e 

relativas e média ± desvio padrão (DP) ou mediana e intervalo interquartil. Para as 

análises, será utilizada correlação de Pearson. Para comparação entre as médias, será 

utilizado teste T de Student. O nível de significância será de 5%. Para a análise dos dados 

será utilizado S.P.S.S. versão 18.0. Considerando um poder de 90%, com margem de erro 

absoluta de 10%, no presente estudo, serão necessárias 25 mulheres em cada grupo 

(Taubert et al., 2007).  

Resultados esperados: Espera-se que as mulheres que receberem cápsulas de polifenóis 

tenham as concentações plasmáticas de postaglandinas menores que aquelas que 

consumirem as cápsulas placebo. 
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Introdução: O excesso de peso na infância tem sido considerado um sério desvio 

nutricional, tornando-se um problema de saúde pública. Por ser uma doença crônica, de 

difícil tratamento, associada a diversas condições mórbidas e cuja prevalência vem 

aumentando, deve-se enfatizar especialmente as medidas preventivas.  

Objetivo: comparar um programa de educação em obesidade infantil com atendimento 

ambulatorial para manejo da obesidade infantil quanto às mudanças de hábitos alimentares 

e de atividade física e aquisição de conhecimentos em alimentação saudável.  

Metodologia: Ensaio clínico randomizado com 74 crianças. A intervenção consiste de 

nove encontros semanais de educação nutricional em grupo e material explicativo. Os 

encontros incluem momentos em grupos de crianças e cuidadores, e para cada um destes 

grupos separadamente, envolvendo orientações para alimentação saudável, atividade física 

e hábitos familiares. Em todos os encontros serão utilizados recursos lúdicos, simples e de 

baixo custo cuidadosamente elaborados para trabalhar com crianças e cuidadores os 

conteúdos previamente determinados. O grupo controle receberá o atendimento 

ambulatorial com as orientações individuais da prática clínica usual. Os desfechos 

avaliados incluirão o aumento do conhecimento sobre hábitos de vida saudáveis, as 

diferenças de medidas antropométricas e as diferenças de perfil lipídico e inflamatório 

entre os grupos intervenção e controle. 

Resultados e considerações finais: Projeto em desenvolvimento espera-se que com este 

estudo possa ser feita a elaboração de protocolo de intervenção educativa multidisciplinar 

para prevenção da obesidade infantil, envolvendo a criança e a família em direção à 

construção de um pensamento crítico, consciente e saudável, fazendo o indivíduo um 

vetor multiplicador do conhecimento para família, colegas de escola, trabalho e 

comunidade em geral. Este protocolo, após validado pelo presente estudo, poderá ser 

utilizado em diferentes contextos (escola, estratégia de saúde da família, centros 

comunitários). 

 

 

Apoio: FAPICC, CAPES/PROSUP 
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Introdução: Nas últimas décadas, houve um aumento significativo da prevalência de 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), sendo esta doença a responsável por grande número 

de óbitos em todo o país. Há fatores de risco (FR) modificáveis para HAS, dentre eles a 

ingestão excessiva de sal. Ter conhecimento sobre esse FR modificável é extremamente 

importante para a efetiva participação do indivíduo na promoção da saúde e na prevenção 

de doenças. 

Objetivo: Descrever o nível de conhecimento e as práticas de pacientes hipertensos, 

atendidos na rede pública de saúde, sobre HAS e sua relação com os alimentos com alto 

teor de sódio.  

Métodos: Estudo transversal efetuado com 221 pacientes que buscaram atendimento no 

Ambulatório Multidisciplinar de HAS do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre/RS 

(IC/FUC) entre os meses de março e maio de 2010. Aplicou-se um questionário contendo 

perguntas relacionadas à alimentação diária, aos hábitos e frequência alimentar de 

determinados alimentos e às condições sócio-demográficas dos entrevistados.  

Resultados: A amostra consistiu em 56,1% mulheres e 60,2% com ensino fundamental 

incompleto. A média de idade foi de 57,7 anos (DP= 13,5 anos) Dos indivíduos do estudo, 

75,6% referiram ter HAS e 11,3%, Diabetes Mellitus. No campo das práticas alimentares, 

verificou-se que 62% utilizam temperos prontos (caldo de carnes e sal temperado), porém 

94,1% referiram não colocar sal adicional na refeição pronta. Em relação ao conhecimento 

dos pacientes quanto aos alimentos com alto teor de sódio e a doença HAS, apenas 8 

pacientes tiveram 100% de acertos, 37 pacientes tiveram 73,8% de acertos e 42 pacientes 

apresentaram 57% de acertos. 

Conclusão: Apesar de pacientes hipertensos acompanhados em serviço especializado, os 

participantes não possuem o conhecimento completo a respeito do conceito e prevenção 

para a hipertensão arterial sistêmica, assim como para os alimentos ricos em sódio. Com 

base nos achados do presente estudo, é possível elaborar estratégias educativas mais 

efetivas e direcionadas para essa população. 

 

 

Apoio: FAPERGS e FAPICC. 
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Objetivo: investigar prevalência de excesso de peso e sua associação com a interrupção 

da amamentação entre pré-escolares de Porto Alegre/RS. 

Metodologia: estudo transversal com 106 pré-escolares. Realizou-se avaliação 

antropométrica e classificação do estado nutricional. Utilizou- para avaliar tempo de 

aleitamento materno.  

Resultados: dos 106 pré-escolares, 55,6% eram meninos. A classificação do estado 

nutricional dos pré-escolares foi realizada conforme escore-Z para os índices P/I, P/E e 

IMC/I, sendo a prevalência do excesso de peso 9,4%, 36%, 38,7%, respectivamente. 

Quanto à amamentação, apenas 69,8% receberam aleitamento materno até o sexto mês. 

Observou-se que 38,6% dos pré-escolares que interromperam precocemente a 

amamentação exclusiva (= AME ≤ 6) apresentavam excesso de peso, verificando-se 

frequência levemente maior desse excesso (40%) entre os que não interromperam. Em 

relação ao excesso de peso entre crianças que interromperam precocemente o AM, 

constata-se frequência pouco maior, de 45,2%, entre as que não interromperam, mas não 

houve significância estatística entre a duração do AME e do AM e o excesso de peso dos 

pré-escolares. 

Conclusão: apesar das evidências científicas quanto aos imensuráveis benefícios da 

amamentação, sua duração ainda está longe da preconizada pela OMS. Quanto à não 

confirmação neste estudo da associação entre amamentação e excesso de peso, sugere-se 

realização de estudos de coorte. 
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Introdução: As doenças do aparelho circulatório representam a maior causa de óbitos no 

Brasil (29%) (Ministério da Saúde; Saúde do Brasil, 2010) e no mundo (46,5%) (World 

Health Organization; The Top 10 Causes of Death. Fact sheet n.310, 2011). Estudos 

identificaram relação direta entre doenças cardiovasculares com o fator alimentação e 

perfil lipídico, como demonstra Steemburgo et al (Arq Bras Endocrinol Metabol. 2007; 

51(9):1425-33).  

Metodologia: Foi realizado um estudo transversal que objetivou verificar o perfil de 

saúde de colaboradores do Unilasalle. A amostra foi composta por 23 colaboradores, 

sendo 18 homens, com média de idade de 36 anos. Mediu-se o IMC (Índice de Massa 

Corporal), obtido exames bioquímicos (CT, HDL-c, TG e LDL-c), realizado anamnese 

alimentar e questionamento sobre atividade física e tabagismo. Os dados coletados foram 

tabulados através do programa Microsoft Office Excel 2010.  

Resultados: Verificou-se frequência de classificação nutricional de 30,43% eutróficos, 

39,14% de sobrepeso e 30,43% em obesidade. Quanto aos exames bioquímicos, 17,39% 

da amostra apresentou CT elevado e 13,04% apresentou TG elevados. Foi identificado 

31,81% da amostra com HDL-c baixo associado a LDL-c elevado, 45,45% com HDL-c e 

LDL-c elevados e 22,72% em normalidade. Sedentários (56,52% da amostra) tiveram 

menores níveis de HDL-c acima de 40 mg/dl (53,84%), enquanto que fisicamente ativos 

(43,48% da amostra) em 60% atingiram níveis superiores que 40 mg/dl de HDL-c. 

