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Catálogo de Produção Científica 2007

este é o décimo volume do Catálogo da Produção Científica da Fundação Faculdade Federal de 

Ciências Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA). A série, publicada em anos consecutivos e também 

disponibilizada ao público através do endereço eletrônico institucional, mais que um dever de 

exposição à sociedade, reflete o esforço de uma comunidade científica em prol de sua própria 

qualificação, da consolidação da pesquisa local e do avanço da ciência.

A avaliação da série histórica, disponibilizada graficamente neste volume, atesta o crescente 

sucesso neste empreendimento. registre-se que não são apenas números: aumenta a publicação 

em periódicos indexados e os projetos relacionados são todos aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da FFFCMPA – evolui, portanto, a qualidade.

Mais que um documento anual e um indicador, o Catálogo é um testemunho histórico.

Miriam da Costa oliveira

Diretora da FFFCMPA
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CATÁLoGo DE DissERTAçÕEs E TEsEs 
DoS ProgrAMAS De PóS-grADuAção DA FFFCMPA

f1. Detecção de Invasão Vascular em Biópsia por Agulha Grossa de Carcinoma de Mama através da 
Técnica Imunohistoquímica com Duplo Marcador CD34 e Pancitoqueratina AE1/AE3

Autor: Luciane Poletto Antunes
orientador: Profª Drª Márcia Silveira graudenz
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós–graduação em Patologia 

objetivos: Detectar a presença de invasão vascular nas biópsias por agulha grossa de carcinoma de 
mama através da técnica por imunohistoquímica (iHC) com o duplo marcador para células endoteliais 
(CD34) e para células epiteliais (pancitoqueratina Ae1/Ae3); analisar a sensibilidade, especificidade, 
valor preditivo positivo e valor preditivo negativo com essa técnica e comparar a acurácia do duplo 
marcador com a técnica da hematoxilina-eosina (He).

Método: Foram estudados 74 casos de biópsias por agulha grossa de pacientes com câncer de 
mama, operadas para a mesma patologia no Hospital Santa rita e Hospital Moinhos de vento, de 
Porto Alegre, no período entre janeiro/2003 a Maio/2005. Cortes histológicos das biópsias foram 
submetidos a coloração imunohistoquímica com duplo marcador e coloração padrão de He em 
lâminas independentes e separadas para pesquisa de invasão vascular. o método de iHC utilizado 
foi o sistema de dupla coloração da DakoCytomation envision® e os anticorpos primários utilizados 
foram anti-CD34 e pancitoqueratina Ae1/Ae3. Como grupo controle, foram utilizados os resultados 
anatomopatológicos das cirurgias já existentes, considerados como padrão ouro para detecção de 
invasão vascular. os dados referentes às características gerais das pacientes e do tumor foram colhidos 
dos prontuários hospitalares.

resultados: A idade média das pacientes diagnosticadas com carcinoma invasor de mama foi de 58,1 
anos (desvio padrão14). A média de tamanho tumoral foi de 2,7cm (0,2-11cm) e a média do número 
de linfonodos acometidos de 3,5. três casos eram multicêntricos. o tipo de tumor mais encontrado 
foi o carcinoma ductal invasor (83,8%) e o grau tumoral 2 foi o mais freqüente (49,2%). Metástases 
axilares estavam presentes em 47,3% dos casos. o estadiamento patológico dos tumores distribuiu-
se da seguinte forma: i 20/74 casos (27%), iia 25/74 casos (33,8%), iib 17/74 casos (23%), iiia 11/74 
casos (14,9%) e iiib 1/74 casos (1,3%). o número médio de fragmentos das biópsias foi de 5 (entre 
3 e 7). De acordo com o teste padrão, ou seja, os resultados das cirurgias, 34 casos apresentavam 
invasão vascular (45,9%). os testes das biópsias (com coloração por He e iHC) foram comparados 
com o padrão ouro, que se refere aos resultados lidos nas peças cirúrgicas e coradas com He. o teste 
He demonstrou sensibilidade de 38,2%, especificidade de 77,5%, valor preditivo positivo(vPP) de 
59,1%, valor preditivo negativo(vPn) de 59,6%, kappa 0,162 e p0,140. o teste com iHC apresentou 
sensibilidade de 29,4%, especificidade de 77,5%, vPP de 52,6%, vPn de 56,4%, kappa 0,071 e p 0,498. 
nos casos com metástases axilares, o teste com iHC, comparado He, apresentou sensibilidade de 31% 
x 34,5%, especificidade 50% x 66,7%, vPP 75% x 83,3%, vPn 13% x 17,4%, kappa –0,089 x 0,005 e 

p 0,373 x 0,957. nos casos sem metástases axilares, a especificidade foi superior no teste com iHC 
(82,4% x 79,4%), entretanto os outros valores foram todos inferiores.

Conclusão: neste estudo o teste que mais se aproximou dos valores reais foi a coloração com He, 
em relação à detecção de invasão vascular nas biópsias por agulha grossa de câncer de mama. nos 
casos sem metástases axilares, o duplo marcador mostrou-se superior quanto à especificidade, 
entretanto, no restante dos casos, a coloração com He ainda é o método com melhor acurácia, apesar 
de não demonstrar bons resultados de sensibilidade, especificidade, vPP e vPn. Devido a escassez de 
material proveniente das biópsias, a nossa hipótese é que, no material proveniente das cirurgias, que 
é mais representativo, ou em biópsias com maior número de fragmentos, o duplo marcador tenha 
melhores resultados. Devido ao alto custo desse teste, sua aplicabilidade torna-se restrita. talvez a 
técnica com o duplo marcador imunohistoquímico seja uma opção no caso de dúvidas com o He 
quando artefatos estão presentes como fatores confusionais para adequada análise.

Hiperprolactinemia e Expressão Imunoistoquímica de Prolactina Intracelular e de Receptores 
de Prolactina em Tumores Primários do Sistema Nervoso Central e Relação dos Achados com a 
Replicação Celular

Autor: Carolina garcia Soares Leães
orientador: Profª Drª Miriam da Costa oliveira 
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Patologia 

introdução: na literatura estão descritos alguns casos de associação entre hiperprolactinemia e 
tumores do sistema nervoso central (SnC). todavia, o papel da prolactina (PrL) no SnC permanece 
incerto.
objetivo: Avaliar a presença de hiperprolactinemia, PrL intracelular (PrLi) e receptor de PrL (r-PrL) 
em tumores primários do SnC e sua relação com a replicação celular através da detecção do antígeno 
Ki-67. Desenho: estudo transversal prospectivo. 

Pacientes e Métodos: 82 pacientes consecutivos com tumores primários do SnC foram submetidos 
a um questionário clínico e coleta de sangue venoso para a dosagem sérica de PrL e tSH. A técnica 
imunoistoquímica foi utilizada para avaliar a presença de PrLi, de r-PrL e do antígeno Ki-67.

resultados: A PrL sérica variou de 2 a 70ng/mL, tendo sido detectada hiperprolactinemia em 25 casos 
(30,5%). observou-se a presença de PrLi em 18 pacientes (21,9%), nos quais a PrL sérica variou de 2 a 
32ng/mL. verificou-se uma correlação positiva entre os níveis de PrL sérica e a presença de PrLi (teste 
t de Student, p=0,022). o r-PrL foi detectado por imunoistoquímica em 32 casos (39%). A freqüência 
de hiperprolactinemia, de PrLi e de r-PrL foi similar nos diversos tipos de tumores do SnC. não se 
observou diferença estatisticamente significativa entre o índice Ki-67 e os níveis séricos de PrL, a 
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presença de hiperprolactinemia, de PrLi ou de r-PrL. não houve diferença significativa entre o índice 
Ki-67 do material obtido na primeira cirurgia ou na reintervenção.

Conclusão: Hiperprolactinemia e a presença intracelular de PrL e de r-PrL foram achados comuns 
nessa população de tumores do SnC, sugerindo um papel da PrL na gênese tumoral.

Avaliação da Expressão dos Receptores do Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas α e β 
(PDGFR α e β) em Tumores  Astrocíticos

Autor: Fabiana Spillari viola
orientador: Profª Drª Lígia Maria Barbosa Coutinho
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Patologia
            
os tumores astrocíticos representam 60% dos tumores do sistema nervoso central, e o estudo das 
anormalidades moleculares poderá ter implicações diagnósticas, prognósticas e terapêuticas. o fator 
de crescimento derivado de plaquetas e seus receptores, (PDgF/PDgFr) têm sido implicados no 
processo de carcinogênese dos tumores gliais. o objetivo deste estudo foi determinar a expressão 
de PDgFr α e β em tumores astrocíticos, e correlacionar esta expressão com dados clínicos.  Foram 
estudados, por técnica de imunohistoquímica, 119 casos de tumores astrocíticos (51 gliomas de 
baixo grau de malignidade e 68 casos de gliomas de alto grau).  o PDgFr β mostrou-se positivo nos 
vasos neoplásicos em 35,3% dos casos de gliomas de baixo grau de malignidade, comparado com 
60,3% nos tumores de alto grau (p=0,009). Foi possível concluir que existe diferença significativa de 
expressão de PDgFr β em vasos neoplásicos nos tumores de alto grau de malignidade comparado 
aos tumores de menor grau.

Caracterização Fenotípica e Genotípica de Amostras de Enterococos Resistentes à Vancomicina 
(ERV) em Porto Alegre, RS. (2002-2005)

Autor: Silvana vargas Superti
orientador: Prof. Dr. Pedro Alves d’Azevedo
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Patologia.

enterococos estão cada vez mais entre os principais patógenos nosocomiais.  Fatores responsáveis pela 
sobrevivência deste microrganismo no ambiente hospitalar são a resistência intrínseca a diferentes 
antimicrobianos utilizados na prática clínica e sua capacidade de adquirir resistência. enterococos 
resistentes à vancomicina foram primeiramente descritos na europa e encontram-se atualmente 
disseminados em todo o mundo, a maioria apresentando fenótipos de multi-resistência. este estudo 
foi realizado com o objetivo de caracterizar 240 isolados de enterococcus sp, resistentes à vancomicina, 
isolados de três diferentes hospitais na cidade de Porto Alegre,  entre os anos de 2002 e 2005. A 
presença de genes determinantes de resistência à vancomicina foi pesquisada pela técnica de reação 
em cadeia de polimerase (PCr), utilizando oito diferentes primers específicos   (vanA, van B, vanC1, 
vanC2, vanC3, vanD, vane e  vang). A susceptibilidade in vitro a ampicilina, teicoplanina, gentamicina, 
estreptomicina, cloranfenicol, rifampicina, eritromicina, ciprofloxacina, nitrofurantoina, fosfomicina 
e linezolida foi determinada pelo método de difusão em ágar e a Concentração inibitória Mínima 
(CiM) à vancomicina pelo método de etest. todos os isolados foram identificados como Enterococcus 
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faecalis. todos os isolados apresentaram CiM para a vancomicina  >256 g/ml e tiveram o gene vanA 
detectado  na reação de PCr multiplex.  o agente mais ativo in vitro foi a linezolida, seguido da 
fosfomicina. resistência à ampicilina foi detectada em alguns poucos isolados. os resultados deste 
estudo demonstram altas taxas de resistência entre os isolados avaliados, enfatizando a necessidade 
de medidas para o controle de sua disseminação.

-RH, Câncer de Mama e Metástases Cerebrais: Avaliação de Características Clínicas, Histopatológicas 
e Imunoistoquímicas cerb-B2, p53 e CD105

Autor: Silvia Saueressig
orientador: Prof. Dr. Cláudio galleano Zettler
Disseratação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Patologia.

em virtude dos avanços terapêuticos, observa-se um aumento na sobrevida das pacientes com câncer 
de mama. Conseqüentemente, a ocorrência de metástase cerebral tem se tornado um problema 
mais freqüente. Métodos: coorte retrospectiva de 950 pacientes com câncer de mama, na qual 38 
casos evoluíram com metástase cerebral. Foram coletadas informações referentes às características 
clínicas, histopatológicas e imunohistoquímicas do tumor primário (receptores hormonais, cerb-B2, 
p53 e CD105) e a contagem de microvasos foi realizada através da técnica de Chalkley. A análise 
anatomopatológica e de imunohistoquímica foi realizada no Laboratório de Pesquisa em Patologia 
do Programa de Pós-graduação em Patologia da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas 
e no Laboratório de Patologia do Hospital Santa rita ambos em Porto Alegre, Brasil. resultados: A 
incidência de metástase cerebral foi de 4%. A idade média ao diagnóstico foi de 54 anos (± 12,5) e o 
tamanho tumoral era ≥ 2 cm em 90% dos casos. em mais de dois terços não havia expressão de receptor 
hormonal, a hiperexpressão do cerb-B2 escore 3 ocorreu em cerca de 70% das pacientes. A média do 
CD105 foi significativamente maior nos tumores grau iii. todos os casos com linfonodos negativos 
apresentavam CD105 > 5. o cérebro foi o primeiro local de metástase em mais de um terço das 
pacientes, a sobrevida média foi de 5,1 meses (± 6,1). Conclusão: identificamos um perfil de pacientes 
com câncer de mama que evoluíram com metástase cerebral. A contagem dos microvasos através do 
CD105 pode ser uma informação útil na avaliação da melhor terapêutica destas pacientes.

