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entre agrupamento de fatores de risco e doença cardio-
vascular referida foi investigada em estudo transversal 
de amostra populacional de mulheres selecionada por 
estágios múltiplos. Entrevistas domiciliares incluíram 
questões sobre diabetes mellitus, atividade física e 
padrão de dieta. Hipertensão foi definida como ≥ 
140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos. Doença 
cardiovascular incluiu relato de infarto do miocárdio, 
insuficiência cardíaca, cirurgia de revascularização 
miocárdica e acidente vascular encefálico. Resultados: 
Uma amostra representativa de 1.007 mulheres resi-
dentes em Porto Alegre, sendo 73% brancas, com ida-
de de 44,8 ±0,8 anos e 9,3 ±0,3 anos de escolaridade 
foi investigada. Hipertensão, diabetes mellitus, obesi-
dade, baixo consumo de frutas e vegetais e não praticar 
atividades físicas moderadas ou vigorosas foram agru-
padas em combinações de quatro ou cinco fatores de 
risco, o que conferiu um risco relativo (RR) indepen-
dente de 6,6 (IC 95% 2,8 – 15,8) para doença cardio-
vascular referida. O agrupamento principal incluiu 
hipertensão e diabetes, responsável por um RR inde-
pendente de 8,5 (IC 95% 3,0 – 24,5). Conclusão: A-
grupamento de fatores de risco cardiovasculares está 
fortemente associado a doença cardiovascular relatada 
entre mulheres.  

ASSOCIAÇÃO DA HIPOTENSÃO POSTURAL, 
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Introdução:Existe uma fraca correlação entre as variá-
veis clínicas dos pacientes com síncope(SN) e o resul-
tado do Teste de Inclinação(TI).Nosso objetivo é esta-
belecer o valor preditivo da HP no resultado positivo 
do TI.Metodologia: Estudo Transversal com pacientes 
sob investigação de SN de etiologia indeterminada 
submetidos de forma consecutiva ao TI, entre 2001 e 
2006, foram avaliados em relação ao resultado do teste 
e a presença de HP. Análises adicionais foram feitas 
sobre sexo, idade e as drogas em uso no momento, em 
relação ao resultado do exame.Resultados:Resultados 
positivos no TI foram observados em 305(42%) paci-
entes da amostra total, com maior freqüência entre 
mulheres(48%) do que entre homens 
(35%)(p=0,001).Oitenta pacientes(11,1%) apresenta-
ram HP, e 60 desses(75%) apresentaram TI positivos. 
Entre os 642 pacientes sem HP, 249(39%) pacientes 
apresentaram TI positivo. 
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Introdução: A Síncope Neurocardiogênica (SN) cor-
responde a 50% dos diagnósticos de síncope (SIN). 
Sua etiologia ainda não está bem esclarecida. Existem 
algumas evidências de que a serotonina tenha um papel 
relevante na sua gênese por ser um mediador capaz de 
inibir o tráfego simpático eferente gerando hipotensão 
arterial e síncope.Alguns estudos,mostram também que 
alterações genéticas transmissíveis estão envolvidas na 
etiologia desse tipo de SIN.Objetivos: Estabelecer se a 
ocorrência de um polimorfismo no gene do receptor da 
serotonina está ligada à etiologia da SN.Material e 
métodos: Estudo transversal contemporâneo, composto 
por 180 pacientes portadores ou não de SN comprova-
da pelo Teste de Inclinação (TI).Todos pacientes terão 
seu DNA analisado quanto à presença de polimorfismo 
nesse gene e, posteriormente comparados entre si.Os 
pacientes responderão à um questionário estruturado 
com enfoque na história familiar de síncope e terão 
uma amostra de sangue coletada para extração de 
DNA, realização de amplificação por PCR-RFLP e 
posterior análise do polimorfismo.Os resultados serão 
submetidos aos testes de Qui-quadrado e exato de 
Fischer.Resultados e conclusão: O estudo está na fase 
de coleta de sangue e aplicação de questionários. Ses-
senta e cinco pacientes do grupo caso já participaram 
da pesquisa. São necessárias análises adicionais dos 
dados. Ainda não fizemos a análise do material genéti-
co, mas esperamos encontrar uma correlação entre o 
polimorfismo desse gene e a etiologia de SN.  
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Introdução: Pacientes com insuficiência renal crônica 
(IRC) submetidos à angioplastia coronariana (ACTP) 
com implante de stents convencionais (BMS) apresen-
tam mais reestenose e piores desfechos clínicos. Há 
limitada informação a respeito desempenho dos DES 
em pacientes com perda de função renal. Métodos: 
Essa é uma sub-análise de um registro de pacientes 
submetidos a implante de DES com seguimento de até 
5 anos. Um total de 460 pacientes foram divididos em 
2 grupos de acordo com a creatinina sérica (Cr). Resul-
tados: O tempo médio de seguimento foi 23 ± 12 me-
ses, sendo o seguimento máximo de 64 meses. Sessen-
ta e seis pacientes apresentavam creatinina≥1,5mg/dl 
(grupo I) e 394 apresentavam valores abaixos deste( 
grupo II). A média do grupo com Cr≥1,5mg/dl foi de 
2,4±1,8 e dos que possuíam Cr foi de 
1±0,2(pConclusão: Em pacientes submetidos a ACTP 
com DES, a IRC está associada a maior incidência de 
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IAM e maior mortalidade. Entretanto não foi observa-
do impactodos níveis de creatinina sobre a incidência 
de RVA, indicando que a eficácia dos DES em preve-
nir reestenose seja mantida mesmo em pacientes com 
perda de função renal. 