Tabagistas (21,73% da amostra) tiveram frequência apenas em níveis limítrofe e alto de 

LDL-c (respectivamente 40 e 60%) em comparação a não tabagistas. Os indivíduos que 

não consomem ou consomem menos de três porções/dia de frutas e vegetais resultaram 

em um percentual de 65,21% e uma média de LDL-c de 185,87mg/dL, e os que 

consomem mais de três porções/dia resultaram em 34,78% e uma média de LDL-c de 

145,2mg/dL (Gráfico 1). 

Conclusão: Concluiu-se que a baixa ingestão de fibras através do consumo insuficiente de 

frutas e vegetais, sedentarismo e tabagismo parecem ter relação com a alteração do perfil 

lipídico, principalmente na elevação do LDL-c e diminuição do HDL-c. Sendo assim, 

torna-se fundamental a criação de ações de saúde para estes profissionais. 
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Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) tem alta prevalência e baixas taxas de 

controle, sendo um problema de saúde pública. O descontrole da pressão arterial (PA) 

relaciona-se à falta de adesão ao tratamento. A família é parte do tratamento e influência 

no controle da HAS, através do estímulo a mudanças de hábitos e adesão ao tratamento 

medicamentoso, que é menor em pacientes oriundos de famílias com suporte familiar 

insatisfatório. A atuação multiprofissional é eficiente no tratamento da HAS.  

Objetivo: Verificar se o suporte familiar (SF) em pacientes hipertensos tem associação 

com a melhora nos níveis de PA, comparando-se dois tipos de tratamento 

(multiprofissional ou convencional).  

Métodos: Trata-se de estudo caso-controle no qual foi comparado dois grupos de 

pacientes - multiprofissional (M) e convencional (C), com idade de 18 a 70 anos com 1 

(hum) ano de tratamento para HAS. Todos os pacientes foram submetidos ao Inventário 

de Percepção de Suporte Familiar (IPSF). Considerado SF insuficiente quando suporte for 

baixo ou médio baixo e suficiente quando for alto ou médio alto. Para controle da PA foi 

considerado a redução de 5 mmHg no nível de pressão arterial sistólica (PAS) após 01 ano 

em tratamento com nível de significância de 0,05 e poder estatístico de 80%.  

Resultados preliminares: Avaliados 18 pacientes do grupo M e 14 do grupo C. A média 

da PAS e PAD no início do estudo, no grupo M, foi respectivamente de 159,5±30,7mmHg 

e 93,2±15,3mmHg; a média da PAS e PAD no inicio do estudo, no grupo C, foi 

respectivamente de 157,8±30,2mmHg e 83,5±15,4mmHg. Após um ano de 

acompanhamento no grupo M os valores da PAS e PAD foram: 146,4±26,3mmHg e 

82,9±10,4mmHg e no grupo C 144,9±26,7mmHg e 75,1±11,8mmHg. A redução da PAS 

no grupo M foi de 13,1mmHg e no grupo C de 12,9mmHg. O nível de SF Satisfatório no 

M foi de 50% e no C foi de 78,5%. A redução da PAS de pacientes com SF Satisfatório 

no grupo M foi maior do que em pacientes com SF Insatisfatório: -14,48 (8,89%) para 

11,77 (7,54%). No grupo C, a diferença foi de -11,49 e -17,74. Conclusões: Em ambos os 

grupos de tratamento houve redução da PA. O nível de SF satisfatório no grupo M é 

favorável para maior redução da PA. Os dados não estão relacionados com dados da 

literatura e não apresentaram associação significativa, o que relacionamos com o número 

reduzido da amostra.  

 

Apoio: FAPERGS – PROBIC. 
 



105 

Psicologia 

XVII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC                                                                5 a 7 de junho de 2013 

 

 

DIFERENÇAS DE MANIFESTAÇÃO DE ESTRESSE E ANSIEDADE ENTRE 

HOMENS E MULHERES EM UM AMBULATÓRIO DE HIPERTENSÃO EM 

PORTO ALEGRE, RS. 

 

 

Júlia Ferreira Pimentel¹, Raquel Lacerda Paiani¹, Grasiela Arnold¹, Cynthia Seelig 

Botelho Ferreira¹, Patricia Pereira Ruschel¹, Silvia Goldmeier², Maria Cláudia 

Irigoyen² 

 

¹Serviço de Psicologia, Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia 

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

 

Introdução: A hipertensão é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento 

das doenças cardiovasculares e atinge 25% da população brasileira. É caracterizada pela 

elevação nos níveis tensionais da parede de vasos sanguíneos e como uma doença crônica 

degenerativa, que compromete o equilíbrio dos sistemas vasodilatadores e 

vasoconstritores. O estresse é um estado de tensão que causa ruptura no equilíbrio interno 

do organismo, gerado quando há necessidade de atender demandas que superem a 

capacidade adaptativa do indivíduo. É uma reação do organismo envolvendo componentes 

físicos e psicológicos. A ansiedade é um estado emocional com componentes psicológicos 

e fisiológicos, sendo normal nas experiências humanas e propulsora do desempenho. 

Passa a ser patológica quando é desproporcional à situação que a desencadeia, ou quando 

não existe um objeto específico ao qual se direcione. Estudos apontam uma associação 

entre altos níveis de ansiedade e estresse e maior incidência de eventos cardíacos. 

Objetivos: Verificar se existe diferença significativa na prevalência de estresse e 

ansiedade entre homens e mulheres hipertensos, pacientes de um ambulatório, utilizando o 

Inventário de Sintomas de Stress para Adultos (ISSL) e a Escala de Ansiedade de Beck 

(BAI). 

Métodos: Estudo transversal. Os instrumentos ISSL e BAI foram aplicados em 378 

pacientes do ambulatório de hipertensão do IC/FUC. Destes, 265 eram mulheres e 113 

homens. Também foi aplicada uma ficha de dados sociodemográficos da amostra.  

Resultados: Através da análise estatística, constatou-se média de pressão arterial sistólica 

166,1 ± 31.7 e de pressão arterial diastólica de 96,3 ± 19,9. As mulheres apresentaram 

maior índice de estresse que os homens (mulheres = 84,8% e homens = 72,6%) p=0,008. 

Com relação a sintomas de ansiedade, houve diferença significativa entre os gêneros: as 

mulheres mostraram-se com níveis elevados – moderado e grave – de ansiedade (46,8%), 

enquanto os homens mostraram-se com níveis baixos – mínimo e leve – de ansiedade 

(69,9%) p=0,002. Para estas análises, foi utilizado o teste Mann-Whitney. 

Conclusão: Este trabalho indica que há diferença significativa de estresse e ansiedade 

entre os gêneros, verificando maior incidência tanto de estresse como de ansiedade nas 

mulheres. Isto considerando uma amostra de hipertensos atendidos em um ambulatório de 

hipertensão.Pode-se inferir, através das relações pesquisadas, que o risco de 

desenvolvimento da hipertensão pode ser influenciado por fatores emocionais como 

ansiedade e estresse.  
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Introdução: O programa EpiData foi desenvolvido para o ambiente Windows e  é 

utilizado como uma ferramenta para entrada e documentação de dados. A tela do EpiData 

segue o padrão do programa editor de textos, Notepad do Windows, em que informações 

acerca dos campos de entrada de dados possam ser inseridos e editados. 

Objetivo: Criar um banco de dados a ser utilizado para armazenar informações de 

documentos (instrumentos) validados a serem aplicados em pacientes atendidos no 

ambulatório de HAS; a condensação dos instrumentos proporciona um planejamento, 

organização e cadastro de todas as informações dos hipertensos. 