Avaliação da Efetividade do Tratamento Cirúrgico para o Carcinoma Hepatocelular

Autor: Maurício Fraga Da Silva
orientador: Prof. Dr. Angelo Alves de Mattos
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Medicina: Hepatologia

racional: o carcinoma hepatocelular é uma complicação que acomete pacientes que apresentam 
cirrose hepática. A ressecção hepática, o transplante ortotópico de fígado e a ablação percutânea 
constituem opções terapêuticas com o intuito curativo. 

objetivo: Avaliar os resultados da ressecção hepática para o tratamento do carcinoma hepatocelular, 
em fígados cirróticos, em um hospital geral.
Métodos: Foram avaliadas as características clínicas, laboratoriais, endoscópicas e histopatológicas 
de 22 pacientes submetidos à ressecção hepática entre os anos de 1996 e 2005, com o intuito de 
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se avaliar a sobrevida, a identificação de fatores prognósticos e a incidência de recidiva tumoral. 
Para tanto, especial atenção foi dada aos níveis séricos de bilirrubinas e alfa-fetoproteína, grau de 
disfunção hepatocelular (avaliado pelas classificações Child-Pugh-turcotte e Model for end-Stage 
Liver Disease), tamanho e número de tumores, invasão microvascular e presença de lesões satélites. o 
nível de significância utilizado foi de 5% na análise estatística.

resultados: A média de idade dos pacientes estudados foi de 62,09 anos, sendo 17 do sexo masculino. 
em 10 casos, a cirrose hepática esteve associada à infecção crônica pelo vírus da hepatite C, em quatro 
à combinação do uso crônico do etanol e vírus da hepatite C, em três ao vírus da hepatite B, em 
dois ao uso do etanol isoladamente, em um com uso de medicamentos e, em dois casos, não foi 
identificada a etiologia. Dezoito pacientes apresentaram tumor único, sendo que em 11 o tumor 
media menos que cinco centímetros. A sobrevida variou entre dez dias e 120 meses, com uma média 
de 33,5 meses. no final do primeiro, terceiro e quinto anos, identificou-se uma sobrevida de 61,90%, 
16,67% e 11,11%, respectivamente. Houve três óbitos nos primeiros três meses posteriores à ressecção 
hepática. treze óbitos foram identificados após os primeiros três meses, sendo que 12 casos foram 
relacionados à recidiva e progressão da neoplasia. um paciente faleceu no período pós-operatório 
imediato de novo procedimento cirúrgico com o intuito de que fosse ressecada uma recidiva tumoral. 
no que se refere à sobrevida e à identificação de fatores prognósticos, foi identificada uma relação 
entre sobrevida e invasão microvascular (p=0,0158). não foi observada diferença, com significância 
estatística, nas curvas de sobrevida entre os níveis séricos de bilirrubinas e alfa-fetoproteína, grau de 
disfunção hepatocelular, tamanho e número de lesões. entretanto, foi identificada uma probabilidade 
de recidiva tumoral maior no grupo de pacientes que apresentavam invasão microvascular no estudo 
histopatológico (p=0,03). 

Conclusão: Apesar do pequeno número de pacientes estudados, observaram-se maus resultados com 
o tratamento cirúrgico do carcinoma hepatocelular. A seleção adequada dos casos pode ser um fator 
importante para a melhoria desse resultado.

Tomografia Computadorizada Helicoidal no Carcinoma Hepatocelular: correlação entre 
características tomográficas e histopatológicas

Autor: Carlos Kalin Kalakun
orientador: Prof. Dr. Hugo Cheinquer
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Medicina: Hepatologia

introdução: o diagnóstico de carcinoma hepatocelular continua sendo intensamente investigado 
através dos métodos de imagem. Porém, representa ainda um grande desafio. Pacientes com cirrose 
hepática, independentemente da etiologia, têm alto risco para o desenvolvimento do carcinoma 
hepatocelular, o qual constitui importante causa de morte nesta população. Somente o diagnóstico 
precoce de lesões, ao redor de 2,0 cm de diâmetro, confirmada por método de imagem e/ou 
histopatológico, trará melhor prognóstico.

objetivos: Avaliar a sensibilidade da tomografia Computadorizada Helicoidal trifásica no diagnóstico 
do carcinoma hepatocelular; verificar associação entre os achados tomográficos e características 
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histopatológicas desta neoplasia; e verificar a associação entre características histológicas e de 
imagem do carcinoma hepatocelular, em relação ao tamanho da neoplasia.

Material e método: Foram selecionados 40 pacientes com carcinoma hepatocelular confirmados 
por biópsia, ressecção cirúrgica, ou por análise histológica do explante. Foram incluídos somente 
pacientes que tinham tomografias computadorizadas helicoidais trifásicas disponíveis, de acordo 
com protocolos de nossa instituição. nos pacientes com dois ou mais nódulos, somente o nódulo 
maior foi analisado. os critérios usados para o diagnóstico de carcinoma hepatocelular na tomografia 
foram a hipervascularização arterial e o padrão mosaico, e esses critérios tiveram concordância por 
consenso. A graduação histológica da neoplasia foi baseada nos critérios de edmondson-Steiner, e 
posteriormente agrupados em grau 1 e 2 e grau 3 e 4. Foram também determinadas a presença de 
invasão vascular, necrose e cápsula tumoral (por exame de imagem e histológico). Foi utilizado o 
ponto de corte de 5 cm para o tamanho da neoplasia em relação às características avaliadas.

resultados: Foram detectados, à tomografia Computadorizada Helicoidal trifásica (tCHt), 60 nódulos 
nos 40 pacientes. os nódulos com hipervascularização na fase arterial foram vistos em 25 (62,5%) 
pacientes. As lesões que tiveram impregnação em padrão mosaico foram 7 (17,5%). A sensibilidade da 
tCHt para o diagnóstico de CHC foi de 78% com iC 95% (61,4 - 90,7). A hipervascularização e padrão 
em mosaico foram correlacionados ao tamanho da neoplasia, assim como a presença de necrose e de 
invasão vascular à tomografia. vinte e três pacientes (57,5%) foram classificados como grau 1 ou 2 de 
edmondson-Steiner sem correlação com o tamanho ou características tomográficas. invasão vascular 
microscópica foi observada em somente 3 pacientes (7,5%), mas esteve presente na tomografia 
em 13 pacientes (32,5%). necrose neoplásica à avaliação anatomopatológica foi identificada em 14 
pacientes (35%). A mesma esteve presente em 19 (47,5%) à tomografia. não houve correlação entre 
as características histológicas e o tamanho do tumor.

Conclusões: A tomografia Computadorizada Helicoidal trifásica é um método com boa sensibilidade 
para o diagnóstico do carcinoma hepatocelular. não houve correlação entre os achados tomográficos 
e a graduação histológica, bem como com a presença de necrose tumoral ou invasão vascular. o 
tamanho do nódulo não influenciou as características histológicas encontradas, mas correlacionou-
se com o diagnóstico por exame de imagem.

Avaliação da Associação entre a Hepatite Crônica pelo Vírus da Hepatite C e Diabete Melito em 
Pacientes Monoinfectados pelo VHC e Co-infectados com o Vírus da Imunodeficiência Humana

Autor: Marcelo oliveira de Menezes
orientador: Profª Drª Cristiane valle tovo
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Medicina: Hepatologia

A hepatite crônica pelo vírus da hepatite C (vHC) é considerada a causa mais comum de doença 
hepática crônica, estimando-se uma prevalência mundial em torno de 3% da população. A infecção 
pelo Hiv compartilha rotas semelhantes de transmissão com o vHC, sendo, portanto, comum 
a associação destas doenças. Sabe-se que o vHC pode expressar-se através de doenças extra-
hepáticas, dentre as quais destacamos a presença de diabete melito (DM). este estudo foi conduzido 
com o objetivo principal de estimar a prevalência de DM em pacientes portadores de hepatite 
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crônica pelo vHC e naqueles co-infectados por vHC/Hiv. o estudo foi realizado no Hospital nossa 
Senhora da Conceição (HnSC), avaliando-se dois grupos: o primeiro com pacientes monoinfectados 
por vHC acompanhados de forma seqüencial e o segundo com pacientes co-infectados por vHC/
Hiv, analisados retrospectivamente. o diagnóstico de DM foi baseado nos critérios da Associação 
Americana de Diabete Melito (glicemia casual igual ou superior a 200 mg/dl com sintomas ou duas 
glicemias de jejum iguais ou superiores a 126 mg/dl). os pacientes foram avaliados quanto à idade, 
gênero e raça, bem como questionados quanto à utilização de bebidas alcoólicas. nos monoinfectados 
foi calculado o índice de massa corporal (iMC). Foram realizados exames de aminotransferases, 
albumina, bilirrubina total e tP, assim como a genotipagem do vHC. A biópsia hepática for realizada 
em todos pacientes que apresentassem indicações de tratamento anti-vHC. na análise estatística foi 
utilizado um nível de significância de 5%. Foram avaliados 135 pacientes monoinfectados dos quais 
30 (22,2%) apresentavam DM, e 117 pacientes co-infectados, onde DM foi observada em 35 (29,9%) 
(p=0,164). A média geral de idade nos monoinfectados foi de 48,28 ± 9,68 anos, superior ao grupo de 
co-infectados (40,83 ± 9,01 anos). Dentre os monoinfectados, aqueles com DM apresentavam média 
de idade superior. na avaliação dos dois grupos houve predomínio do gênero masculino tanto nos 
pacientes com DM quanto naqueles sem DM. A maioria dos pacientes era da raça branca. em relação 
à ingestão de bebidas alcoólicas, não houve relação entre a mesma e a presença de DM. Avaliando-se 
o iMC nos monoinfectados observou-se distribuição uniforme com predomínio de iMC acima de 25 
Kg/m2, independente da presença de DM. Quando avaliados os exames laboratoriais, observou-se 
que as aminotransferases foram significativamente mais alteradas naqueles pacientes sem DM. os 
demais exames não demonstraram diferenças significativas entre os grupos. nos pacientes avaliados 
houve maior prevalência de genótipo 2 ou 3, sendo que dentre aqueles co-infectados observou-
se correlação entre estes genótipos e a presença de DM, sendo estatisticamente significativa. em 
relação ao grau de inflamação não observaram-se diferenças entre os grupos. Quanto à fibrose, 
houve predomínio de F3/F4 naqueles com DM. em conclusão, admite-se que a prevalência de DM 
nos pacientes monoinfectados pelo vHC e nos co-infectados por vHC/Hiv é alta, devendo alertar os 
clínicos. 

Esteato-hepatite não Alcoólica - Modelo Experimental

Autor: idílio Zamin júnior
orientador: Prof. Dr. Angelo Alves de Mattos
tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Medicina: Hepatologia

este estudo tem como objetivo desenvolver um modelo experimental de esteato-hepatite não 
alcoólica (eHnA) induzida por dieta deficiente em metionina e colina (DMC), bem como avaliar o 
papel do hipoglicemiante metformina, do antioxidante vitamina e e do hipolipemiante sinvastatina 
na doença hepática gordurosa não alcoólica.
Foram estudados prospectivamente 50 ratos da linhagem Wistar, por um período de 90 dias, sendo os 
mesmos dividos em 5 grupos de 10 ratos. um grupo recebeu ração e os demais a dieta DMC. Dentre 
os 4 grupos que receberam a dieta, para um foi administrado soro fisiológico (SF) e para os demais 
o metformina, a vitamina e e a sinvastatina. Após o período de estudo os animais foram mortos, 
sendo colhido sangue para análise bioquímica e removido o fígado para análise da lipoperoxidação e 
histológica. na análise estatística foi utilizado um nível de significância de 0,05.
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A utilização da dieta DMC foi capaz de induzir o desenvolvimento de esteatose em 100% dos animais 
enquanto que a eHnA foi diagnosticada em 26 (66,6%) dos ratos submetidos à dieta.

entre os grupos que receberam a dieta DMC, os animais que utilizaram a vitamina e apresentaram 
os menores níveis de aminotransferases, mas não houve diferença estatisticamente significante 
em relação ao grupo do SF e do metformina. os níveis da alanina-aminotransferase (ALt) foram 
significamente maiores no grupo da sinvastatina. os níveis de aspartato-aminotransferase (ASt) 
também foram maiores no grupo da sinvastatina, mas apenas foram estatisticamente significantes 
em relação ao grupo da ração. não ocorreu diferença no perfil lipídico entre os grupos. Quando se 
compararam os valores de lipoperoxidação, os grupos da ração e da vitamina e apresentaram índices 
significativamente menores que os demais. A presença de eHnA foi significativamente maior naqueles 
que receberam sinvastatina e foi semelhante entre os demais grupos que receberam a dieta DMC. todos 
os ratos que receberam a dieta DMC apresentaram esteatose macrovesicular. A atividade inflamatória 
e o escore de fibrose foram significativamente maiores naqueles que receberam sinvastatina.

Quando a comparação foi feita apenas em relação a presença ou ausência de fibrose, a mesma foi 
significativamente menor no grupo que recebeu a vitamina e.

Com os resultados obtidos, foi possível estabelecer as seguintes conclusões:
* A dieta DMC desenvolvida foi eficaz em induzir esteatose e eHnA, podendo ser utilizada para estudos 
experimentais em modelo animal.
* o grupo que utilizou a vitamina e apresentou os menores níveis de aminotransferases ao final do 
tratamento entre os grupos submetidos à dieta DMC, porém estes achados não foram estatisticamente 
significativos. no entanto, a utilização da sinvastatina foi associada com níveis de ALt significativamente 
maiores que os demais.
* Quando utilizado o teste de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico no tecido hepático, a 
vitamina e demonstrou reduzir o estresse oxidativo hepático.  
* A vitamina e foi eficaz em reduzir o desenvolvimento de fibrose na eHnA, e a sinvastatina agravou 
tanto a atividade inflamatória como o estadiamento da eHnA.