EFICÁCIA E SEGURANÇA DOS STENTS FAR-
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Introdução: É bem estabelecida a vantagem que os 
stents farmacológicos (DES) têm em relação aos stents 
convencionais (BMS) em reduzir a necessidade de 
revascularização. No entanto, alguns estudos têm le-
vantado dúvidas quanto a sua segurança em longo 
prazo. Métodos: Este é um registro retrospectivo en-
volvendo todos os pacientes que receberam DES entre 
janeiro 2002 e abril de 2007 em 2 hospitais de referên-
cia. Os dados demográficos, as características clínicas 
dos pacientes e a apresentação clínica no momento do 
procedimento foram coletados do prontuário. O segui-
mento clínico foi feito por contato telefônico com o 
paciente ou com o médico assistente. Os desfechos 
avaliados foram morte, morte cardíaca, trombose intra-
stent (definição ARC) e revascularização do vaso-alvo 
(RVA). Resultados: Um total de 612 pacientes que 
receberam 756 stents foram incluídos. Obteve-se o 
seguimento de 97,7% dos pacientes com tempo médio 
de 23 ± 12 meses, sendo o seguimento máximo de 64 
meses. A idade média foi 65 ± 11 anos e 63% eram do 
sexo masculino. Diabete mellitus foi observada em 
34% dos pacientes e apenas 36% apresentavam doença 
uniarterial. No momento do seguimento, 84% dos 
pacientes estavam em uso de AAS e 53% de Clopido-
grel ou Ticlopidina. Os principais desfechos foram: 
morte , 5,1%; morte cardíaca 2,5%, RVA 10% e trom-
bose definida+provável 2,1%. Conclusão: Os resulta-
dos de até 6 anos de seguimento demonstram a segu-
rança dos DES traduzida pela baixa taxa de trombose 
intra-stent observada e reafirma a eficácia dos DES em 
reduzir revascularização de vaso alvo. 

RASTREAMENTO DE DISFUNÇÃO VENTRICU-
LAR ASSINTOMÁTICA EM PUÉRPERAS: PA-
DRÃO ECOCARDIOGRÁFICO EVOLUTIVO E 
COMPARATIVO A CASOS DE MIOCARDIOPA-
TIA PERIPARTO 
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Introdução: A prevalência e o perfil de evolutivo de 
disfunção ventricular assintomática (DVA) no puerpé-
rio são desconhecidos. A elevada morbimortalidade 
incita o interesse nos estágios pré-clínicos da miocar-

diopatia periparto (MCPP) na gestação. Objetivos: 
Identificar a prevalência de DVA em puérperas e com-
parar sua evolução ecocardiográfica com a de casos de 
MCPP. Material e Métodos: Puérperas assintomáticas 
até 72 h pós-parto. Rastreamento ecocardiográfico para 
identificar a prevalência de DVA tendo como critérios: 
diâmetro diastólico (DD) final ≥ 5,6 cm e/ou fração de 
ejeção (FE) < 53,0% + encurtamento fracional sistólico 
(EFS) < 25%. Casos com DVA foram comparados 
com puérperas-controle sem disfunção através de eco-
cardiografia completa. Casos de MCPP sintomática 
ocorridos na mesma época também foram identifica-
dos. Após intervalo médio de 4 anos, os casos rastrea-
dos de DVA e os de MCPP realizaram novo ecocardi-
ograma de seguimento. Resultados: Foram rastreadas 
1182 puérperas entre setembro/2002 e abril/2005, 
sendo detectados 10 casos (0,85%) de DVA. A inci-
dência de MCPP foi de 6 casos em 10866 partos 
(1/1811 partos de nascidos vivos). A comparação entre 
DVA, MCPP e controles sem disfunção demonstra FE 
e DD do VE diferentes (0,51 ± 0,06 vs 0,36 ± 0,11 vs 
0,69 ± 0,05 para FE e 5,3 ± 0,8 vs 6,2 ± 0,5 vs 4,8 ± 
0,3 para DD do VE; respectivamente, p 0,05). Conclu-
são: Ocorre disfunção ventricular no puerpério sem os 
achados clínicos de insuficiência cardíaca cujos parâ-
metros ecocardiográficos evoluem de maneira seme-
lhante à de pacientes com MCPP ao longo do tempo.  

MÉTODOS DIALÍTICOS NO TRATAMENTO DA 
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Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma das 
principais causas de hospitalização em adultos, com 
elevada morbi-mortalidade e grande impacto em ter-
mos de saúde pública. A sobrecarga de volume é a 
principal causa das hospitalizações por IC, e contribui 
para progressão da doença cardíaca, renal e disfunção 
neurohormonal, a chamada síndrome cardio-renal.  
Objetivo: Relatar nossa experiência com pacientes que 
apresentavam IC classe IV do NYAH refratária ao 
tratamento clínico otimizado que, independente da 
função renal, foram submetidos a métodos dialíticos.  
Material e métodos: relato retrospectivo de três pacien-
tes com IC classe IV refratária, independente da etiolo-
gia, em programas distintos de diálise no Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre.  Resultados: Paciente 1: 
feminino, 53 anos, IC isquêmica, realizou CAPD. 
Paciente 2: masculino, 90 anos, IC isquêmica, realizou 
APD. Paciente 3: masculino, 62 anos, IC valvar, reali-
zou HD. Dias de internação pré/pós TRS: 179/23(P1); 
49/0(P2); 141/2(P3). DCE no início da TRS (MDRD) – 
ml/min: 25(P1); 15(P2); 39(P3). Dias de interna-
ção/ano pré/pós TRS: 78/7(P1); 18/0(P2); 281/1,3(P3). 
Seguimento (dias) pré/pós TRS: 832/1164(P1); 
992/1148(P2); 183/554(P3). *TRS: terapia renal subs-
titutiva.  Conclusão: O uso de métodos dialíticos para 