Métodos: Trata-se de estudo de gestão em pesquisa criado a partir da sugestão da 

consultoria em estatística. Após o projeto intitulado: assistência multiprofissional no 

manejo da hipertensão arterial sistêmica ter sido cadastrado e aprovado na plataforma 

Brasil, os instrumentos foram encaminhados em WORD à bolsista. De posse dos 

documentos estes foram inseridos na forma de questionários conforme orientações 

descritas do EpiData (programa free) e executado da seguinte forma: inicialmente cria-se 

um novo arquivo .QES e define-se os campos a serem respondidos. Para cada campo de 

resposta há um campo para preenchimento no EpiData. Quando as respostas são textos 

não padronizados (nome, endereço etc..), preenche-se com letras e números; em campos 

em que há um número limitado de possibilidades de resposta (não, absolutamente; sim, 

um pouco; sim, bastante; sim, muito), utiliza-se um número. Após elaboração do arquivo 

base do questionário, cria-se um arquivo de dados, de modo que se possa aplicar controles 

específicos a cada um dos campos. Depois de aplicado os controles específicos aos 

campos, pode-se proceder com a entrada de dados. 

Resultados preliminares: Inseridos 11 instrumentos. Destes, 3 eram relacionados ao 

atendimento de enfermagem, 1 ao de nutrição, 3 ao de fisioterapia e 4 ao de psicologia. 

Conclusões: Espera-se com este programa conseguir a criação de uma base de dados 

formada por instrumentos validados aplicados em pacientes com HAS atendidos por 

equipe multiprofissional, tornando, assim, melhor o planejamento, organização e cadastro 

dos pacientes hipertensos. 

 

 

Apoio: FAPERGS – PROBIC 
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VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E A INTERSECCIONALIDADE 

GÊNERO/RAÇA E ETNIA E SEUS EFEITOS NA PRODUÇÃO DE 

SUBJETIVIDADE: AS PRÁTICAS DISCURSIVAS DA LEI MARIA DA PENHA E 
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 1 Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC) 
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Introdução: Esta pesquisa aborda o estudo interdisciplinar direito-psicologia sobre a 

violência de gênero contra as mulheres nas relações de intimidade e as práticas discursivas 

da Lei Maria da Penha na cidade de Porto Alegre e da Lei Orgânica Espanhola 1/2004, na 

cidade de Sevilha. 

Objetivos: Discutir de que forma a interseccionalidade entre gênero/raça e etnia atravessa 

as relações de poder nas quais estão inseridas as mulheres em situações de violência nas 

relações de intimidade. 

Métodos: O recurso teórico-metodológico centra-se na análise das práticas discursivas e 

não discursivas descritas por Michel Foucault. No período entre 2010 e 2012, foram 

realizadas entrevistas individuais com 290 mulheres que acessaram a Delegacia da Mulher 

e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, na cidade de Porto 

Alegre, depois de assinado o termo de consentimento informado. Foram realizadas 

entrevistas com 4 juízes na cidade de Porto Alegre e 2 juízes na cidade de Sevilha, afim de 

identificar os discursos sobre violência de gênero, quanto investigar como as questões de 

raça e de etnia emergem ou não. Para 2013, serão entrevistadas em profundidade mulheres 

negras que acessam a ONG Maria Mulher na cidade de Porto Alegre, bem como 

realização de pesquisa de campo com mulheres universitárias, a fim de identificar como 

esse tipo de violência se expressa nas mulheres com maiores índices de escolarização. 

 Resultados: Constatou-se que as mulheres negras que acessaram os órgãos públicos 

acima citados tinham os piores índices de escolaridade e de renda, corroborando os 

estudos que apontam sua maior vulnerabilidade social. Além disso, verificou-se uma 

prevalência maior das mulheres negras nos níveis iniciais de acesso à justiça, porém, no 

prosseguimento processual, há uma queda considerável na sua representatividade. Nas 

entrevistas com os juízes, constatou-se uma negação quanto à relevância da questão racial 

e étnica nesta problemática. 

Conclusão: Apesar das políticas públicas que aponta a necessidade de reconhecimento de 

uma maior vulnerabilidade da população negra, bem como da Lei Maria da Penha também 

apontar ser fundamental um olhar interdisciplinar da questão racial e étnica na violência 

de gênero, encontramos uma invisibilidade dessa temática nos discursos jurídicos 

investigados. 

 
Apoio: CNPq, Capes, Fundação Carolina e UniRitter 
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RELIGIOSIDADE/ESPIRITUALIDADE E SEUS CONSTRUCTOS 

 

Luciana Fernandes Marques¹, Ana Paula Arruda Aguiar² 
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Estudos Transdisciplinares sobre Espiritualidade (NIETE/UFRGS). Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul, Brasil.  

2 Graduanda em Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Bolsista do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC/UFRGS). Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul, Brasil.  

 

 

Introdução: Iniciativas no sentido de mensurar a espiritualidade e a religiosidade vêm 

sendo desenvolvidas, com alguns instrumentos construídos e validados para a utilização 

em diferentes contextos. Esses temas têm sido estudados em vários âmbitos, como nas 

interrelações com a saúde física, com a saúde mental, como fator de risco/proteção, no 

coping. As associações encontradas podem estar relacionadas aos vários construtos 

utilizados e aos instrumentos delineados com base nesses conceitos. Atualmente várias 

medidas estão disponíveis, principalmente na língua inglesa, para que se possa investigar 

e aprofundar a extensão da influência da religiosidade e da espiritualidade na vida de 

indivíduos e grupos. No Brasil, são poucos os instrumentos desenvolvidos e/ou validados 

que mensurem diferentes dimensões da religiosidade, bem como construtos correlatos.  

Objetivos: Este é um trabalho de cunho teórico, cujo objetivo é explorar a variedade de 

instrumentos de mensuração da espiritualidade e religiosidade analisando os construtos 

presentes, destacando os instrumentos já validados para uso no contexto brasileiro. 

Métodos: Para a realização deste estudo, foram pesquisados artigos e livros nos bancos de 

dados disponíveis on-line. A busca foi realizada nos bancos de dados: Medline, Google 

Acadêmico, Scielo, Lilacs, Google Books, Portal Capes e foram usados descritores em 

inglês, espanhol e português.  

Resultados: Os materiais ainda estão sendo analisados, foram encontrados cinco 

instrumentos validados para uso em contexto brasileiro. Instrumentos em inglês são 

inúmeros e variados tratando de temáticas diversas como: sentimentos de proximidade a 

Deus, forças motivacionais e de orientação, apoio religioso, conflitos religiosos e 

espirituais, desenvolvimento espiritual.  

Conclusão: São poucos os instrumentos de mensuração quantitativa no tema da 

religiosidade/espiritualidade voltados para o contexto brasileiro. Muitos desafios ainda 

precisam ser enfrentados na investigação do tema com uma maior sensibilidade cultural, 

já que muitos instrumentos são traduzidos e são de outros países de oriegem. 

 

Apoio: FAPERGS – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 
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CURRÍCULO INTEGRADO NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
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1 Estudante bolsista de iniciação científica. FOUFRGS 
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4 Professora adjunta. Departamento de odontologia preventiva e social. FOUFRGS. 

 

Introdução: Baseado e orientado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, a partir de 

2005, a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(FOUFRGS), reestruturou seu currículo e, após três anos de discussão com a comunidade 

acadêmica, implementou o novo modelo curricular, prevendo um ensino mais integrado às 

demandas sociais.  

Objetivo: O objetivo do estudo foi analisar a experiência do processo de mudança 

curricular na formação superior em Odontologia, em uma Universidade Federal no Sul do 

Brasil.  

Métodos: Foram convidados a participar do estudo, todos os estudantes do 1º ao 10º 

semestre do curso. O método de investigação combinou métodos qualitativos e 

quantitativos de investigação. A coleta de dados envolveu a análise de documentos e 

aplicação de questionário semiestruturado. Os dados objetivos foram analisados pelo 

software IBM SPSS Statistics e os relatos forma interpretados por meio da análise de 

conteúdo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade (nº 

20297).  