Tratamento de Pacientes com Infecção Crônica pelo Genótipo 1 do Vírus da Hepatite C com 
Interferon Alfa Peguilado e Ribavirina: a Experiência da Secretaria da Saúde do Estado do Rio 
Grande do Sul

Autor: Paulo roberto Lerias de Almeida
orientador: Prof. Dr. Angelo Alves de Mattos
tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Medicina: Hepatologia

A infecção pelo vírus da hepatite C (HCv) é atualmente considerada como um problema de saúde 
pública. este estudo visa avaliar a resposta sustentada ao tratamento de pacientes com hepatite crônica 
pelo genótipo 1 do HCv no âmbito de um programa desenvolvido na Secretaria estadual da Saúde 
do rio grande do Sul. É um estudo de coorte misto, onde foram revisados os processos/prontuários 
administrativos de tratamento de pacientes com hepatite crônica C através da administração de 
interferon peguilado associado à ribavirina. o esquema de tratamento disponibilizado é o que 
segue: interferon peguilado alfa-2a 180 mcg ou interferon peguilado alfa-2b na dose 1,5 mcg/kg, 
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administrados via subcutânea uma vez por semana, mais ribavirina 1000 mg/dia para pacientes com 
menos de 75 kg ou 1250 mg/dia para pacientes com 75 kg ou mais, por um período de 48 semanas. não 
havendo a resposta virológica Precoce (rvP) o tratamento era interrompido. o nível de significância 
adotado, na análise estatística, foi de α = 0,05. os resultados observados são os que seguem: a coorte 
constituiu-se de 323 indivíduos. Cento e oitenta (55,7%) eram do gênero masculino.  A média de 
idade foi 51,1 ± 10,1 anos. o iMC médio foi de 26,8 ± 4,4 kg/m2 . A carga viral pré-tratamento mediana 
foi de 645.000 ui/ml, observando-se que 57% da população estudada apresentava alta carga viral. 
Houve elevado percentual – 73,9% - de pacientes com fibrose avançada (F3 e F4). em 33 (10,2%) 
pacientes o tratamento foi suspenso devido à ocorrência de eventos adversos. outros 75 (23,2%) 
pacientes não obtiveram rvP na semana 12, conseqüentemente tendo o tratamento interrompido 
conforme o protocolo. Assim, 236 (73,1%) pacientes prosseguiram além da semana 12. Completaram 
as 48 semanas de tratamento 215 (66,6%) pacientes, dos quais a maior parte com resposta de 
final de tratamento (rFt): 169; 52,3%. na análise por intenção de tratamento, a resposta virológica 
sustentada (rvS) foi obtida em 114 (35,3%) pacientes. os fatores gênero e iMC não tiveram influência 
na rvS. Da mesma forma, o tipo de assistência médica, se no sistema público ou em clínica privada. 
Por sua vez, idade de até 40 anos mostrou-se estatisticamente significativa para obtenção de rvS. 
A atividade necro-inflamatória não demonstrou influenciar o desfecho principal. já em relação aos 
graus de fibrose, a presença de F3 e F4 determinou redução estatisticamente significativa na chance 
de obter rvS, quando comparados ao grupo de menor fibrose (F1 + F2). em relação à carga viral 
pré-tratamento, quando categorizada em alta e baixa carga viral, a análise bivariada demonstrou 
tendência dos pacientes com baixa viremia em alcançar rvS. em relação ao tipo de rvP obtida, 180 
(83,7%) apresentavam HCv-rnA indetectável e 35 (16,3%) redução superior a 2 logs com viremia 
detectável. Dentre  aqueles  com  viremia  indetectável,  55% (99/180)  atingiram  rvS  em comparação  
com  apenas  17,1% (6/35)  daqueles que se apresentaram com redução de 2 logs. Foram submetidos 
à análise de regressão logística os fatores pré-tratamento tradicionalmente apontados como possíveis 
preditores de rvS – gênero, idade, iMC, grau de fibrose e carga viral –  além do fator tipo de assistência  
médica.  Mantiveram-se nitidamente preditivos de melhor resposta os fatores relacionados à menor 
idade e fibrose avançada, surgindo o papel da carga viral abaixo  do nível de 600.000 ui/ml  também 
como um fator isolado na maior chance de rvS. Dentre os 215 pacientes que apresentaram rvP, 
105 (48,3%) atingiram a rvS. Através deste estudo de coorte, podemos observar que o tratamento 
com interferon peguilado e ribavirina em pacientes portadores de hepatite crônica pelo genótipo 
1 do HCv, no contexto de programa de saúde pública, não reproduz as taxas obtidas nos grandes 
ensaios clínicos, na medida que trata-se de população não selecionada e, por conseqüência, mais 
freqüentemente portadora de fatores preditivos de má resposta.

Tratamento do Carcinoma Hepatocelular com Injeção Percutânea de Álcool antes do Transplante 
de Fígado

Autor: Fernanda Schild Branco de Araújo
orientador: Prof. Dr. Angelo Alves de Mattos
tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Medicina: Hepatologia

este estudo tem como objetivo avaliar a sobrevida dos pacientes que realizaram transplante ortotópico 
de fígado (toF), submetidos ao tratamento do carcinoma hepatocelular (CHC) com injeção percutânea 
de álcool (iPA) quando em lista de espera, bem como verificar a eficácia do tratamento em produzir 
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necrose tumoral, evitar o dropout na lista de espera, diminuir a recorrência do CHC no período pós-
toF e identificar as complicações relacionadas ao tratamento.

Foram analisados retrospectivamente, na unidade de Câncer de Fígado do Hospital Clínic de 
Barcelona, grupo BCLC, os registros médicos de 97 pacientes consecutivos com CHC que estavam 
em lista de espera para toF durante o período de agosto de 1999 a dezembro de 2003. Sessenta 
e dois (56,3%) pacientes haviam sido submetidos ao tratamento do tumor com iPA (grupo 1) e 35 
(31,8%) não receberam qualquer terapia anti-tumoral no período prévio ao toF (grupo 2). A seleção 
dos pacientes para a inclusão em lista de toF foi de acordo com o Critério de Milão. o tempo médio 
de espera em lista para o toF foi de 253 dias para os pacientes do grupo 1 e de 221 dias para os 
pacientes do grupo 2. o período médio de seguimento realizado após o toF foi de 23,5 meses, com 
o mínimo de 1 ano. 

os dois grupos apresentavam características semelhantes com relação a gênero, idade, etiologia da 
hepatopatia crônica e gravidade de acordo com a classificação de Child-Pugh. oitenta e um CHCs em 
62 pacientes submetidos ao toF foram tratados com iPA. necrose completa do tumor sem evidência 
histológica de células tumorais viáveis foi observado em 15 (25,4%) pacientes. A presença de nódulos 
adicionais no explante dos pacientes do grupo 1 foi significativamente menor que nos pacientes do 
grupo 2 (p = 0,002). três dos 62 pacientes (4,8%) do grupo 1 e 3/35 pacientes (8,5%) do grupo 2 foram 
excluídos da lista de espera, todos por progressão tumoral (p = 0,46). nos pacientes do grupo 1, três 
pacientes (5,1%) apresentaram recorrência do tumor 1, 16 e 29 meses após o toF e nos pacientes do 
grupo 2, a recorrência foi diagnosticada em dois casos (6,2%) 1 e 19 meses após o toF. não foram 
evidenciadas complicações maiores após as 421 sessões de iPA. Complicações menores ocorreram 
em 10 casos (2,37%). nenhum óbito ou dropout ocorreu como resultado do tratamento. não houve 
evidência de implante tumoral no trajeto da agulha relacionado ao tratamento com iPA. A média de 
sobrevida foi 37 meses para os pacientes do grupo 1 e 48 meses para os do grupo 2. Após o toF, a 
sobrevida estimada em 3 anos, nos pacientes do grupo 1 e 2, foi de 67,7% e 77,4%, respectivamente. 
Quando analisamos os pacientes, considerando quando da inclusão em lista, verificamos uma redução 
na sobrevida em 3 anos para 64,4% e 70,7% nos grupos 1 e 2, respectivamente (p = 0,48).

em conclusão, os pacientes tratados com iPA não apresentaram diminuição no percentual de 
dropout, aumento da sobrevida ou redução da recorrência tumoral no período pós-toF. A despeito 
de evidenciarmos necrose tumoral completa somente em 25,4% dos casos, foi observado menor 
número de nódulos adicionais no explante do grupo tratado e ausência de complicações maiores 
relacionadas ao procedimento em questão. entendemos de importância que estudos prospectivos, 
randomizados e com número adequado de pacientes sejam realizados com fins de proporcionar 
respostas mais definitivas no que tange a esta proposta terapêutica. 
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Detecção de Polimorfismos na Região Promotora dos Genes das Metaloproteinases 2 e 9 no  
Carcinoma de Mama

Autor: Adriana vial roehe
orientador: Profª Drª Márcia Silveira graudenz
tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Patologia

As metaloproteinases da matriz (MMPs) são enzimas responsáveis pela maior parte da degradação 
da matriz extracelular (MeC), sendo capazes de lisar todos seus componentes. estão envolvidas em 
diversos processos patológicos, incluindo invasão tumoral e surgimento de metástases. Polimorfismos 
funcionais em um único nucleotídeo (SnPs) na região promotora das MMPs 2 (C-1306t) e 9 (C-1562t) 
têm sido associados a alterações na atividade transcricional desses genes e ao risco de desenvolvimento 
de câncer. neste estudo de casos e controles foi examinada a freqüência destes SnPs numa população 
com alta prevalência de câncer de mama. Foram analisadas 96 pacientes em acompanhamento no 
Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre (CHSCPA) e 100 mulheres hígidas, doadoras do 
Banco de Sangue da mesma instituição. os genótipos observados para MMP 2 foram: 70% CC, 24% Ct 
e 6% tt nas pacientes e 66% CC, 32% Ct e 2% tt nos controles (p=0,22) e para MMP 9: 80% CC, 20% 
Ct e 0% tt nas pacientes e 83% CC, 15% Ct e 2% tt nos controles (p=0,23). os polimorfismos foram 
ainda correlacionados com características fenotípicas das pacientes, tais como: idade no momento do 
diagnóstico, menarca antes dos 11 anos, história familiar de câncer de mama, tipo e grau histológicos, 
invasão vascular, estadiamento (tnM) e reatividade imunohistoquímica (iHC) para receptores de 
estrógeno (re) e de progesterona (rP), p53 e c-erbB-2. não foi observada associação estatística entre 
os SnPs e as características fenotípicas. na presente amostra, os polimorfismos MMP 2 C-1306t e 
MMP 9 C-1562t não foram associados com risco de desenvolvimento de câncer de mama e nem com 
as características clinicopatológicas analisadas.

Correlação da Anestesia Geral ou Peridural com a Atividade das Células Natural Killer em Mulheres 
com Câncer de Mama submetidas à Cirurgia mamária

Autor: Ana Paula Wernz da Cunha Muller
orientador: Profª Drª Maira Caleffi
tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Patologia

A mortalidade por câncer de mama ocorre, principalmente, devido ao acometimento de órgãos à 
distância. na cirurgia controla localmente, porém, é fundamental a identificação de outros fatores 
que influenciem imunidade no período perioperatório, diminuindo assim a chance de metástases. 
Propõe-se avaliar o tipo anestésico utilizado, e correlacionar com a atividade nK. trinta e sete mulheres 
foram submetidas à cirurgia mamária: 18 cirurgias por câncer de mama, onde 8 usaram anestesia 
epidural e 10 geral, 19 mulheres foram submetidas a cirurgia estéticas de mama - 10 sob anestesia 
epidural e 9 sob anestesia geral. Foi mensurada a atividade nK através do ensaio com liberação de 
51Cr. Ao comparar o tipo anestésico utilizado e a atividade nK, encontrou-se diferença estatística 
entre os tipos de anestesias na lise celular demonstrada nas diluições 100:1 (p=0,042), 50:1 (p=0,009), 
onde com anestesia peridural observou-se aumento na atividade nK em relação à anestesia geral, no 
grupo controle. Porém, não foi demonstrada diferença significativa na atividade nK em relação ao 
tipo anestésico, dentre as pacientes com câncer de mama em relação às pacientes não oncológicas.
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Desempenho Reprodutivo do Espermatozóide Extraído do Testículo Comparado com o do 
Ejaculado de Oligospérmicos Severos: Aspectos Clínicos e Laboratoriais em Ciclos de Injeção 
Intracitoplasmática de Espermatozóides.

Autor: Mariangela Badalotti
orientador: Prof. Dr. Cláudio telöken
tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Patologia

A retirada cirúrgica de espermatozóides do testículo para injeção intracitoplasmática (iCSi) é a 
única possibilidade de paternidade biológica para homens com azoospermia não obstrutiva (Ano) 
e uma alternativa para aqueles com azoospermia obstrutiva (Ao). Desde a publicação do primeiro 
nascimento, a técnica tem sido amplamente utilizada. entretanto, existe controvérsia sobre sua real 
eficácia, está aumentando a preocupação com os possíveis riscos para os recém-nascidos e a literatura 
é escassa em relação à avaliação e seguimento destas crianças. o objetivo deste estudo é comparar 
o desempenho do espermatozóide extraído diretamente do testículo com o do espermatozóide do 
ejaculado em oligospermia severa, bem como os resultados perinatais. entre janeiro de 1996 e outubro 
de 2005, 132 casais com azoospermia foram submetidos à 167 ciclos de extração de espermatozóides 
do testículo para iCSi. o grupo controle tinha indicação de iCSi pela oligospermia severa (<5 milhões 
espermatozóides/ml). Cada ciclo, com espermatozóides do testículo, foi pareado com um ciclo com 
espermatozóides do ejaculado, considerando a data, a idade do casal (mormente a feminina), número 
de oócitos inseminados, protocolos de estimulação de ovulação e fatores femininos de infertilidade. 
Foram obtidos espermatozóides em 130 ciclos. Duzentos e cinqüenta casais foram submetidos a 
260 ciclos de iCSi: 130 com espermatozóides extraídos do testículo (107 Ano, 23 Ao) e 130 com 
espermatozóides do ejaculado. Dois mil seiscentos e treze oócitos foram inseminados, 1.311 com 
espermatozóides extraídos do testículo e 1.302 com espermatozóides do ejaculado. Foram feitas 
comparações em relação à: fertilização e clivagem, qualidade e viabilidade embrionárias, índices de 
gravidez clínica e implantação, evolução e desfecho da gravidez, proporção de gêneros, parâmetros 
antropométricos, índice de apgar, prematuridade e baixo peso, malformações, complicações e 
mortalidade neonatal. ocorreu menor índice de fertilização normal e maior de partenogênese, 
no grupo do testículo, que apresentou retardo na clivagem e menor índice de embriões com boa 
morfologia e viabilidade; não houve diferença no percentual de embriões de boa qualidade. os 
índices de gravidez, implantação, abortamento e nascimento foram semelhantes entre os grupos, 
assim como a proporção de gravidez única, gemelar ou tripla. não houve diferença na proporção de 
gêneros, na idade gestacional ao nascimento, peso e comprimento, índice de apgar, prematuridade 
e baixo peso, malformações, complicações e mortalidade neonatal.   os resultados sugerem que a 
origem do espermatozóide interfere nos resultados laboratoriais, mas não nos aspectos clínicos; a 
imaturidade do espermatozóide extraído do testículo afeta o desempenho laboratorial, mas ele é tão 
eficiente quanto o espermatozóide do ejaculado na obtenção de gravidez; a evolução e o desfecho 
da gravidez, bem como o desenvolvimento fetal não dependem da fonte espermática; a utilização de 
espermatozóide extraído do testículo parece não adicionar riscos ao rn. 
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Comparação entre Medida de Área de Microvasos em Espécimes de Biópsia e de Cirurgia em Casos 
de Carcinoma Brônquico através de Sistema de Análise de Imagem

Autor: Luciane Cristina Dreher irion
orientador: Prof. Dr. joão Carlos Prolla
tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Patologia

Apesar das modernas modalidades de diagnóstico e tratamento disponíveis na atualidade, o câncer 
de pulmão continua sendo a neoplasia com uma das maiores taxas de mortalidade no mundo inteiro. 
A cirurgia permanece a opção de escolha para o tratamento com fins curativos, porém mesmo 
pacientes tratados em estágios iniciais da doença possuem índices de recorrência preocupantes. A 
diferença de sobrevida de pacientes de mesmos tnM e tratamento é também uma indicação que 
a classificação pelo sistema tnM, apesar de muito importante, ainda não é ideal. Muitas buscas têm 
sido feitas no mundo científico no sentido de determinar novos e confiáveis fatores prognósticos, 
capazes de identificar subgrupos de pacientes com maior risco de recorrência, para que estes sejam 
beneficiados com modalidades de tratamento adicionais. vários estudos apontam que a angiogênese 
está intimamente relacionada com o crescimento tumoral e tem inegável importância como fator 
prognóstico. em estudo prévio, observou-se que a sobrevida média dos pacientes com carcinoma 
brônquico não de pequenas células que apresentavam área vascular tumoral acima da média foi 
significativamente menor do que a sobrevida nos pacientes cujos tumores apresentaram área vascular 
abaixo da média. nosso trabalho avaliou a angiogênese em carcinomas brônquicos não de pequenas 
células, comparando-se os achados da biópsia por agulha com os do espécime cirúrgico. Para isto, 
utilizou-se o método imunohistoquímico com o anticorpo anti-CD 34, para ressaltar os microvasos 
tumorais. Com o auxílio do programa de computador image Pro Plus - 3.0, foi avaliada a área vascular 
nas amostras pré e pós-operatórias. verificou-se uma forte correlação entre a medida da área de 
microvasos nas biópsias e nos respectivos espécimes cirúrgicos. A existência de correlação indica 
que é possível utilizar a amostra tecidual obtida por biópsia por agulha para fornecer informações 
sobre a angiogênese do tumor ainda na fase do diagnóstico e antes de alguma decisão terapêutica. 
Pesquisas futuras são necessárias para identificar as melhores abordagens terapêuticas para grupos de 
pacientes com alta ou com baixa área vascular calculada no espécime obtido por biópsia lancetante 
em pacientes com câncer de pulmão.