Resultados: Participaram do estudo 360 estudantes (88,5%). Grande parte dos estudantes 

acredita estar recebendo uma sólida formação para atuar no mercado de trabalho e 

mostrou-se satisfeito com o curso. Como potencialidades, os estudantes destacaram que o 

atual currículo enfatiza a humanização da saúde, a vivência clínica e ganhos na formação 

com o período dos estágios curriculares supervisionados no Sistema Único de Saúde. 

Desafios foram apontados em relação à integração entre as disciplinas, clínicas integradas 

e ao processo de avaliação da aprendizagem. Após a graduação, os estudantes pretendem 

trabalhar no setor público e privado (50,3%), e se especializar, principalmente, nas áreas 

de prótese/implantodontia, cirurgia e ortodontia (63,6%), no período de até um ano após o 

término do curso (52%).  

Conclusão: Entende-se que as reestruturações curriculares são processuais e precisam de 

tempo para que as mudanças pretendidas possam se concretizar. É necessário, dessa 

forma, examinar permanentemente a experiência educacional concreta, orientada à 

formação do cirurgião-dentista nesta e nas demais instituições de ensino superior do 

Brasil. 
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Introdução:Nos hospitais de referência em trauma, figuram entre as principais 

estatísticas, aqueles doentes vítimas de lesões de extremidades. O manejo deste tipo de 

paciente é complicado e os protocolos existentes não foram adaptados para a realidade 

local. 

Objetivo: Revisar os escores de trauma de extremidades para, no futuro, propor um 

adaptado para a realidade própria. 

Métodos: Realizamos um levantamento bibliográfico dos estudos mais atuais referentes à 

amputação primária em pacientes com trauma complexo de extremidades e observamos 

que estamos longe de um consenso.  

Resultados: Os sistemas de classificação foram criados a partir do conhecimento existente 

há 10 anos, estando desatualizados. Segundo os autores, os índices são importantes para a 

primeira classificação do membro, mas outros fatores devem ser avaliados, como 

principais, destacam-se os recursos disponíveis no hospital do atendimento e a experiência 

da equipe médica no atendimento de trauma, entre outros.  

Conclusão: Observou-se que não há um protocolo existente eficaz para a decisão da 

conduta a ser tomada em pacientes com trauma grave de extremidades e faz-se necessária 

a criação de um específico para a realidade atual dos hospitais de referência em trauma de 

Porto Alegre (Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre e Hospital Cristo Redentor). 
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Introdução: O câncer de mama é, mundialmente, o segundo tipo mais comum de câncer, 

e o mais comum entre pacientes do sexo feminino, segundo dados da Organização 

Mundial de Saúde (OMS). Como resultado de avanços no tratamento, as taxas de 

sobrevivência em pacientes portadores de câncer de mama têm aumentado, porém, 

constata-se que a incidência de casos de depressão, ansiedade, fadiga, distúrbios do sono e 

outros transtornos psicológicos tem sido muito frequente entre esses pacientes, 

principalmente quando submetidos a intervenções radicais no tratamento, como a 

mastectomia. 
Objetivo: Traçar diferentes perfis dos pacientes e compará-los, verificando se é confirmada a 

hipótese de que aqueles que passaram pelo processo de mastectomia realmente apresentam maior 
chance de desenvolver transtornos psicológicos, principalmente depressão.  

Métodos: Pretende-se entrevistar um grupo de 75 pacientes* que foram submetidas à 

mastectomia e outro, também com 75 pacientes*, que teve a mama preservada durante o 

tratamento do câncer. Pretende-se também utilizar o Inventário de Depressão Beck, que 

consiste em um questionário com 21 itens de múltipla escolha, sendo um dos instrumentos 

mais utilizados para analisar episódios depressivos. Nesse questionário, cada resposta da 

questão recebe um valor de 0-3 e a soma de todas elas é divida nas seguintes categorias 

para análise de resultados: 0-13 depressão mínima, 14-19 depressão leve, 20-28 depressão 

moderada e 29-63 depressão severa. Além disso, serão analisados outros fatores, como 

características comportamentais e do indivíduo, como idade, presença de cônjuge, filhos, 

pretensão de realizar cirurgia de reparação, entre outros. *Para cálculo da amostra, foi 

considerado, mediante pesquisa em artigos, que o primeiro grupo tem 33% de chances de 

vir a ter transtornos depressivos enquanto que o segundo, 14%. O alfa considerado foi de 

5% e o poder, de aproximadamente 99%. 

Resultados Esperados: Espera-se que os pacientes que tiveram de se submeter à 

mastectomia realmente apresentem maior chance de desenvolver transtornos psicológicos, 

principalmente depressão. Além disso, espera-se que pacientes mais velhos tenham menor 

probabilidade de desenvolver transtornos de autoimagem,  assim como pacientes com 

cônjuges e filhos tenham menor probabilidade de desenvolver depressão, uma vez que 

contam com maior apoio e menor pressão social. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 
Introdução: A exposição à nanopartículas vem crescendo significativamente, assim como 

estudos utilizando formulações com nanopartículas biodegradáveis que liberem fármacos de 

forma controlada em sítios específicos, objetivando aumentar o índice terapêutico e/ou diminuir 
efeitos tóxicos. Entretanto, a avaliação toxicológica  tem sido pouco  explorada e, na maioria dos  

estudos, utilizam-se testes in vitro  

Objetivo: Avaliar os possíveis efeitos tóxicos através da avaliação histopatológica, análises 
hematológicas, parâmetros bioquímicos e marcadores de dano renal, após administração 

intradérmica de nanocápsulas de núcleo lipídico (LNC) em ratos Wistar machos. 

Materiais e Métodos: As suspensões foram preparadas pelo método de precipitação do polímero 

pré-formado. Ratos Wistar machos (n=6/grupo) receberam solução salina, polissorbato 80 (PS80) 
0,078% (adjuvante presente na formulação das nanocápsulas) utilizados como controle e 

diferentes doses de LNC (1,8 x 10
12

, 3,6 x 10
12

, 5,4 x 10
12

 LNC/kg). Após coleta de sangue os 

ratos foram sacrificados e órgãos como fígado, rim, baço, coração e cérebro foram removidos, 
pesados com precisão e processados para avaliação histopatológica por análise microscópica. 

Análises hematológicas foram realizadas utilizando ABX Micros, 60. Os parâmetros bioquímicos 

foram analisados através do equipamento LabMax 240®, utilizando Kits comerciais. Por sua vez a  
proteína C reativa, complemento C3 e marcadores de dano renal precoce foram dosados utilizando 

o equipamento Cobas. Por fim, a creatinina urinária foi quantificada utilizando Kits laboratoriais 

(Doles®) e todas as análises espectrofotométricas foram realizadas utilizando espectrofotômetro 

UV-VIS Hitachi. Foi utilizado ANOVA seguido de post hoc de Tukey. Aprovação do comité de 
ética nº 18427. 

Resultados: A análise estatística não apontou diferença significativa para todos os parâmetros 

avaliados com exceção da contagem de células brancas e granulócitos que foi aumentada no grupo 
de altas doses, mas também no grupo de Tween-80 (p <0,05).  

Conclusão: Os resultados indicam que as LNC não têm efeitos toxicológicos significativos, 

porém estudos que avaliem marcadores do estresse oxidativo e de inflamação são importantes para 

garantir a sua segurança como nanocarreadores. 
 

 

Apoio: Fundação universitária de Cardiologia e CNPq 
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Introdução  :HAS é um importante fator de risco para o desenvolvimento de DCV. O estudo 

CARDIA, após um acompanhamento de 13 anos em 4 mil jovens, concluiu que jovens com 

grandes aumentos de pressão diante de estresse psicológico apresentam maior risco de 

desenvolver hipertensão com o aumento da idade. (Matthews et al) e o aumento do IMC foi 
significativo com o aumento da PA. (Carneiro G et al.). 

Objetivo: Comparar os níveis dos valores da PA com escore de estresse e IMC em pacientes 

atendidos em ambulatório de HAS. Pacientes: Amostra de 82 pacientes; 76.83% são mulheres com 
idade média de 57,3±12,8.  

Métodos: Estudo retrospectivo com pac ientes encaminhados ao ambulatório de 

Hipertensão do Instituto de Cardiologia de POA.  O período de coleta dos dados, através do 
prontuário eletrônico, correspondeu ao período de 2008 a 2011. Os valores de pressão arterial, 

IMC e o ISSL (escore de estresse) foram coletados na primeira consulta. Todas as medidas de 

pressão arterial seguiram rigorosamente as VI Diretrizes de HAS; o IMC foi avaliado através do 

cálculo do peso pela altura elevada ao quadrado e o estresse através do instrumento ISSL.  
Resultados : PAS média na primeira consulta na amostra foi de 155,6±29,0 mmHg e a PAD 

média foi de 90,0±15,9 mmHg. A média do IMC foi de 30,7±5,5. Da amostra 71,9% dos pacientes 

se encontravam no nível de classificação 3 e 4 (nível de estresse de resistência à exaustão) do 
ISSL. O p da relação PAD com o ISSL foi de 0,007 e a relação do ISSL com o IMC foi de 0,002.  

Conclusão: Os dados deste estudo comprovam a relação do Escore de ISSL com o IMC, além 

deste com aumento dos valores da PAD. 

 

 

Apoio: FAPERGS 

 

 

Área de apresentação: Cardiologia Clínica   

Matthews, K. A., et al. (2004). "Blood pressure reactivity to psychological stress predicts 
hypertension in the CARDIA study." Circulation 110(1): 74-78. 
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Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se 

frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento 

do risco de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais.  

Objetivos: Prever 1, Comparar o medicamento em estudo contra Placebo na prevenção de 

hipertensão arterial e eventos cardiovasculares em pessoas com pré-hipertensão arterial e 

avaliar a tolerabilidade .Prever 2 Comparar o efeito de cada um dos medicamentos 

(Losartana ou associação de Clortalidona + Amilorida) para tratar hipertensão em estudo 

sobre o controle da pressão arterial e prevenção de eventos cardiovasculares em pessoas 

com hipertensão arterial, podendo ainda ser adicionado Anlodipino e Propranolol ao 

tratamento.  

Métodos: Em ambos os estudos, antes do início da fase farmacológica, o paciente é 

submetido a uma sugestão de mudanças de estilo de vida. Onde lhe é entregue um livreto 

com orientações. Ele terá 90 dias para sua adoção. Após essa intervenção, o paciente 

retorna ao centro para exames e reavaliação do estilo de vida. No Prever 1, o paciente 

retorna ao centro em 15 dias para visita de randomização e se a pressão se manter, ele 

recebe um código de randomização e a medicação. E passa a vir ao centro para consultas 

periódicas a cada 90 dias. No Prever 2, se o paciente faz uso de medicação, esta é 

suspensa e ele entra em wash-out, sendo reavaliado em sete dias, por duas semanas para 

vir na visita de randomização. Se os níveis pressóricos se manterem elevados, ele então 

recebe um código de  randomização, a medicação e segue acompanhamento na coorte a 

cada 90 dias. Em ambos os estudos esses acompanhamentos vão até o décimo oitavo mês. 

Resultados: No PREVER 1 foram incluídos 67 pacientes, 26 Randomizados e 19 seguem 

ativos. No PREVER 2 foram incluídos 69 pacientes, 26 Randomizados e 23 seguem 

ativos. Sendo que desses 23, 9 seguem com a dose inicial da medicação, 8 com dose 

duplicada, 5 com dose duplicada mais associação de Anlodipino e 1 com medicação do 

estudo com dose duplicada, dose duplicada de Anlodipino e dose inicial de Propranolol. 

Conclusão: Devido ao fato deste estudo ser multicêntrico e estar sob coleta e análise de 

dados, ainda não existem resultados conclusivos.  

 

Apoio: Ministério da Ciência e Tecnologia, DECIT, HCPA, CNPq, FINEP. 
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Introdução: A poluição do ar tem sido associada com efeitos adversos à saúde que levam 

ao aumento da morbidade e mortalidade. Em 2006, a Organização Mundial de Saúde 

recomendou um controle rigosoro para a qualidade do ar, reconhecendo que a poluição é 

responsável por mais de dois milhões de mortes por ano. A exposição ocupacional a 

poluentes tem sido apontada como um fator de risco para eventos cardiovasculares. A 

inalação de partículas ambientais pode induzir a geração de radicais livres, levando ao 

dano oxidativo e a libertação de mediadores inflamatórios.  

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo investigar o efeito da poluição do ar sobre o 

possível dano oxidativo lipídico e proteico bem como avaliação de mediadores 

inflamatórios em indivíduos expostos ocupacionalmente a poluição atmosférica.  

Métodos: Este estudo foi realizado com 50 homens não fumantes, sendo 30 motoristas de 

taxi de Porto Alegre/RS com um tempo médio de exposição de 15 anos e um grupo 

controle com 20 indivíduos saudáveis não expostos ocupacionalmente a poluição 

atmosférica. Níveis urinários do biomarcador 1-hidroxipireno (1-OHP) foram 

quantificados por CLAE com detector de fluorescência. O dano lipídico foi avaliado 

através do malondialdeído (MDA) por CLAE com detector Vis. O dano proteico foi 

avaliado no plasma através das proteínas carboniladas por ELISA. A citocina pró-

inflamatória TNF-α foi quantificada por ELISA. As comparações entre grupos foram 

executadas pelo teste de Mann-Whitney. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética UP 

4333.09. 

Resultados: Os resultados demonstraram aumentos significativos do 1-OHP no grupo de 

taxistas em comparação ao grupo controle (p<0,05). Em relação ao dano oxidativo, os 

níveis de MDA (6,74±0,28  vs  5,88±0,18; p<0,05) e PCO (0,38±0,01  vs  0,32±0,02; 

p<0,05) estavam aumentados no grupo dos taxistas em comparação ao grupo controle. 

Ainda se observou que o biomarcador inflamatório TNF-α foi significativamente elevado 

nos taxistas em relação ao grupo controle (p<0,001), ainda foi possível se observar uma 

correlação de spearmam positiva entre 1-OHP e TNF-α (r= 0.33, p= 0.02). 

Conclusão: Nossos resultados sugerem que exposição à poluição do ar pode estar 

relacionada com o aumento do 1-OHP urinário, dano oxidativo lipídico e proteico bem 

como a elevação de marcadores inflamatórios (TNF-α), o que pode ser sugestivo de 

futuras alteraçãoes cardiovasculares deste grupo de trabalhadores. Portanto, a 

quantificação de biomarcadores de exposição e efeito são utéis para avaliação da saúde de 

trabalhadores expostos ocupacionalmente à poluição ambiental. 
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Introdução: A artrocentese é um método cirúrgico pouco invasivo  que emprega uma ou 

mais agulhas colocadas no compartimento superior da articulação temporomandibular 

(ATM) por onde circula uma substância biocompatível como solução de Ringer lactato, 

ou soro fisiológico, com um volume de 50 a 400mL;  opioides e hialuronato de sódio. 

Emprega-se nos casos onde o tratamento clínico conservador  não produziu uma adequada 

resposta terapêutica; em pacientes com deslocamento do disco com e sem redução com na 

presença ou não de aderências  do disco à fossa, do disco ao tubérculo articular, ou ambos. 

Objetivos: Realizar uma revisão da literatura a respeito da artrocentese, suas diferentes 

técnicas, soluções e/ou drogas empregadas e a sua resposta terapêutica frente às diferentes 

patologias que acometem a articulação temporomandibular. 