Angiogênese Tumoral avaliada através da Endoglina em Adenomas  Hipofisário

Autor: Cristina Bardou Pizarro
orientador: Profª Drª Miriam da Costa oliveira
tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Patologia

A angiogênese, processo fundamental para o desenvolvimento e crescimento de um tumor, é menos 
expressiva nos adenomas que no tecido hipofisário normal. É controverso o comportamento da 
angiogênese em função da secreção hormonal ou outras características dos tumores hipofisários. 
neste estudo utilizou-se o anticorpo anti-endoglina, uma glicoproteína expressa nas células 
endoteliais e tecido conjuntivo, como novo marcador especialmente associado à neovascularização, 
para determinar a densidade microvascular (DMv)  em adenomas hipofisários. Foram 77 amostras, 
provenientes de 31 homens 46 mulheres, portadores de micro (n=24) ou macroadenomas (n=53). 
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não foi constatada diferença significativa na DMv considerando as variáveis idades, apresentação 
clínica, fenótipo imunohistoquímico ou volume tumoral. A DMv nos homens (mediana 5,4) foi 
significativamente mais alta (p=0,001) que a encontrada nas mulheres (p=3,0). A proliferação celular, 
avaliada através do anticorpo MiB-1, apresentou índices entre zero e 19,58% . não foi observada 
a correlação entre o índice MiB-1 e a DMv. É possível inferir que a menor DMv nos adenomas 
hipofisários das mulheres reflita uma ação estrogênica inibitória sobre o tgF-1, proteína envolvida 
no remodelamento vascular. em função de seu papel como ligante de receptor do tgF, a endoglina 
mostrou-se sensível à detecção desta diferença entre os sexos na angiogênese tumoral hipofisária.

Investigação do Polimorfismo do Gene TP53 no Câncer de Mama

Autor: Andréa Pires Souto Damin
orientador: Prof. Dr. Claudio osmar Pereira Alexandre
tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Patologia

introdução: o carcinoma mamário é altamente prevalente no rio grande do Sul, com taxas 
comparáveis às maiores taxas mundiais. embora se tenha avançado muito na compreensão dos 
mecanismos biológicos implicados no processo da carcinogênese mamária, o papel específico das 
diversas  alterações moleculares relacionadas ao câncer de mama permanece em investigação. 
estudos em diferentes populações têm sugerido que o polimorfismo do códon 72 do gene tP53, 
com a presença dos alelos arginina (Arg) ou prolina (Pro), pode representar um fator de risco para o 
desenvolvimento desta doença.    

objetivos: investigar a potencial associação do polimorfismo do códon 72 do gene tP53 com câncer 
de mama, em uma população de risco para o desenvolvimento da doença, no rio grande do Sul. 
Adicionalmente, correlacionar a distribuição genotípica observada com as principais variáveis 
clinicopatológicas do câncer de mama .

Materiais e métodos: Foram estudadas 320 mulheres da região metropolitana de  Porto Alegre 
atendidas na irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (iSCMPA), 118 pacientes com 
carcinoma mamário e 202 doadoras do Banco de Sangue, sem história prévia ou atual de câncer, no 
período de agosto de 2004 a abril de 2005. De cada uma delas foi obtida uma amostra sangüínea, da 
qual foi isolado o DnA para ser analisado por meio das técnicas de PCr-rFLP e de seqüenciamento 
direto.

resultados: A freqüência alélica relativa observada, foi de 0,75 para Arg e de 0,25 para Pro nos 
pacientes com câncer de mama, em comparação a 0,62 para Arg e 0,38 para Pro nos controles (p< 
0,001). A presença do genótipo Arg/Arg determinou um  risco para o câncer de mama quase três 
vezes maior que do que o observado nos demais genótipos (or 2,9; 95% Ci 1,43-3,6; P <0,002). não 
houve correlação significativa entre a distribuição genotípica e as variáveis clínicopatológicas das 
pacientes com carcinoma mamário.

Conclusões: o polimorfismo do códon 72 do gene tP53 é um fator de risco implicado no processo 
de carcinogênese mamária. o genótipo Arg/Arg está associado a uma maior suscetibilidade para o 
câncer de mama em mulheres da população de alto risco da presente amostra.
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Determinação da Prevalência da Infecção por Vírus Herpes Simples do Tipo 2 e Chlamydia 
Trachomatis em Pacientes com Adenocarcinoma de Colo de Útero: Análise por Reação de 
Polimerase em Cadeia

Autor: Manuela Zereu
orientador: Prof. Dr. Cláudio galleano Zettler
tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Patologia

introdução: o adenocarcinoma da cervice uterina (AC) ocorre em 15-20% das neoplasias cervicais 
primárias. embora a relação do carcinoma invasor de cervice uterina (CC) com a infecção pelo 
Papilomavirus Humano (HPv) esteja estabelecida, diferente do que ocorre com o carcinoma 
epidermóide cervical (Ce), pouco se conhece sobre a importância de co-fatores no desenvolvimento 
do AC.

objetivos: determinar a prevalência da infecção por Herpes Simples virus tipo 2 (HSv-2) e Chlamydia 
Trachomatis (Ct) em casos de AC e sua associação com a infecção pelo HPv.

Material e métodos: 206 casos de adenocarcinoma de cérvice uterina conservados em parafina foram 
selecionados. As amostras foram desparafinizadas e o DnA foi extraído. A qualidade do DnA extraído 
foi avaliada através da identificação do gene da β-globina humana e 67 foram consideradas adequadas 
para análise. A reação de PCr foi utilizada para identificação da presença do DnA do HSv-2 e da Ct.  
A presença do DnA do HSv-2 foi avaliada pela utilização de primers que amplificam um segmento de 
391 pares de bases conforme descrito por Madhavan e cols. (2003); e a presença da Ct foi avaliada 
pela utilização de primers que amplificam um segmento de 281 pares de bases da membrana protéica 
maior da Chlamydia trachomatis (MoMP) conforme descrito por Bobo e cols. (1990) e realização de um 
teste confirmatório com primers que amplificam um segmento de 603 pares de bases do gene omp2 
da Chlamydia spp, conforme descrito por Hartley e cols. (2001). em um estudo prévio conduzido com 
esta mesma amostra, o DnA do HPv foi identificado em 79.4% das amostras incluídas na análise (51% 
HPv 18 e 34% HPv 16). o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa local.

resultados: o DnA do HvS-2 e da Ct não foi indentificado em nenhuma das 67 amostras.

Conclusão: neste estudo, o DnA do HSv-2 e da Ct não foram identificados integrado ao genoma 
humano nos casos de AC, e não parecem ter importância como co-fator ao HPv na etiologia desta 
neoplasia.

Análise Crítica dos Desfechos de Pacientes Morbidamente Obesos operados pela Técnica Bypass 
Jejuno-Ileal

Autor: Kátia elisabete Pires Souto
orientador: Prof. Dr. Airton tetelbon Stein
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas

introdução: A Doença gordurosa do fígado não alcoólica (na língua inglesa non Alcoholic Fatty Liver 
Disease - nAFLD) é um problema clínico reconhecido em pacientes obesos. entre os problemas pós-
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operatórios, alterações hepáticas clínicas têm sido relatadas, especialmente após procedimentos 
malabsortivos. Cirurgia bariátrica é o tratamento de escolha para obesidade mórbida quando o 
tratamento clínico não obteve sucesso. várias técnicas cirúrgicas foram descritas desde o primeiro 
procedimento chamado Bypass jejuno-ileal (do inglês - jejuno ileal Bypass - jiB) proposto por Kremen 
e Linner em 1954. Desde 1970 o Bypass jejuno-ileal deixou um legado ao redor do mundo que deve ser 
seguido. uma das razões pelas quais o jiB foi abandonado foram os relatos de insuficiência hepática. 
o objetivo deste estudo foi descrever o seguimento a longo prazo  de pacientes submetidos ao jiB 
no sul do Brasil.

Pacientes e Métodos: Foi realizado um estudo de coorte histórico não controlado com enfoque 
prognóstico. A amostra foi consecutiva e consistiu de 50 pacientes morbidamente obesos submetidos 
ao jiB de julho de 1987 a fevereiro de 2002 e seguidos até dezembro de 2004. todas as cirurgias foram 
feitas no Hospital Conceição, um hospital geral do sistema público de saúde, por um único cirurgião 
bariátrico credenciado.  Amostras de biópsias hepáticas foram realizados no trans-operatório (41 
pacientes) e no follow-up (30 pacientes) foram avaliados. Foi usado o escore de Brunt. A qualidade 
de vida foi avaliada pelo instrumento Bariatric Analysis and reporting outcome System (BAroS) 
aplicado em 41 pacientes. 

resultados: na série 84% eram mulheres e 78% eram brancos. A média de idade no pré-operatório foi 
37,88 ±7,55 anos, 15 (30,6%) pacientes eram diabéticos tipo 2, 20 (40,8%) portadores de dislipidemia, 
29 (59,2 %) hipertensos e um (0,5%) portador de hepatite C. A média de tempo de seguimento foi de 
66,95 ± 42,77 meses. Houve resolução das co-morbidades em todos os pacientes. no momento da 
última biópsia a média de iMC foi de 35,70 ± 7,45 kg/m². A perda percentual do excesso de peso (%eWL) 
foi de 62,4 ± 19,98%. ocorreram oito (16%) de óbitos, nenhum por complicações hepáticas. nAFLD foi 
confirmada em 36 pacientes (86,7%) e esteatohepatite não alcoólica (non Alcoholic Steatohepatitis 
- nASH) em 13 (31,7%). em 25 pacientes com o seguimento de 4,8 ± 3,97 anos, não houve diferença 
significativa na comparação da histologia hepática em relação à extensão de esteatose (p=0,20), 
esteatohepatites (p=0,74) e fibrose (p=0,71).

Conclusão: nesta série, o jiB foi adequado na redução do peso, resolução de co-morbidades, melhora 
na qualidade de vida mensurada pelo instrumento BAroS e não houve piora da histologia hepática. 
Possivelmente exista um viés de publicação na literatura em relação aos desfechos hepáticos, por 
não ter sido considerada a associação do tipo de jiB e a concomitância de hepatite C, como no 
nosso estudo. Hoje o jiB não é mais realizado em nossa prática, mas continuamos acompanhando 
os pacientes com jiB intacto. Desde fevereiro de 2002 realizamos a Derivação bíleo-pancreática com 
interrupção duodenal (duodenal switch ou BPD-DS) para obesidade grave.

Efeitos do Uso Crônico de Finasterida e Mesilato de Doxazosina sobre as Características 
Histomorfométricas do Tecido Prostático: Estudo Experimental em Ratos

Autor: Alexandre Fornari
orientador: Prof. Dr. júlio Carlos Pereira Lima
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas
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objetivo: o objetivo do presente estudo é avaliar as características histomorfométricas da próstata 
em ratos submetidos ao tratamento crônico com doxazosina, finasterida e a associação destas 
substâncias.

Material e métodos: Quatro grupos de 8 ratos cada foram definidos para este estudo, sendo 
tratados com solução fisiológica, doxazosina, finasterida e associação de doxazosina e finasterida, 
respectivamente, por um período de 10 meses. Ao final deste período a glândula prostática foi 
retirada, pesada e encaminhada para análise histológica, sendo os cortes corados com tricrômico 
de Masson. As lâminas foram analisadas com o auxílio de um analisador de imagens, sendo aferido 
o percentual de músculo liso, colágeno, epitélio, luz acinar e espaço intersticial em cada grupo de 
tratamento. Foram coletados também os dados referentes às medidas da espessura epitelial mínima 
e máxima , número de ácinos por campo, área acinar média, presença de projeções papilares.

resultados: os achados deste estudo demonstram uma diminuição no peso médio das próstatas dos 
ratos tratados com finasterida e com a associação doxazosina e finasterida em relação ao grupo controle 
(p<0,05). ratos tratados com finasterida de forma isolada apresentaram valores percentuais menores 
do componente epitelial quando comparados ao controle (p<0,05). o número de ácinos por campo 
das próstatas dos ratos que utilizaram doxazosina e finasterida foi maior do que aquele encontrado 
em todos os outros grupos(p<0,05). os animais que receberem finasterida e a associação doxazosina 
e finasterida apresentaram um menor número de projeções papilares nos ácinos prostáticos quando 
comparadas ao grupo tratado com doxazosina e soro fisiológico(p<0,05). uma menor espessura 
epitelial mínima foi demonstrada no grupo de ratos tratados com finasterida quando comparado 
com o grupo controle (p<0,05).