Métodos. A presente pesquisa foi realizada na base de dados Pubmed, Medline Lilacs  no 

período de 2000-2013. Empregaram-se as seguintes palavras-chaves de forma combinada 

e/ou isolada no idiomas inglês e português: articulação temporomandibular (ATM), TMJ, 

artrocentese, arthrocentesis,indications, treatment, results 

Resultados: A artrocentese da articulação temporomandibular é uma terapêutica realizada 

em regime ambulatorial, sob anestesia local, pouco invasiva, não produz cicatrizes, não 

necessita de material, instrumental e equipamentos sofisticados, tem um baixo custo, não 

necessita de sutura no pós-operatório e permite que o paciente retorne para sua residência 

no mesmo dia. Tem como finalidades: lavar o compartimento superior, diluindo e 

eliminado as substâncias algogênicas presentes na ATM, romper aderências, aumentar a 

mobilidade do disco articular, eliminar a dor e melhorar, ou normalizar a abertura bucal.  

Conclusão: É uma das técnicas cirúrgicas mais difundidas e  empregadas pelo 

profissionais da saúde  no tratamento dos distúrbio internos da articulação 

temporomandibular, uma vez que apresenta poucas complicações, com um sucesso 

terapêutico que varia de 70 a 96%. 
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Introdução:A articulação temporomandibular (ATM) é uma estrutura altamente 

complexa. Classifica-se como uma articulação diartrodial, do tipo elipsóide, triaxial e 

discordante. 

Objetivos:Descrever a constituição anatômica dessa articulação com as suas respectivas 

funções. 

Métodos: A presente pesquisa foi realizada na base de dados Pubmed, Medline Lilacs  no 

período de 2000-2013. Empregaram-se as seguintes palavras-chaves de forma combinada 

e/ou isolada no idiomas inglês e português: articulação temporomandibular (ATM), TMJ, 

anatomy, components, function. 

Resultados:  A ATM apresenta tanto componentes de tecido duro ,intermediário, como 

tecido mole. Os primeiros são a fossa mandibular, o tubérculo articular, o processo 

condilar (cabeça e colo da mandíbula). O intermediário é o disco articular que apresenta 

três porções: a banda anterior, a zona intermediária e a banda posterior. Contígua a essa 

última porção está presente a zona retrodiscal, denominada também de zona trilaminar. É 

constituída de uma porção vascular, nervos e tecido adiposo. O disco articular, no adulto, 

é desprovido de nervos e de vasos. Tal tecido fibrocartilagíneo divide a ATM em dois 

espaços: compartimentos superior e inferior, preenchidos por fluido sinovial. Apresenta 

ainda ligamentos internos, ou do disco articular(os anteriores, medial e lateral e 

posteriores, que atuam limitando a movimentação discal). Externamente, estão presentes, 

também, os ligamentos temporomandibular, capsular, estilomandibular e 

esfenomandibular. Suas funções são limitar a abertura da boca, a retrusão, a protrusão e a 

lateralidade. A membrana sinovial está presente tanto no compartimento supra, como no 

infra discal. Essa é ricamente inervada por um contingente simpático, de tal forma que 

quando traumatizada pode produzir uma dor intensa, aguda, pulsátil, de difícil localização.  

Conclusão: Quando o complexo articular é sujeito a uma sobrecarga aguda ou crônica 

que ultrapassa a capacidade adaptativa das suas estruturas, pode-se estabelecer um quadro 

denominado de  disfunção temporomandibular - DTM. 
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Introdução: A síndrome de Eagle caracteriza-se por uma dor lancinante, do tipo choque elétrico, 

que é desencadeada pela rotação da cabeça, deglutição e palpação da fossa tonsilar. Pode tal algia 
irradiar-se para região cervical, simulando outras entidades como neuralgia glossofaríngea, do 

laríngeo superior, síndrome de Ernest e síndrome de Trotter. Pode também referir dor aos molares 

e a região pré-auricular, simulando uma odontalgia,otalgia, ou uma disfunção temporomandibular.   
Objetivo: Descrever uma seqüência de casos de pacientes portadores da Síndrome de Eagle.  

Método: Foram avaliados, diagnosticados e tratados 10 pacientes com Síndrome de Eagle(SE) 

entre o período de março de 1998 - 2005. Os mesmos apresentavam uma faixa etária entre 25-54 

anos, com uma média de idade de 33,4 anos. Foram avaliados e registrados em uma ficha clínica 
os dados clínicos( queixa principal),físicos,os possíveis fatores etiológicos envolvidos na gênese 

e/ou manutenção da SE, a dor, empregando uma escala analógica visual(EAV). Como testes 

diagnósticos empregaram-se a rotação da cabeça para ambos os lados; bloqueio diagnóstico com 
cloridrato de lidocaína 2% sem vaso  junto à fossa tonsilar e a  palpação da fossa tonsilar de ambos 

os lados. Foi empregado também a radiografia panorâmica e a tomografia computadorizada em 

corte frontal e sagital. Todos os pacientes foram operados pelo mesmo cirurgião(EG) sob anestesia 
geral, com entubação naso traqueal. A abordagem cirúrgica  foi realizada na região cervical, com 

uma incisão na bissetriz formada pela borda anterior  do músculo esternocleiodomastoideo e a 

basilar da mandíbula, com  extensão de cerca de 1 centímetro  à frente. Em todos os casos 

procedeu-se a dissecção por planos, desinserindo-se do processo estiloide os seus três músculos e 
os dois ligamentos,  promovendo a remoção parcial do mesmo, preservando-se somente a sua base 

junto ao osso temporal.  Na totalidade da amostra foi realizada hemostasia, sutura plano a plano e 

fechamento da pele. 
Resultados: O lado mais acometido foi o direito, 7 pacientes( 70%). A  dor, empregando uma 

escala analógica visual(EAV),  era do tipo choque elétrico que variou de 6-10 com uma média 

inicial de 7,2 e após a cirurgia desapareceu,(EAV=0). Noventa por cento da amostra era do sexo 

feminino. Em somente  2 pacientes(20%) foi possível  identificar o  fator etiológico, trauma facial. 
A principal queixa, inicial, relatada pelos pacientes era de sensação de corpo estranho na faringe e 

disfagia (90%). O restante(10%) mencionam como queixa otalgia.Após tal procedimento 

desapareceram tais queixas.  Como testes diagnósticos empregaram-se a rotação da cabeça para  
lado sintomático que mostrou-se positivo em 6 pacientes (60%).Os demais,4(40%) a dor 

aumentava com o movimento para o lado assintomático. Após a cirurgia, os pacientes conseguiam 

movimentar livremente a cabeça para ambos os lados sem apresentar dor. Dois pacientes(20%) 
desenvolveram paresia do tronco cévico facial que normalizam em 90 dias.  

Conclusão: Sempre que possível deve-se diferenciar essa síndrome das demais dores cérvico 

faciais. O tratamento de escolha é o cirúrgico com a remoção do  processo estilóide  e do seu 

ligamento estilo-hioideo quando o mesmo apresentava-se mineralizado. 
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Introdução: A  artrocentese é uma terapêutica cirúrgica pouco invasiva  que utiliza uma ou mais 

agulhas dispostas no compartimento superior da articulação temporomandibular (ATM) por onde 

circula uma solução de Ringer lactato, ou soro fisiológico, com volumes que variam  de 50 a 
400mL;  opioides e hialuronato de sódio. Indica-se tal técnica cirúrgica nos casos de falha do 

tratamento clínico conservador; em pacientes com deslocamento do disco com redução e sem 

redução com a presença ou não de aderências intra-articulares. 

Objetivos: Tal trabalho objetiva comparar a eficácia da artrocentese clássica, com duas agulhas, 
com a de uma técnica de agulha única. 

Métodos: Foram  selecionados aleatoriamente 20 sujeitos portadores de deslocamento do disco da 

articulação temporomandibular com e sem redução de ambos os sexos, maiores de 18 anos,que já 
haviam realizados terapêutica clínica não invasiva para disfunção temporomandibular como 

placas, LASER, ultra-som e fisioterapia sem obter resposta satisfatória para tais tratamentos. 