Conclusão: nosso estudo demonstra claramente os efeitos da finasterida sobre o tecido prostático, 
porém não foi capaz de detectar uma vantagem, do ponto de vista estritamente histomorfométrico, 
da associação de doxazosina e finasterida em relação ao uso isolado da finasterida.

Dilatação Endoscópica de Estenoses Esofágicas Benignas sem o Auxílio de Fluoroscopia: 
Experiência em 2.750 Se

Autor: ricardo Parizzi raymondi
orientador: Prof. Dr. júlio Carlos Pereira Lima
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas

introdução/objetivo: reportamos nossa experiência em uma grande série de pacientes com estenoses 
esofágicas benignas de diferentes etiologias os quais foram submetidos à dilatação endoscópica sem 
o auxílio de fluoroscopia.

Pacientes e Métodos: entre 1992 e 2005 foram realizadas 2.750 sessões de dilatação em 321 pacientes. 
o grau de disfagia, a causa e localização da estenose e o diâmetro dos dilatadores inseridos foram 
registrados a cada sessão. Considerou-se haver resposta clínica quando houve desaparecimento da 
disfagia ou a mesma se manteve em grau leve.
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resultados: trezentos e vinte e um pacientes foram seguidos por uma média de 18,8 meses. A 
etiologia da estenose foi pós-operatória em 204 pacientes, péptica em 60, cáustica em 13, actínica em 
13, e de outras causas em 31. resposta clínica foi atingida em 92% dos pacientes pós-cirúrgicos; 84% 
dos pacientes com lesão cáustica; 81% dos pacientes com doença péptica; e em 58% dos pacientes 
com lesão actínica (p<0.05). Ausência de disfagia foi obtida em 68, 38, 67 and 27% dos pacientes, 
respectivamente (p<0.05). todos os grupos demonstraram um melhora significativa no grau de 
disfagia, e 98 % dos pacientes nos quais se introduziu um cateter de 45 Fr atingiram resposta clínica. 
Houve seis perfurações, com duas mortes.

Conclusões: A dilatação endoscópica de estenoses esofágicas benignas sem o auxílio fluoroscópico é 
um método seguro e efetivo. Pacientes pós-cirúrgicos demonstram excelentes resultados à dilatação, 
e estenoses por lesões cáusticas e actínicas têm a pior resposta à terapia. o diâmetro de 45 Fr é um 
ponto de corte satisfatório na vasta maioria dos pacientes.

O Papel das Subunidades α-4 e γ-2 do Receptor GABAA no Hipocampo do Efeito Antidepressivo 
da Alopregnanolona em Ratos

Autor: Maurício Schüler nin
orientador: Profª Drª Helena M. t. Barros
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas

A alopregnanolona (3a-hidroxi-5a-pregnan-20-one; 3a,5a-tHP) está entre os mais potentes 
moduladores alostéricos positivos do receptor ácido α-aminobutírico tipo A (gABAA), desempenhando 
um importante papel na manutenção do tônus fisiológico gABAérgico. A expressão de genes de 
subunidades específicas do receptor gABAA em neurônios é afetada por este neuroesteróide, e 
estas alterações acontecem de maneiras diferentes dependendo da região cerebral. áreas cerebrais 
relacionadas com desordens do humor envolvem circuitos cerebrais, do qual faz parte o hipocampo, 
sendo ricos em neurônios gABAérgicos. evidências clínicas e pré-clínicas apontam para a importância 
das subunidades a4 e g2 do receptor gABAA neste efeito antidepressivo. os antidepressivos elevam 
os baixos níveis de alopregnanolona no cérebro de roedores, e a farmacoterapia antidepressiva 
clinicamente efetiva está associada com a normalização da concentração cerebral e plasmática de 
alopregnanolona em pacientes depressivos. os níveis de expressão gênica das subunidades g2 
e a4 do receptor gABAA estão diminuídas em diferentes regiões cerebrais, quando os níveis de 
alopregnanolona estão aumentados. estes dados sugerem um papel principal destas subunidades 
no efeito antidepressivo da alopregnanolona. neste trabalho nós revisamos dados, que mostram 
como as flutuações da concentração de alopregnanolona regulam tanto a expressão como a função 
dos receptores gABAA, e conseqüentemente alterando comportamentos.

A Influência dos Hormônios Sexuais Femininos sobre a Supersensibilidade à Cocaína e Expressão 
das Isoenzimas do GAD no Córtex Pré-frontal de Ratas

Autor: viviane Maria toniazo
orientador: Profª Drª Helena M. t. Barros
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas
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recentes pesquisas clínicas e experimentais têm demonstrado diferentes respostas ao uso e abuso de 
cocaína em relação ao gênero, levando a acreditar em possível influência dos diferentes hormônios 
sexuais. este trabalho teve como objetivo verificar a influência dos hormônios sexuais femininos no 
processo de sensibilização à cocaína sobre o sistema gABAérgico no córtex pré-frontal. ratas fêmeas 
foram ovariectomizadas (ovx) e tratadas com estrógeno 2,5mcg/kg sc (ovx-e) ou progesterona 
1mg/kg sc (ovx-P) e comparadas com ratas intactas (n-ovx). Diferentes grupos foram submetidos ao 
protocolo de sensibilização à cocaína, por seis dias, 30mg/kg/dia, seguido de um período de repouso 
de seis dias e, no final, uma dose de reforço de cocaína, 30mg/kg, de forma a estabelecer protocolo 
de sensibilização. os grupos foram comparados com animais que receberam 30mg/kg de cocaína 
agudamente ou com o grupo que recebeu apenas solução fisiológica.   o teste de locomoção foi 
usado para avaliação comportamental de hiperatividade e estereotipias. no último dia, os animais 
foram decapitados e seus córtex pré-frontais retirados para análise de expressão das ácido glutâmico 
descarboxilases. os animais que receberam cocaína repetidamente sofreram sensibilização avaliada 
através do surgimento de estereotipias. A administração repetida de cocaína aumenta a expressão 
do rnAm de gAD67 no córtex pré-frontal principalmente de ratas não ovariectomizadas e de 
ratas ovariectomizadas tratadas com estrógeno em comparação com animais controle ou testadas 
agudamente com cocaína. ratas ovariectomizadas tratadas com progesterona, do grupo de tratamento 
agudo com cocaína, apresentaram menor rnAm de gAD67, o mesmo ocorrendo após tratamento 
repetido com cocaína em ratas ovariectomizadas e ovariectomizadas tratadas com progesterona. 
Conclui-se que a enzima de síntese de gABA intraneuronal é aumentada pelo uso repetido de cocaína 
em fêmeas, sendo que o estrógeno parece ser o hormônio responsável por este aumento.

Perfil da Suscetibilidade aos Antimicrobianos e Genotipagem de Staphylococcus aureus e 
Staphylococcus spp Coagulase Negativos Isolados de Hemoculturas de Pacientes Hospitalizadas 
em três Hospitais da cidade de Porto Alegre, RS

Autor: Leandro reus rodrigues Perez
orientador: Prof. Dr. Pedro d’Azevedo
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas

o gênero Staphylococcus está entre os mais microrganismos comumente isolados em laboratórios 
de microbiologia clínica e têm uma grande importância, especialmente como causa de infecções 
hospitalares. Staphylococcus aureus é um dos mais importantes agentes de infecções hospitalares 
e também das adquiridas na comunidade, ao passo que Staphylococcus coagulase-negativos 
(SCon) estão entre as principais causas de bacteremias, especialmente em pacientes com fatores 
predisponentes como a presença de implantes protéticos, uso de cateteres intravasculares e 
imunodepressão. A multiresistência antimicrobiana é uma das principais características observadas 
entre amostras hospitalares de estafilococos, destacando-se a resistência à oxacilina. Clinicamente, 
estafilococos resistentes à oxacilina são problemáticos porque esses microrganismos vão apresentar 
resistência cruzada a virtualmente todos os agentes b-lactâmicos e também à outras classes de 
antimicrobianos. A detecção laboratorial da resistência à oxacilina entre isolados de estafilococos 
é bastante conflitante, uma vez que alguns isolados podem apresentar hetero-resistência, isto é, 
variação fenotípica na expressão da resistência. Com a finalidade de caracterizar adequadamente 
a resistência a oxacilina entre isolados de estafilococos, estudos que definam técnicas com maior 
sensibilidade e especificidade, além de rapidez e custo, são de grande interesse para o diagnóstico 
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clínico-laboratorial e para o controle de infecções hospitalares. em vista disso, os objetivos desse 
trabalho foram: caracterizar fenotipicamente isolados clínicos de S. aureus e SCon; analisar a resistência 
à meticilina comparando a ação de dois antimicrobianos, cefoxitina e oxacilina, pelas técnicas de disco 
difusão, diluição em agar e triagem em agar e a confirmação dos resultados foram realizados com a 
reação em Cadeia da Polimerase (PCr) para a detecção do gene mecA. entre os métodos fenotípicos 
utilizados, em disco difusão com oxacilina 1µg mostrou uma maior correlação com a resistência entre 
as espécies de estafilococos e o genótipo mecA-positivo, principalmente para S. aureus, apesar das 
recentes recomendações do uso de disco de cefoxitina 30 µg como melhor preditor desta resistência. 
Disco de cefoxitina, utilizando os novos “breakpoints” do Clinical and Laboratory Standard institute 
(CLSi), demonstrou ser acurado para detecção de resistência entre SCon. Adicionalmente, o método 
de triagem em agar com cefoxitina 4 µg/mL mostrou desempenho igual ou superior aos demais 
métodos aplicados, podendo ser utilizada a mesma concentração para isolados de S. aureus e SCon, 
sem a necessidade de suplementação de sal ao meio de cultura.

Estudo do Estresse Oxidativo e da Resposta Inflamatória Pulmonar por Exposição Aguda a Material 
Particulado (Mp) e o Papel da Via Óxido Nítrico

Autor: Carlos eurico da Luz Pereira
orientador: Profª Drª Cláudia ramos rhoden
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas

estudos in vitro e in vivo demonstraram toxicidade aguda e crônica do material particulado (MP) do ar. 
exposições a elevadas concentrações de MP a curto prazo promovem resposta inflamatória pulmonar, 
secundária a estresse oxidativo (eo). neste estudo avaliamos a habilidade de baixas concentrações de 
MP, em uma exposição experimental “real” de ratos à poluição, em promover eo e inflamação, e o 
papel da via do óxido nítrico modulando estas alterações. Animais foram expostos ao ar coletado em 
uma área de grande concentração de veículos em Porto Alegre, ou ao ar filtrado por períodos de 6 
horas contínuas ou 20 horas de forma contínua ou intermitente. ratos que inalaram ar poluído por 
20 horas contínuas mostraram aumento no eo medido pelo teste de substâncias reativas ao ácido 
tiobarbitúrico (tBArS) (p=0,04) no tecido pulmonar, e na inflamação pulmonar medida pelo aumento 
de leucócitos no lavado broncoalveolar (LBA) (p= 0,041).  não foram encontradas diferenças nos 
grupos de exposição por 6 horas contínuas (LBA p= 0,464; eo p=0,95) ou 20 horas intermitentes (eo 
p=0,272). outro grupo de animais foi exposto por 20 horas contínuas a MP ou ar filtrado e tratados com 
salina ou L-nAMe (20mg/kg) ou L-arginina (200mg/kg), ou associação L-nAMe + L-arginina (20mg/kg,  
200mg/kg)  i.p. os ratos que receberam L-arginina foram protegidos do eo por inalação de MP (p 
<0.05). o estudo sugere que inalação de MP, mesmo em níveis considerados seguros pela legislação 
vigente, pode desencadear danos biológicos ao pulmão após 20 horas de exposição contínua, e que 
a via do on desempenha um papel fundamental no eo induzido por MP, protegendo da ocorrência 
de danos celulares.
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Estudo Comparativo em Analgesia de Parto Peridural com Bupivacaína, Ropivacaína e 
Levobupivacaína

Autor: vanessa rezende Balle
orientador: Prof. Dr. júlio Carlos Pereira Lima
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas

A bupivacaína continua sendo a droga mais freqüentemente utilizada em analgesia de parto, apesar 
de a ropivacaína e a levobupivacaína também estarem usualmente disponíveis. o objetivo deste 
estudo foi analisar o efeito dessas drogas em analgesia de parto. Após aprovação pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa, foi conduzido um estudo randomizado, duplo-encoberto, com 105 pacientes ASA i e ii 
(Classificação de estado físico da Sociedade Americana de Anestesiologistas) em trabalho de parto. As 
pacientes receberam analgesia peridural com 8ml de soluções a 0,125% de bupivacaína, ropivacaína 
ou levobupivacaína com 100µg de fentanil. A avaliação da dor foi realizada com a escala Análogo-
visual. A escala de Bromage foi empregada para avaliação do bloqueio motor aos 5, 15 e 30 minutos 
após o início da analgesia. também foram coletados dados acerca do tempo para a solicitação da 
primeira complementação da analgesia, número de doses complementares, hipotensão arterial, 
náuseas, vômitos, prurido, bradicardia fetal, escores de Apgar e tipo de parto. o bloqueio motor aos 
30 minutos foi menos intenso no grupo ropivacaína (p<0,01). os resultados para outras variáveis 
foram semelhantes.

Estresse Oxidativo Cerebral e Alterações Comportamentais Induzidas pela Inalação de Residual 
Oil Fly Ash

Autor: Ana Cláudia tedesco Zanchi
orientador: Profª Drª Cláudia ramos rhoden
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas

estudos epidemiológicos demonstraram que a exposição humana aos metais da transição está 
associada às doenças neurodegenerativas. A exposição ocupacional aos solventes e aos metais 
como ferro, manganês, cobre, chumbo ou zinco tem sido associada com a doença de Parkinson e a 
exposição ao alumínio parece ter relação com a doença de Alzheimer. Conseqüentemente, os danos 
oxidativos podem estar relacionados às ações neurotóxicas destes metais. o nosso objetivo é estudar 
o estresse oxidativo no cérebro e as alterações comportamentais de ratos expostos ao residual oil 
fly ash (roFA) por 30 dias. ratos Wistar foram expostos ou não ao roFA por instilação intranasal e 
tratados ou não com a n-acetilcisteína (nAC) (150 mg/Kg) i.p. por 30 dias. Após o primeiro, oitavo e 
trigésimo dias, os animais foram testados no campo aberto. os ratos foram sacrificados, o cérebro 
foi dissecado e o estriado e o cerebelo retirados. As estruturas foram homogenizadas e testadas para 
determinar o estresse oxidativo (eo). A experiência foi feita no verão e no inverno. o grupo roFA no 
inverno apresentou uma concentração mais elevada do malondialdeído (MDA) independente dos 
tratamentos em comparação ao verão (p=0.001). Por outro lado, no verão, o grupo roFA apresentou 
a concentração de MDA mais elevada e a nAC protegeu o estriado do eo. A respeito do cerebelo, não 
houve alteração na concentração de MDA tanto no verão como no inverno (p=0.120 para o verão; 
p=0.252 para o inverno). em relação ao comportamento dos animais no campo aberto, avaliou-se 
a motricidade (andar periférico, levantar, explorar) e a emocionalidade (andar central, grooming 
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e número de bolos fecais). os animais do grupo roFA e roFAnAC apresentaram uma diminuição 
maior da motricidade no inverno em comparação ao verão. observou-se, no decorrer do tempo, 
uma diminuição gradual destes comportamentos, o que demonstrou a habituação dos animais ao 
teste do campo aberto. A emocionalidade dos grupos roFA e roFAnAC diminuiu por que tanto no 
inverno como no verão os animais fizeram menos grooming e andaram menos no centro do campo. 
Portanto, nosso estudo demonstrou que o roFA causou eo no estriado sendo este protegido pela 
nAC. entretanto, a nAC não protegeu das alterações comportamentais. Assim, a inalação do roFA está 
associada ao eo, mas esta não influencia diretamente nas alterações comportamentais apresentadas 
pelos animais.

Prescrição Inadequada de Antidepressivos no Tratamento da Depressão

Autor: Paulo Luis Farias Fernandes de Barros
orientador: Prof. Dr. Airton tetelbon Stein
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas

este trabalho está dividido em três partes: a primeira parte consiste em uma revisão da literatura, 
a segunda parte em uma pesquisa e a terceira parte é um artigo de revisão sobre a prescrição 
inadequada de antidepressivos no tratamento ambulatorial da depressão.

o principal objetivo deste estudo foi descrever os tipos de tratamento farmacológico para depressão 
e os fatores relacionados à adequação da prescrição de psicofármacos em uma cidade de pequeno 
porte. Foi realizado um estudo transversal com 348 pessoas com idade entre 18 e 65 anos que 
consultaram com médicos não-psiquiatras em uma cidade com 27.000 habitantes no estado do rio 
grande do Sul, Brasil. os participantes foram entrevistados com questões médico-sociais e aplicados 
os inventários de Depressão e Ansiedade de Beck. 

Quase 80% dos pacientes eram do sexo feminino, casados, que não concluiram o ensino básico, 
com baixa renda, consultaram em postos de saúde da rede pública, não tinham médico específico 
e não receberam orientações quanto ao uso das medicações. os psicofármacos mais prescritos 
para depressão foram os benzodiazepínicos. Baixa escolaridade, consultar em posto de saúde, 
sexo masculino e idade maior foram os fatores que contribuíram para a prescrição inadequada no 
tratamento da depressão, quando analisados em um nível multifatorial.

neste estudo encontramos que os fatores socioeconômicos - baixa escolaridade e baixa renda, sexo 
masculino e ser mais velho estavam associados a uma alta prevalência de tratamento inadequado 
para transtornos depressivos na comunidade. Como os benzodiazepínicos foram as drogas mais 
comumente prescritas para depressão, este estudo enfatiza a necessidade de melhorar os hábitos de 
prescrição dos médicos não-psiquiatras.
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f29.

f30.

Prevalência e Fatores Associados ao Excesso de Peso entre Adolescentes: Diferenças Entre os 
Sexos

Autor: Paula Dal Bó Campagnolo
orientador: Prof. Dr. Airton tetelbon Stein
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas

objetivo: determinar a prevalência de excesso de peso entre os adolescentes  em uma cidade do 
Sul do Brasil e verificar associação com fatores socioeconômicos, ambientais, biológicos e familiares, 
assim como prática de exercício físico, e ingestão de nutrientes.

Métodos: estudo transversal com amostra representativa de adolescentes da cidade de São Leopoldo 
(rio grande do Sul, Brasil). o processo amostral se deu por conglomerados por meio de sorteio 
sistemático dos setores censitários e dos domicílios. todos os indivíduos entre 10 e 19 anos morando 
nestes domicílios foram identificados e convidados a participar do projeto.  utilizado o índice de 
Massa Corporal (iMC) baseado na curva de referência do national Center for Health and Statistics, 
considerando como com excesso de peso o adolescente com percentil de iMC ³ 85. 

resultados: A prevalência de excesso de peso foi de 17% entre as meninas e 19% entre os meninos. De 
acordo com a análise ajustada, os fatores associados ao excesso de peso entre os meninos foram: ter 
pai e/ou mãe com doenças crônicas (Pr 2,56; Ci 1,52-4,33) e morar em domicílios com até 4 pessoas 
(Pr 2.00; Ci 1.13-3.54). entre as meninas, as variáveis associadas ao desfecho foram: baixo consumo 
de fibra (Pr 1.94; Ci 1.12-3.34), assistir televisão em excesso (Pr 1.99; Ci 1.09-3.66) e praticar exercício 
regularmente (Pr 0.63; Ci 0.41-0.99).

Conclusões: os adolescentes estudados apresentaram prevalência elevada de excesso de peso, sendo 
que os fatores comportamentais foram determinantes para essa condição entre as meninas e os 
fatores familiares foram determinantes entre os meninos.

Caracterização Fenotípica e Genotípica de Staphylococcus epidermis Isolados de Hemoculturas do 
Complexo Hospitalar ISCMPA no Período de 2002 a 2004

Autor: Ana Lúcia Souza Antunes
orientador: Prof. Dr. Pedro d’Azevedo
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas.

nas últimas décadas Staphylococcus spp coagulase negativo (SCon) têm sido identificados como 
patógenos importantes, principalmente em pacientes com dispositivos médicos, baixa imunidade e 
neonatos. S. epidermidis é a espécie mais freqüentemente isolada dentre os SCon e sua patogenicidade 
está relacionada com a habilidade em formar biofilme. A emergência de SCon como reservatório 
de resistência aos antimicrobianos, torna fundamental a identificação rápida e confiável, que, no 
entanto, não é realizada na rotina dos laboratórios de microbiologia clínica. os objetivos desse estudo 
foram identificar S. epidermidis, através de métodos fenotípicos de referência e método proposto e 
de método genotípico. Além de estabelecer o perfil de suscetibilidade desse microrganismo frente 
aos antimicrobianos usados freqüentemente no tratamento destas infecções e analisar a resistência a 

meticilina através das técnicas propostas pelo CLSi. o método convencional modificado por Bannerman 
(2003) é trabalhoso, e os métodos comerciais de identificação são dispendiosos e freqüentemente 
fornecem resultados pouco confiáveis devido à expressão variável das características fenotípicas. 
o método proposto utilizando discos de desferroxanima e fosfomicina mostrou ser uma excelente 
ferramenta para identificação do S. epidermidis. em nosso estudo identificamos 49,2% (241/490) de 
S. epidermidis, com uma resistência a meticilina de 77,6% (187/241). recentemente, o “Clinical and 
Laboratory Standards institute” (CLSi) propuseram uma modificação na metodologia para predizer a 
resistência a meticilina no gênero Staphylococcus mediada pelo gene mecA, através de teste de difusão 
com disco de cefoxitina. Apesar das recomendações do CLSi, a detecção da resistência a oxacilina por 
métodos fenotípicos permanece um desafio para o laboratório de microbiologia clinica tendo em 
vista a heteroresistência. os resultados desse trabalho são de grande importância para permitir aos 
laboratórios de microbiologia clínica a identificação de rotina do S. epidermidis, considerando que 
este dado é importante para levantamentos epidemiológicos. Além disso, o conhecimento dos níveis 
de resistência à oxacilina auxilia na conduta terapêutica para o tratamento destas infecções.
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Estimativa do Número de Pessoas com Diabetes no Brasil  em 2006 – Projeções de 1986-1988 a 
partir de Mudanças Demográficas e Nutricionais

Autor: Maria eugênia Bresolin Pinto
orientadora: Profª Drª Maria inês Schmidt
Co-orientadora: Profª Drª Maria inês Azambuja 
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em epidemiologia da
universidade Federal do rio grande do Sul

A prevalência de diabetes na população brasileira é freqüentemente descrita a partir de dados do 
estudo Multicêntrico de Prevalência de Diabetes mellitus (eMPDM), realizado entre 1986 e 1988 em 9 
capitais brasileiras. o objetivo deste estudo é projetar esses achados para o ano de 2006, considerando 
as mudanças demográficas e nutricionais da população no período. Foram estimadas prevalências de 
diabetes específicas para categorias de sexo, idade e iMC no eMPDM, levando em conta o desenho 
amostral do estudo, em que o teste diagnóstico de diabetes e as medidas antropométricas foram 
realizadas apenas em sub-amostras. A estrutura demográfica da população brasileira foi obtida 
do iBge para 1989, 2003 e 2006. Dados de obesidade e sobrepeso da população brasileira foram 
estimados por dois estudos nacionais, a Pesquisa nacional de Saúde nutricional (PnSn, 1989) e 
Pesquisa de orçamento Familiar (PoF, 2003). A prevalência de diabetes projetada para a população 
adulta brasileira em 1989 foi de 6,9%, chegando a um total de 3,3 milhões de indivíduos com diabetes. 
em 2006, levando em conta mudanças demográficas e nutricionais, a prevalência estimada é de 7,3%, 
com um total estimado de 5,8 milhões de pessoas com diabetes. indivíduos com excesso de peso (iMC 
> 25 kg/m2) representam 59% do total de indivíduos com diabetes em 1989 e aproximadamente 66%, 
em 2003 e 2006, esse aumento sendo mais acentuado entre os homens. não existiu uma diferença 
importante entre as projeções realizadas com e sem as mudanças nutricionais.

f32.

CATÁLoGo DE DissERTAçÕEs E TEsEs
DeFenDiDAS Por ProFeSSoreS DA FFFCMPA

IgM e Avidez de IgG podem determinar o Risco de Transmissão Materno-fetal em Áreas com Alta 
Prevalência da Infecção pelo Toxoplasmose gondii.

Autor: Myriam Morussi reis
orientador: Prof. Dr. Pedro Alves d’Azevedo
tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Patologia da Fundação Faculdade 
Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

A avidez de igg anti-toxoplasma foi realizada em 168 amostras igg e igM positivas de gestantes, 
coletadas em qualquer período da gestação, para avaliar o valor preditivo do risco de transmissão 
materno-fetal em amostra única. A igM neonatal foi considerada o marcador sorológico de  
transmissão. testes fluorométricos foram realizados para igg, igM (imunocaptura) e avidez de igg. 
Cinqüenta e uma das 128 gestantes testadas tiveram os partos realizados na instituição e a igM 
neonatal foi obtida. os resultados mostraram 32 (62.75%) gestantes com avidez alta, índices de 
igM entre 0,6 e 2,4 e nenhum recém-nascido infectado. Dezenove (37.25%) tiveram avidez baixa ou 
inconclusiva, índices de igM entre 0,6 e 11,9, cinco recém-nascidos infectados e um natimorto. em dois 
recém-nascidos infectados e no natimorto, os índices maternos de igM foram baixos e em um recém-
nascido infectado, o único parâmetro materno que sugeriu risco para o feto foi a avidez de igg. no 
presente estudo, a avidez de igg realizada em amostras isoladas de gestantes igM positivas auxiliou 
a determinar o risco de transmissão durante toda a gestação, especialmente quando os índices dos 
dois testes foram analisados em relação à idade gestacional. este modelo pode ser menos oneroso 
para países em desenvolvimento com alta prevalência da infecção e cria uma nova perspectiva para o 
diagnóstico da toxoplasmose congênita.

f31.
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Evolução da Nefrite Lúpica em Pacientes Tratados com Ciclofosfamida de Acordo com Variáveis 
Prognósticas: a Influência  da Etnia e da Hipertensão Arterial Sistêmica
 
Autor: Waldir Pedro de Castro  
orientador: Prof. Dr. Luiz Felipe Santos gonçalves 
Co-orientador: Prof. Dr. josé vanildo Morales 
tese de Doutorado apresentada Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas: nefrologia, da 
universidade Federal do rio grande do Sul 

introdução: esse estudo teve como objetivo avaliar a influência de fatores prognósticos na sobrevida 
renal e de  pacientes com nefrite lúpica proliferativa tratados com ciclofosfamida. 
Métodos: Foram analisados retrospectivamente 101 pacientes com nefrite lúpica. Desses, 75 pacientes 
que apresentavam nefrite lúpica proliferativa classe iii ou iv tratados com ciclofosfamida  foram 
estudados quanto aos desfechos delta da creatinina, dobro da creatinina inicial, óbito e hemodiálise 
conforme variáveis  prognósticas selecionadas, considerando um modelo basal  incluindo hipertensão 
arterial sistêmica e etnia. Para avaliar o efeito da hipertensão sobre os níveis da creatinina considerando 
também o impacto da etnia, foi usado um modelo de regressão linear múltipla aplicado sobre o delta 
creatinina. o poder do estudo foi calculado em aproximadamente 90% e o nível de significância 
adotado foi de α=0,05 sendo os dados analisados pelo programa SPSS 12.0. 
resultados: os resultados indicaram que, quanto ao desfecho delta da creatinina, a hipertensão  
arterial associou-se a uma maior deterioração da função renal (P=0,015) e a etnia, isoladamente, 
não exerceu influência significativa sobre a evolução da creatinina (P=0,23). no entanto, o efeito da 
hipertensão arterial sobre a evolução da creatinina processa-se de forma mais acentuada entre os 
indivíduos afro-descendentes do que entre os caucasianos (P=0,027). 
Conclusão: os pacientes afro-descendentes com nefrite lúpica evoluem com deterioração da função 
renal de forma mais significativa que os caucasianos quando são hipertensos. 

f33.

CAtálogo
de proJetos
em eXeCUçÃo
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CATÁLoGo DE PRoJETos Em EXECUção
ProjetoS De ProFeSSoreS AProvADoS PeLo 
CoMitÊ De ÉtiCA e PeSQuiSA DA FFFCMPA

orientador(es), aluno, título do projeto

Almeida S. efeitos do estradiol 17beta oral baixa dose ou não oral associados à progesterona sobre 
variáveis relacionadas com função endotelial, inflamação e perfil metabólico em pacientes pós-
menopaúsicas: aspectos farmacogenéticos.