Foram excluídos pacientes que apresentassem dores neuropáticas,vasculopatias, cirurgia prévia da 

ATM, fratura da cabeça e/ou colo mandibular,portadores de clipe cerebral, marca-passo cardíaco, 
portadores de claustrofobia, agulhofobia, que estivessem usando aparelho ortodôntico, ou que não 

concordassem em assinar um termo de consentimento livre e esclarecido.A totalidade da amostra 

se submeteu a um exame de ressonância magnética nuclear(RMN) antes e após tal exame, 
empregando um aparelho de campo magnético de 1.5 tesla. As ponderações empregadas foram de 

T1, T2 e DP, corte sagital oblíquo boca aberta e fechada e coronal boca fechada, bilateral com 

bobina esférica de superfície colocada à frente da orelha, sobre a ATM. Foram avaliados pré e 
pós-tratamento parâmetros como a dor em repouso e dor máxima em abertura da boca, a presença 

de limitação vertical e lateral da mandíbula em função. Foram registrados todos esses valores com 

paquímetro digital durante as avaliações de  7,14, 30 e 180 dias. 

Resultados: Ambos os grupos de tratamento registraram uma melhora significativa em relação 
aos níveis basais em todas essas variáveis. O grupo que empregou a técnica de agulha única 

apresentou menor dor e edema no pós operatório, quando comparado ao grupo de artrocentese 

tradicional(p>0,001). A totalidade da amostra teve redução significativa na sua dor e melhoria dos 
movimentos da abertura bucal  e de lateralidade. Houve mudanças na posição do disco, 

independentemente da técnica de artrocentese empregada,frente aos exames de RMN inicial e 

final.  
Conclusão: O presente estudo  demonstra que ambas as técnicas de artrocentese não produzem 

seqüelas, não deixam cicatrizes, são possíveis de serem realizadas sob anestesia local  e são 

efetivas  no tratamento dos diferentes deslocamentos do  disco da articulação temporomandibular. 
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Introdução: O deslocamento do disco sem redução(DDSR) é uma distúrbio interno que envolve o 

complexo cabeça da mandíbula, fossa, membrana sinovial, ligamentos  discais e o disco articular 
propriamente dito. Esse último apresenta-se deslocado normalmente para uma posição anterior o 

que gera uma barreira biomecânica à movimentação da cabeça mandibular, durante a abertura da 

boca. A causa de tal alteração posicional do disco é devida a macro, microtrauma, aumento da 
pressão intra-articular, hábitos parafuncionais e principalmente a uma sobrecarga do sistema 

músculo-articular, além de fatores genéticos. O quadro clínico se caracteriza por limitação da 

abertura da boca menor do que 30 mm, dor do tipo choque elétrico, em pressão, latejante, ou 

mista, deflecção mandibular para o lado acometido e impossibilidade de desviar a mandíbula para 
o lado assintomático. Como opções terapêuticas dispomos desde o emprego de dispositivos 

interoclusais, fisioterapia, ou métodos combinados, o uso de fármacos, passando por terapia pouco 

invasivas como artrocentese e artroscopia até métodos invasivos como a artrotomia. A 
artrocentese clássica, com duas agulhas foi descrita  em 1991 na América do Norte como um 

tratamento efetivo para o deslocamento do disco sem redução, com importante limitação da 

abertura da boca. Essa é realizada sob a anestesia local, com subseqüente irrigação do 
compartimento superior da articulação temporomandibular com  soro fisiológico, ou solução de 

Ringer lactato.  

Objetivo: Avaliar a resposta da artrocentese em relação à dor e a movimentação mandibular em 

uma serie de 100 pacientes com deslocamento anterior do disco sem redução .  
Métodos: Foram avaliados,diagnosticados e tratados 100 pacientes, 90 mulheres e 10 homens, 

com idade entre 26 a 58 anos, (média de 33,4 anos), no Centro de Dor e Deformidade Orofacial 

CENDDOR-RS. no período entre 2009 e 2012. A presente pesquisa baseou-se na anamnese, 
exame clínico e de imagem, ressonância magnética nuclear, de pacientes com deslocamento do 

disco sem redução envolvendo uma ou ambas as articulações temporomandibulares Os dados 

coletados pré e pós artrocentese foram registrados em uma ficha clínica e posteriormente 

analisados. Foi empregada a Escala Visual Analógica  (EVA) para quantificar a dor  pré e pós - 
artrocentese, bem como mensurado através de um paquímetro digital a abertura bucal máxima, 

lateralidade e protrusão mandibular.  

Resultados: O período  de acompanhamento variou de 2 meses a 3 anos. A dor e a movimentação 
mandibular lateral e vertical (abertura da boca) melhoraram significativamente (p<0,001). A 

média da abertura bucal inicial, antes da artrocentese, era de 30,02mm e  após o tratamento por 

artrocentese foi para 40,01mm. A média da dor articular inicial,conforme a Escala Visual 
Analógica era de 7,4 e pós artrocentese passou para  1,1. A média da  lateralidade e da protrusiva 

mandibular foi inicialmente 4,26mm e 5,62mm,respectivamente. Após a artrocentese obteve-se 

como médias 6,27mm de movimentação lateral e 7,21mm de movimento protrusivo.  

Conclusão: A artrocentese mostrou-se uma terapêutica simples, pouco invasiva, de  baixo custo 
que  se mostrou efetiva no deslocamento do disco sem redução. 
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Introdução: A inserção progressiva de estudantes de medicina no ambiente médico, ainda 

durantes sua formação, aliada a uma demanda rigorosa de dedicação acadêmica, 

enquadram-no no mesmo grupo de risco dos profissionais de saúde quanto ao 

desenvolvimento da síndrome de Burnout. Na universidade, surgem novos desafios, como 

o extenso currículo e a alta carga horária do curso de medicina. No caso da UFCSPA 

(Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre), soma-se o fato de a 

universidade adotar o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) como método seletivo 

de ingresso ao curso de medicina, o que faz ser comum a vinda de alunos de outras 

cidades e de outros estados do Brasil, distanciado-os de suas famílias e de seus amigos. 

Objetivos: Este estudo visa a investigar a ocorrência da síndrome de Burnout em 

acadêmicos de medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e 

identificar a sua relação com a procedência desses estudantes. 

Métodos: Estudo transversal. Será aplicado um questionário online divulgado para a 

população alvo, por meio de redes. Nele, há o Inventário de Maslach – avaliação de 

referência previamente validada utilizada para diagnóstico da síndrome de Burnout – e um 

questionário com dados demográficos. Uma amostragem de aproximadamente 

quatrocentos e oitenta acadêmicos de medicina será utilizada para a pesquisa. Para avaliar 

a relação entre síndrome de Burnout e procedência, será aplicado o teste do qui-qadrado 

com p alfa de 0.05. 

Resultados esperados: Espera-se, com isso, determinar a incidência da síndrome de 

Burnout em estudantes de medicina da UFCSPA e se a ausência de estrutura familiar local 

é um elemento importante na sua prevalência. 
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Introdução: Há uma carência de conhecimento a respeito do transplante e doação de 

medula óssea entre os estudantes de Medicina. De acordo com pesquisa realizada pela 

UFBA, 14,3% deles não têm conhecimento sobre doação de órgãos. Essa carência é 

observada também na população geral, uma vez que a falta de conhecimento está entre as 

principais causas do número insuficiente de doadores de medula óssea cadastrados.  

Objetivo: Descrever o conhecimento dos estudantes de Medicina da Universidade Federal 

de Ciências da Saúde de Porto Alegre e da população geral sobre o processo de doação e 

transplante de medula óssea. 

Métodos: Estudo transversal com questionário aplicado a dois grupos: estudantes dos 

cursos de Administração e Engenharia de universidades de Porto Alegre; e estudantes do 

curso de Medicina da UFCSPA, os quais serão divididos em estudantes das séries iniciais 

(1º e 2º anos), estudantes das séries intermediárias (3º e 4º anos) e estudantes das séries 

finais (5º e 6º anos). O questionário abrange perguntas gerais e específicas sobre o tema 

estudado. 

Resultados esperados: Espera-se que o conhecimento seja insuficiente entre os alunos de 

Administração e Engenharia e das séries iniciais de Medicina, sendo, entretanto, maior 

entre os alunos das séries intermediárias e finais do curso de Medicina.  

Conclusão: Com esses resultados, será possível elaborar programas educativos mais 

efetivos que visem aumentar o número de doadores cadastrados. 
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Quem nunca precisou de um médico? Afinal, a ideia corrente na sociedade é a de que eles 

são os guardiões e salvadores de vida, ao quais se deve recorrer em momentos de aflição, 

dor, disfunção, angústia e toda sorte de mazelas. De um lado do birô dos consultórios está 

a figura do médico; do outro, está a figura de um ser humano acometido por alguma 

enfermidade. A partir desse fato, levanta-se, aqui, o questionamento acerca da percepção 

que um e outro têm sobre a qualidade do serviço médico prestado/recebido. Dada a 

existência de no mínimo duas partes envolvidas no setting clínico e, por conseguinte, de 

duas possibilidades de juízo, pergunta-se: qual é a percepção do profissional sobre a sua 

práxis diária? Em contraponto, inquere-se, também: e qual é a visão do paciente a respeito 

do atendimento recebido? Com isso, pretende-se ouvir não só quaisquer comentários do 

paciente, mas aliar a estes às eventuais angústias daquele que, diariamente, provê cuidado. 

Indo além, este trabalho sustenta o objetivo de levantar outras perguntas: a opinião do 

médico trabalhador da rede privada é a mesmo daquele funcionário do Sistema Único de 

Saúde (SUS)? E quanto à desses dois tipos de pacientes? A pesquisa terá caráter 

qualitativo e terá como universo de realização o Complexo Hospitalar da Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre, sendo efetuada por meio da aplicação de questionários, 

compostos por itens de múltipla escolha e itens com resposta aberta, com maior liberdade 

de resposta, para médicos e pacientes acerca do atendimento prestado, questionando o 

primeiro sobre o que, em sua opinião, atrapalhou ou ajudou ao decorrer da consulta e, de 

forma semelhante, descobrir o que, no ponto de vista do paciente, foram os fatores 

positivos e negativos. Na busca por artigos com este tema, nota-se uma carência de 

estudos que buscam opor os dois lados envolvidos na questão da qualidade do 

atendimento, sendo necessário, portanto, estudos direcionados a este fim, que busquem 

encontrar em que pontos os pensamentos do profissional e do paciente divergem e, a partir 

disto, buscar métodos para melhoria do atendimento. Após a análise, os seguintes 

resultados são esperados: no SUS, a percepção dos pacientes irá ao encontro da dos 

médicos, apontando a necessidade de haver melhorias no atendimento e, neste caso, 

clientes e profissionais poderão divergir quanto ao porquê de o serviço prestado não ser 

ideal. Em se tratando dos atendidos pela rede privada, acredita-se na possibilidade de os 

médicos explicitarem uma opinião divergente em relação à dos assegurados, o mesmo 

sendo válido para os que pagaram pela consulta. Entretanto, crê-se que os motivos 

apontados pelos pacientes e médicos do SUS para justificar suas versões podem ser 

diferentes dos apontados pelos da rede privada, como um todo, uma vez que as estruturas 

de atendimento tendem a ser bastante desiguais. 
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Introdução: Devido às suas propriedades expectorantes, anti-inflamatórias, diuréticas e tantas 

outras os medicamentos fitoterápicos são muito utilizados no tratamento de sintomas brandos, 

sendo que diversos usuários recorrem a eles sem consultar um médico anteriormente. Apesar da 
fabricação de tais medicamentos tenha diminuído nos últimos anos, devido à rigidez das normas 

de regulação, a Anvisa pretende flexibilizar as normas, o que pode acarretar em sérios riscos para 

os usuários que não procuram a devida assistência médica. 
Objetivo: Avaliar o uso preferencial de fitoterápicos para atenuar sintomatologias clínicas de 

grande incidência, quantificando-o e medindo o grau de confiabilidade exposto pelo usuário no 

tratamento mencionado. Identificar as razões que levaram a escolher os fitoterápicos, 

considerando e identificando as possíveis influências. 
Métodos: Estudo transversal será aplicado um questionário respondido por pessoas selecionadas 

aleatoriamente em um dos ambulatórios da Santa Casa de Porto Alegre. As perguntas abordam o 

uso de fitoterápicos relacionados a sintomas comumente entre a população, se houve procura 
médica e quais foram os efeitos obtidos com o uso desses, para que, por fim, se possa analisar a 

eficácia do uso de fitoterápicos, qualificando e quantificando seu uso. 

Resultados esperados: Espera-se obter um grande número de pessoas que utilizam medicamentos 
fitoterápicos, e que a maior parte dessas pessoas o faça antes de consultar um profissional da 

saúde.  
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Introdução: O consumo de substâncias psicoativas, em especial a cafeína, entre os estudantes de 

medicina é  frequente. Estima-se que 20% dos estudantes de ensino médio façam usam de café 

como psicoativo para atenção, em comparação a 45% dos alunos de ensino superior. Faz-se, pois, 
necessário um levantamento estatístico acerca do tema proposto, sucedido por uma avaliação de 

resultados obtidos por meio da aplicação de questionários, vez que a observação do cotidiano 

sugere que percentuais de consumo sejam ainda maiores no circulo acadêmico de medicina. 

Objetivos: Quantificar e qualificar a ingestão de cafeína por estudantes de medicina, verificando 
sua variação ao decorrer da graduação. Avaliar a ocorrência de craving, ou desejo de repetir a 

experiência dos efeitos de dada substância. Verificar possíveis efeitos psicológicos da cafeína nos 

acadêmicos em questão, bem como os sintomas por eles referidos. Observar alterações 
comportamentais na ingestão de café ao ingressar no curso de medicina.  

Métodos: Estudo transversal. Análise de dados oriundos de questionário quantitativa aplicado 

diretamente a população de acadêmicos do curso de medicina da UFCSPA, levando em 
considerações dados como idade, IMC, quantidade de café consumido, carga-horária, atividades 

extracurriculares realizadas, efeitos comportamentais e fisiológicos percebidos, bem como a 

necessidade de consumo. Serão avaliados todos acadêmicos de medicina da Universidade Federal 

de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), da primeira à sexta série do curso. 
Resultados esperados: Antecipa-se a possibilidade de um aumento no consumo de café no 

decorrer da graduação de medicina, haja vista a necessidade crescente de melhora no desempenho 

acadêmico, com aumento gradual proporcional ao aumento de carga-horária e participação 
extracurricular. Espera-se que o efeito psicológico seja fator preponderante para o consumo da 

substância em questão, muito embora os efeitos psicoativos sejam inegáveis. 
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Os novos desafios na área da educação surgem com o próprio desenvolvimento do 

conhecimento. Novas técnicas de pesquisa, como o acesso ao mundo microscópico a 

partir do advento da microscopia eletrônica, por exemplo, possibilitaram grandes 

descobertas na ciência, e com isso uma crescente complexificação dos temas estudados. 

Os alunos, inseridos no universo dinâmico da comunicação instantânea da internet, 

também evoluíram e não se encaixam mais às prescrições da pedagogia tradicional. Para 

essas novas realidades, a forma de educar no século XXI exige dos educadores um esforço 

de criatividade para, por um lado, transmitir um conhecimento cada vez mais complexo e, 

por vezes, abstrato; por outro, conquistar a atenção de alunos, provendo-lhes com uma 

informação que vá além daquilo que conseguiriam com um simples deslizar de dedos 

sobre seus tablets. Como ilustração a essa nova situação, trazemos o relato de uma 

experiência pedagógica que buscou, com a criatividade de uma intervenção fictícia por 

meio de docinhos, favorecer o ensino dos ensaios clínicos de não-inferioridade para uma 

turma da disciplina de Metodologia Científica em curso de pós-graduação stricto sensu 

em Ciências da Saúde. 
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