Almeida S. tratamento hormonal na menopausa: aspectos farmacogenéticos envolvidos com a 
alteração de marcadores de risco cardiovascular.

Barros HMt. Avaliação da eficácia da intervenção motivacional breve na redução do consumo abusivo 
de álcool.

Barros HMt. Avaliação de diferenças entre os sexos no condicionamento de lugar produzidas por 
tolueno em ratos.

Barros HMt. efeitos comportamentais prematuros de exposição perinatal a tolueno em ratos filhotes.

Barros HMt, oliveira AtD. expressão gênica de subunidades de gABAra e de gAD65 e gAD67 em 
córtex pré-frontal, hipocampo e estriato de ratos em modelo de transtorno déficit de atenção e 
hiperatividade e uso de cocaína via oral. 

Barros HMt, oliveira AtD. influência do sistema serotonérgico em um modelo experimental no 
consumo e abstinência de cocaína em rato.

Barros HMt, oliveira AtD. o uso crônico de tolueno e os efeitos sobre o metabolismo cerebral e a 
regulação do sistema gABAérgico.

Barros HMt. usuário de um serviço de informações sobre drogas de abuso: caracterização de uma amostra.

Bonamigo rr. estudo randomizado sobre a capacidade de identificação pelos pacientes de lesões 
suspeitas de melanoma: a regra do ABCD como instrumento.

Bonamigo rr. Pesticidas como fatores de risco para melanoma: um estudo caso-controle.

Dall’Ago P. Determinação da influência da exposição aguda ao material particulado sobre o coração 
durante a atividade física: uma análise da função autonômica e dos parâmetros oxidativos cardíacos.

Dall’Ago P. efeito da microinjeção de glutamato e gABA no núcleo póstero-dorsal da amígdala medial 
sobre o controle da pressão arterial em ratos.

G1.

G2.

G3.

G4.

G5.

G6.

G7.

G8.

G9.

G10.

G11.

G12.

G13.

Dall’Ago P. insuficiência cardíaca experimental: caracterização da doença muscular ventilatória, das 
alterações na mecânica respiratória e estudo dos efeitos do treinamento muscular inspiratório sobre 
as características morfológicas e funcionais dos músculos ventilatórios.

Dall’Ago P. treinamento muscular respiratório em pacientes com neuropatia autonômica diabética.

Dantas DCM, Barros HMt, Lando vr. efeito do extrato das folhas da Morus alba e Morus nigra sobre a 
citologia vaginal e níveis plasmáticos de hormônios sexuais femininos em ratas wistar.

Fernandes MC, Barros HMt. Proliferação celular no hipocampo de ratos diabéticos submetidos à 
manipulação neonatal.

Fin CA, Barros HMt. utilização de substratos energéticos pelo hipocampo durante os processos de 
consolidação e evocação da memória.

giovenardi M, rasia Filho AA. efeito da microinjeção de somatostatina e de substância P na amígdala 
medial póstero-dorsal sobre o comportamento agressivo de ratos.

Magalhães Cr. Configuração das feiras de saúde como cenário de aprendizagem da prática profissional em 
saúde para alunos de graduação da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre.

Mattevi vS. identificação de marcadores genéticos associados a efeitos adversos em pacientes com 
síndrome da imunodeficiência adquirida sob terapia anti-retroviral.

Mattevi vS. investigação do papel de genes de adipocinas na etiologia da obesidade humana.

oliveira AtD, Barros HMt. o uso crônico do tolueno e os seus efeitos sobre o metabolismo cerebral e 
a regulação do sistema gABAérgico.

oliveira AtD. o uso da ninhidrina como método de triagem para a detecção de fluido seminal em 
amostras forenses. 

rasia Filho AA. efeito da microinjeção de histamina na amígdala medial póstero-dorsal no 
comportamento sexual de ratos machos.

rasia Filho AA. estudo sobre a arborização dentrítica de neurônios das sub-regiões antero-dorsal, 
póstero-ventral da amígdala medial de ratos machos e fêmeas em diferentes fases do ciclo estral. 

G14.

G15.

G16.

G17.

G18.

G19.

G20.

G21.

G22.

G23.

G24.

G25.

G26.
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G27.

G28.

G29.

G30.

G31.

G32.

G33.

G34.

G35.

G36.

G37.

G38.

G39.

G40.

rasia Filho AA. estudo sobre a densidade de espinhos dentrícos em neurônios da amígdala medial 
póstero-dorsal de ratos machos submetidos ao estresse de contenção e ao enriquecimento ambiental. 

rasia Filho AA, Fin CA. estudo sobre a presença e a distribuição de terminais glutamatérgicos e 
gABAérgicos em espinhos dentrícos e da expressão gênica dos neurotransmissores glutamato e 
gABA na neurotransmissores glutamato e gABA na amigdala medial póstero-dorsal de ratos e em 
ratas ao longo de seu ciclo estral.

rasia Filho AA, Silva HtH. Morfologia dos neurônios da amígdala medial em seres humanos.

rhoden Cr. Análise dos parâmetros oxidativos, inflamatórios e da expressão gênica das proteínas 
cuznsod, mnsod e hsp70 em pulmões de ratos expostos cronicamente a diferentes concentrações de 
residual oil fly ash (rofa).

rhoden Cr. Avaliação do efeito antioxidante do vinho tinto ou do resveratrol sobre diferentes tecidos 
de ratos diabéticos.

rhoden Cr. efeito do ultra-som pulsado sobre a produção de espécies ativas de oxigênio na fase 
inflamatória da lesão muscular.

rhoden Cr. estudo da genotoxicidade dos poluentes do ar em diferentes áreas da cidade de Porto 
Alegre monitoramento in situ.

rhoden Cr. estudo do estresse oxidativo e da taxa de apoptose em fígado de ratos cirróticos tratados 
com vitamina e.

rhoden Cr, oliveira AtD. expressão gênica de HSP 70, CuZnSoD e MnSoD nos pulmões de ratos 
submetidos a exposição crônica de roFA. 

rhoden eL, rhoden Cr, telöken C, Barros HMt, Schmid H. efeitos do uso de dieta hiperlipídica e 
sinvastatina sobre excreção urinária de tgF B1, albumina e expressão da proteína gLut1 no córtex 
renal de ratos com Diabetes mellitus induzido pelo uso de estreptozotocina.

rotta Ln. Consolidação e evocação da memória. 

Schaan BD, Dall’Ago P. treinamento muscular respiratório em pacientes com neuropatia autonômica 
diabética.

Schaan BD. Função endotelial venosa em pacientes diabéticos tipo 2 com e sem uso de insulina.

Schmid H. Captação de i131 pela tireóide: avaliação das técnicas de preparo para exames cintilográficos 
e dosagem de lodo urinário como critério para interpretação dos resultados.

G41.

G42.

G43.

G44.

G45.

G46.

G47.

G48.

Schmid H. efeito de uma dose de quimioterapia profilática com actinomicina D no esvaziamento 
uterino de pacientes com mola hidatiforme de alto risco para prevenção primária de neoplasia 
trofoblástica gestacional pós-molar. 

Stein At, Barros HMt. Comportamento domiciliar: fatores que contribuem para o envenenamento 
pediátrico.

telöken C. o perfil reprodutivo masculino com parceira cuja faixa etária é menor que 38 anos.

veiga ABg. Análise dos genes da lagarta Lonomia obliqua que codificam para moléculas envolvidas 
na síndrome hemorrágica – busca de novos princípios com ação na hemostasia através de estudos 
de genômica funcional. 

veiga ABg. Avaliação dos parâmetros hematológicos e dosagem de cotinina em fumantes da cidade 
de Porto Alegre/rS.

Weber MB. Associação da presença do estafolococo dourado nas fossas nasais das mães de pacientes 
com dermatite atópica e a gravidade do quadro clínico da doença.

Weber MB. Avaliação dos sintomas depressivos e de ansiedade nos cuidados de pacientes infantis e 
adolescentes com dermatite atópica. 

Weber MB, Mezzari A. identificação de espécies de malassésia em Serviço de Dermatologia do Sul do Brasil.
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CATÁLoGo DE PRoJETos Em EXECUção
ProjetoS DeSenvoLviDoS no ProgrAMA De 
PóS-grADuAção eM CiÊnCiAS MÉDiCAS

orientador(es), aluno, título do projeto

Amantéa SL, Adriana Becker. Ferritina na efusão pleural parapneumônica em crianças.

Amantéa SL, eloni t. rotta rodrigues. B2 agonistas por via oral inalatória no manejo da asma infantil 
em serviço de emergência pediátrica.

Amantéa SL, Marta Hemb. influência da reserva cognitiva no dano cerebral após estado de mal 
epilético em ratos desnutridos.

Amantéa SL, Patricia Coelho Lamachia Madke. A avaliação da deposição pulmonar de radioaerossóis 
por diferentes técnicas inalatórias.

Amantéa SL, rita Carolina Pozzer Krumenauer. Associação entre achados clínicos e endoscópicos em 
recém-nascidos e lactentes com estridor.

Barros HMt, Claudia galvão Mazzoni. Aconselhamento telefônico reativo: estudo da eficácia da 
intervenção motivacional breve na cessação do tabagismo.

Barros HMt, elisa Leal Belmonte. influência da violência comunitária sobre o uso de drogas: comparação 
entre os sexos.

Barros HMt, Fabíola Lara Cervi. Proliferação neuronal no hipocampo de ratos diabéticos submetidos 
ao teste do nado forçado. 

Barros HMt, Maurício Schuller nin. Avaliação da atividade antidepressiva de ácidos graxos n-3 e n-6 
através do teste de natação forçada: o papel da gABA e da glicose extracelular. 

Barros HMt, Polliana Sangalli. Avaliação da intervenção motivacional breve na redução do consumo 
abusivo de álcool.

Barros HMt, Simone Fernandes dos Santos. intervenção motivacional breve por telefone no processo 
de cessação do consumo de maconha.

Barros HMt, tais de Campos Moreira. A influência do uso de drogas na violência domiciliar: um estudo 
na cidade de Porto Alegre.

Barros HMt, vera Beatris Martins. relação entre o uso da pilocarpina tópica, xerostomia, qualidade 
vocal e espectos laríngeos de pacientes submetidos a radioterapia na região de cabeça e pescoço.

G49.

G50.

G51.

G52.

G53.

G54.

G55.

G56.

G57.

G58.

G59.

G60.

G61.

Barros HMt, viviane Cordeiro Bolzan. efeito do extrato das folhas de Morus alba e Morus nigra sobre o 
comportamento de ratos ooforectomizadas.

Barros HMt, viviane Maria toniazo e Simone vidor; PiC/FFFCMPA. influência dos hormônios sexuais 
femininos nos efeitos da cocaína: o papel do sistema gABA. 

Bernd LAg, giovanni M. Siqueira Di gesu. Características das reações anafiláticas em crianças de Porto 
Alegre, rS.

Cardoso PFg, Ana Cristina reinhehr Ferreira. Avaliação do desempenho do oxigenador com curto 
circuito veno-arterial quanto a transferência de bases em cirurgia de revascularização do miocárdio. 

Cardoso PFg, eduardo Sperb Pilla e giovani Schirmer Wendrame; PiBiC/CnPq/FFFCMPA. Pré-
condicionamento isquêmico em modelo de isquemia/reperfusão pulmonar em ratos. 

Cardoso PFg, gabriel ribeiro Madke. o efeito da pressão expiratória final durante ventilação líquida 
parcial em modelo canino de alotransplante pulmonar unilateral esquerdo. 

Dall’ago P, elisa Brosina de Leon. efeitos da estimulação elétrica sobre as características morfológicas 
do músculo esquelético na insuficiência cardíaca experimental.

Dall’ago P, ramiro Barco nunes e Mateus Samuel tonetto; PiBiC/CnPq/FFFCMPA. estudo das 
repercussões da resposta inflamatória sobre o músculo esquelético na insuficiência cardíaca 
experimental: efeitos do exercício físico.

d’Azevedo PA, Ana Lúcia Souza Antunes. Caracterização fonotípica e genotípica de Staphylococus 
epidemidis isolados de hemoculturas do Complexo Hospitalar iSCMPA.

d’Azevedo PA, Carina Secchi. Avaliar a diversidade fenotípica e genotípica de Staphylococcus spp coagulase 
negativos não epidermidis isolados de hemocultura de pacientes de um Hospital de Porto Alegre.

d’Azevedo PA, Leandro reus r. Peres. estudo do perfil de resistência de Staphylococcus epidermidis 
isolados em hemoculturas de pacientes internados no grupo Hospitalar Conceição. 

Halpern r, Fernando Manuel M. Cruz. estudo das alterações pulmonares em adolescentes de 12 a 18 
anos de idade, em situação de risco, usuários de drogas inalantes a base de tolueno. 

Halpern r, vanessa rezende Balle. efeitos da pubicaína, ropivocaína e levobupivacaína na analgesia 
de parto. 

G62.

G63.

G64.

G65.

G66.

G67.

G68.

G69.

G70.

G71.

G72.

G73.

G74.



Catálogo de Produção Científica 2007104 Catálogo de Produção Científica 2007 105

Kalil An. Plauto erasmo Beck. esôfago-gastrectomia minimamente invasiva.

Pereira Lima jC, josé Salomão júnior. valor diagnóstico do achado “mucosa nacarada” na doença de 
refluxo gastroesofágico. 

Pereira Lima jC, renata Andreoli rostirolla. ressecção de lesões neoplásicas colorretais planas e 
polipóides: análise multivariada de fatores de risco para recidiva a longo prazo.

Pereira Lima jC, ricardo Parizzi raymondi. Aplicação da cromoendoscopia com lugol no rastreamento 
de lesões esofágicas pré-neoplásicas em pacientes tabagistas pesados e pacientes com tumores de 
cabeça e pescoço. 

Pereira Lima LM, Fábio tomazzolli Santarosa. efeito da doxorrubicina na tolerância a isquemia celular 
em fígado de ratos.

rhoden Cr, Ana Claudia t. Zanchi. estudo do estresse oxidativo em diferentes estruturas 
comportamentais de ratos expostos concomitantemente à poluição do ar. 

rhoden Cr, Carlos eurico L. Pereira. Determinação de estresse oxidativo pulmonar em modelo 
experimental de exposição a partículas (PM) e modulação pelo óxido nítrico. 

rhoden Cr, Fernanda da Costa Praia. estudo da atividade genotóxica dos resíduos de agrotóxicos 
presentes na cenoura avaliados pelo bioindicador tradescantia pallida (MCn) e da qualificação 
quantificação dos mesmos pelas técnicas de cromatografia gasosa e espectometria de massas.

rhoden Cr, juliana Wendland e roberto Marques Damiani; PiBiC/CnPq/FFFCMPA. estudo comparativo 
das alterações neurocomportamentais e bioquímica de ratos cirróticos e de ratos encefalopatas. 

rhoden Cr, thiago gomes Heck. Determinação da influência da exposição aguda ao material 
articulado sobre coração durante a atividade física: uma análise da função autonômica e dos 
parâmetros oxidativos cardíacos. 

rhoden eL, Daniel Barcellos Azambuja. Avaliação da função erétil e da qualidade de vida em pacientes 
submetidos à mutação abdominoperineal de reto tratados e não com citrato sildenafil. 

rhoden eL, Fernando Bastos Duarte. Avaliação da espermatogênese do grau de apoptose de células 
germinativas, expressão da proteína p53 tecidual testicular e lipoperoxidação de células testiculares 
em um modelo experimental de varicocele em ratos tratatos e não com n-Acetil-Cisteína.

rhoden eL, Marcelo Duarte Bicca. expressão da enzima óxido nítrico sintase endotelial (e nos) em 
corpos cavernosos de ratos com hiperlipidemia. 

rigatto Kv, juliano dos Santos evangelho e Cíntia tusset; PiBiC/CnPq/FFFCMPA. estudo da disfunção 
endotelial em camundongos Knockout para receptores de LDL.

G75.

G76.
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G79.
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G84.

G85.

G86.

G87.

G88.

Schmid H, graciele Manjabosco tombini. Diagnóstico, prevalência e complicações do tratamento da 
oftalmopatia de graves.

Schmid H, guilherme Marasciulo Brenner. Determinantes genéticos de DM2 e suas complicações 
vasculares no estresse do retículo endoplasmático.

Schmid H, janaína M. godinho. efeito do tratamento com insulina sobre níveis urinários de tgF-B1 e 
conteúdo protéico de gLut1 no córtex renal de ratos com diabetes por estreptozotocina. 

Schmid H, Luciana Benfica Abrão. Doença periodontal e neuropatia diabética periférica em pacientes 
portadores de Diabetes mellitus tipo 2.

Schmid H, Marcela Fabiana Bordaberry. Diagnóstico, prevalência e complicações do tratamento da 
oftalmopatia de graves.

Stein At, Carla Luiza job ramos. Falta de conhecimento da ação dos agentes tóxicos existentes nos 
domicílios como fator determinante para eventos tóxicos na infância – um estudo de caso controle.

Stein At, Kátia e. Pires Souto. Avaliação das alterações metabólicas em pacientes submetidos a 
tratamento clínico e cirúrgico da obesidade mórbida. 

Stein At, Paula Dal Bó Campagnolo. Prevalência e fatores associados ao excesso de peso entre 
adolescentes: diferenças entre os sexos.

Stein At, Paulo Luis F. F. Barros. o tratamento de depressão por médicos não psiquiatras. 

telöken C. Ana Luft. Analgesia com pequenas doses pré-operatórias de cetamina “s” em videocirurgia. 

vítolo Mr, gisele Ane Bortolini. incidência de anemia e fatores de risco associados em uma coorte de 
crianças que foi submetida a um programa de intervenção nutricional do primeiro ano de vida.
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CATÁLoGo DE PRoJETos Em EXECUção
ProjetoS DeSenvoLviDoS no ProgrAMA De PóS-
grADuAção eM MeDiCinA: HePAtoLogiA

orientador(es), aluno, título do projeto

Cheinquer H, Carlos Kalin Kalakun. Avaliação dopplervelocimétrica em pacientes transplantados 
hepáticos.

Fontes Pro, joão Carlos Haeffner. estudo experimental para avaliação de alterações celulares em 
tecido hepático em modelo animal de choque.

Marroni CA, Alfeu de Medeiros Fleck júnior. Função renal pós-transplante de fígado.

Marroni CA, Carla Aladren taroncher. Avaliação da qualidade de vida em pacientes no pré e pós-
transplante ortotópico hepático. 

Marroni CA, Dário eduardo de Lima Brum. efeito imunomodulatório da transfusão sangüínea.

Marroni CA, Lisia Hoppe. evolução pós-transplante ortotópico de fígado de pacientes com hepatite 
crônica pelo vHC e infecção pelo CMv. 

Marroni CA, raquel Cristina Segger. Avaliação dopplervelocimétrica em pacientes transplantados 
hepáticos. 

Marroni CA, Sabrina Dahlem. estudo comparativo entre a avaliação antropométrica, dinamometria 
e bioimpedância utilizando o método BivA no diagnóstico nutricional de pacientes cirróticos em 
tratamento clínico no Complexo Hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre.

Mattos AA, Alexandro vaesken Alves. Avaliação da persistência da resposta sustentada ao tratamento 
da hepatite. 

Mattos AA, Bruno galperim. infecção vHC em hemodiálise.

Mattos AA, Carlos Becker. genotipagem do vírus da hepatite B.

Mattos AA, Fernanda Schild Branco de Araújo. ecografia em tumores de fígado.

Mattos AA, idílio Zamin júnior. esteato-hepatite não alcoólica: modelo experimental.

Mattos AA, Kalil A. Dinamar Zanchet. Cirurgia virtual pré-operatória de fígado.

G100.
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G103.

G104.
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G107.

G108.

G109.

G110.

G111.

G112.

G113.

Mattos AA, Leonora Piccoli. Análise da resposta virológica sustentada em pacientes com hepatite 
crônica C e esteatose hepática.

Mattos AA, Maurício Fraga da Silva. Avaliação da função cardíaca em paciente cirrótico.

Mattos AA, Paulo roberto Leirias de Almeida. tratamento de pacientes com hepatite crônica C com 
interferon reguilado e ribavirina: a experiência da Secretaria de Saúde do rS.

Mattos AA, Wilson josé de Almeida júnior. radioterapia MiS Hepática. 

rhoden Cr, Márcio Luis Lucas. importância do óxido nítrico em fígado isquêmico de ratos.

G114.
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CATÁLoGo DE PRoJETos Em EXECUção
ProjetoS DeSenvoLviDoS no ProgrAMA 
De PóS-grADuAção eM PAtoLogiA

orientador(es), aluno, título do projeto

Alexandre CoP, juliana de Moura Montagner. investigação clínico-laboratorial de infecção por 
poliomavírus em transplante renal.

Alexandre CoP, juliane Cristina S. Azevedo e Daisy Lima Prodella; PiBiC/CnPq/FFFCMPA. Determinação 
do espectro mutacional do gene p53 em carcinomas epidermóides de cavidade oral. 

Alexandre CoP, rúbia Denise ruppenthal e Carmela nicolini; PiBiC/CnPq/FFFCMPA. Avaliação do 
papel da hipermetilação da região promotora dos genes CDx1, tWiSt e gStP-1 na carcinogênese 
colorretal.

Barros HMt, rosane Bossle Bernardi. estudo do efeito da progesterona sobre a epilepsia induzida por 
pilocarpina, sobre a memória discriminativa e sobre a expressão de subunidades do receptor gABA, 
em ratos albinos. 

Bonamigo rr, Maria Carolina Widdholzer rey. Metaloprotenase-2 da matriz e fatores prognósticos 
histopatológicos do melanoma.

Chem rC, Dilmar Francisco Leonardi. estudo comparativo histo-imunológico da rejeição entre 
enxertos de pele humana conservada e fresca. 

Coutinho LMB, Alexandra Cauduro Ponso. Heterogeneidade genética e fenotípica no alcoolismo. 

Coutinho LMB, Karina Bueno Salgado. imunoexpressão da endoglina em metástases de melanoma 
maligno em sistema nervoso central: avaliação da densidade microvascular tumoral e comparação 
com metástases encefálicas de carcinomas de mama e pulmão.

Coutinho LMB, Letícia M. Santos Balzan. Fatores preditivos de fibrose hepática induzida por obstrução 
biliar e ocorrência de regressão da fibrose hepática após descompressão biliar.

d’Azevedo PA, Andréa Cauduro de Castro. Avaliação do Q-Preven 1 e 2 – DBS, na detecção de 
anticorpos contra o vírus da imunodeficiência humana (Hiv 1; Hiv 2; Hiv 1 subtipo o) em amostras de 
sangue seco coletadas em papel filtro.

d’Azevedo PA, regina Barbosa Schöeder. estudo da prevalência de soropositividade e da incidência 
de infecção ativa pelo HHv-6 em transplantados renais da Santa Casa de Porto Alegre.

G119. 

G120.

G121.

G122.

G123.

G124.

G125.

G126.

G127.

G128.

G129.

Fernandes MC, rosalva thereza Meurer e Daniele tondolo Martins; PiBiC/CnPq/FFFCMPA. Correlação 
da expressão do p53, c-erbB-2, e a detecção do isocromossoma 17q na sobrevida de pacientes com 
meduloblastoma. 

graudenz MS, Ademar j. Bedin júnior. Fenótipos moleculares em tumor mamário feminino – 
prevalência em grupos extremos de idade.

graudenz MS, Alexandra M. S. Freitas. Angiogênese dos gliomas: estudo pela endoglina (CD 105).

graudenz MS, Carlos eduardo Anselmi. Associação entre metástases ósseas diagnosticadas pela 
cintilografia óssea e fatores prognósticos em câncer de mama invasivo.

graudenz MS, Sérgio roithmann. Papiloma vírus humano (HPv) e câncer de mama: expressão de 
proteínas oncogênicas.  

Hartmann AA, Paulo roberto Silva Ferreira. efeitos do uso de corticóide no intestino de ratos 
submetidos à ação intraperitonial de mecônio e de urina neonatal.

Hilbig A, gabriel Corteze neto e Cristina Birlem Bleil; PiBiC/CnPq/FFFCMPA. Angiogênese em 
oligodendrogliomas: análise imunohistoquímica da expressão do fator de crescimento endotelial 
vascular (vegF) e dos marcadores de densidade vascular endoglina (CD 105) e CD 34.

Hilbig A, Helena terezinha Hubert Silva. estudo morfológico do hipocampo e do giro parahipocampal 
em cérebros humanos adultos normais e com epilepsia temporal por esclerose hipocampal. 

Hilbig A, Mônica F. rosa de Lima. Proposta de um modelo experimental em ratos para estudo da 
fisiopatogenia da Doença de Parkinson.

Kader iitA, Ana elisa K. Bau. Avaliação da resposta imunológica na úlcera de Buruli através de 
imunohistoquímica.

oliveira MC, Cristina M. Dallago e Samira Ceconello teixeira; PiBiC/CnPq/FFFCMPA. Avaliação da 
apoptose e proliferação celular em adenomas hipofisários.

oliveira MC, Denise Maria Dotta Abech. Presença de receptores de estrógeno e prolactina e expressão 
da aromatase em tecido prostático normal e hiperplásico de ratos: efeitos do tratamento com 
tamoxifeno letrozole e bromocriptina.
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oliveira MC, rafael Loch Batista. o papel da aromatase na hiperplasia hipofisária induzida pelo 
estradiol e o efeito do letrozol nas células hiperplásicas hipofisárias.

Paskulin gA, Carlo Domenico Marrone. Distrofia muscular de Duchenne no rgS – Análise clínico-
laboratorial de 26 pacientes.

Paskulin gA, Paulo ricardo g. Zen. Significado prognóstico da presença da fusão dos genes teL/AML1 
em uma amostra gaúcha de pacientes pediátricos com leucemia linfoblástica aguda.

Paskulin gA, rafael Fabiano rosa. Prevalência e caracterização clínica dos pacientes que internan na 
unidade de tratamento intensivo Cardiológica do Hospital da Criança Santo Antônio e detecção da 
síndrome de deleção 22q11 através de exame de cariótipo sincronizado e de técnica de hibridização 
in situ fluorescente (FiSH).

Pereira Lima C, Letícia viçosa Pires. Prevalência dos tipos de doença trofoblástica gestacional nos 
casos tratados também com histerectomia, nos últimos 20 anos, no centro de doenças trofoblásticas 
(CDt) da iSCMPA.

rasia Filho AA, Carolina Böettge rosa. efeito da microinjeção de gABA e glutamato no núcleo póstero-
dorsal da amígdala medial sobre o comportamento alimentar em ratos.

Silveira gPg, Ana Selma Bertelli Picoloto. Distinção imunoistoquímica entre adenocarcinoma de 
endocérvice e de endométrio.

Silveira gPg, Dioga Ana Mattiello. estudo comparativo entre punção aspirativa por agulha fina e 
punção por agulha grossa no diagnóstico de lesões mamárias suspeitas de malignidade.

Silveira gPg, Mario Casales Schorr. estudo comparativo entre marcadores tumorais prognósticos 
p53, c-erbB-2, receptores de estrógeno e progesterona, p53, Ki67 entre componentes invasores e 
intraductais de carcinomas ductais em situ puro em carcinomas. 

Silveira gPg, Michele Bertoncello Spader. Correlação entre idade e fatores prognósticos patológicos 
em pacientes com estádios iniciais de carcinoma de colo uterino.

Silveira gPg, raquel Papandreu Dibi. expressão do Ki-67, receptor estrogênio e receptor de progesterona 
no endométrio de pacientes pós-menopáusicas com câncer de mama e uso de tamoxifeno.

Zettler Cg, josé Luiz Pedrini. estudo comparativo da expressão do exon 5,6,7 e 8 no P53 no carcinoma 
primário de mama e na sua respectiva recidiva local, em casos positivos para a expressão desta 
proteína nas duas amostras. 

Zettler Cg, rogério grossmann. Avaliação dos diferentes marcadores prognósticos e preditivos pré e 
pós-quimioterapia neoadjuvante em mulheres com carcinoma mamário localmente avançado. 

Zettler Cg, Sílvio M. Pegoraro Balzan. risco das ressecções hepáticas em pacientes com sobrepeso ou obesos.
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CATÁLoGo DE PRoJETos Em EXECUção
vinCuLADoS A BoLSAS De iniCiAção CientíFiCA

orientador, aluno, título do projeto, tipo de Bolsa.

Alexandre CoP, vanessa Stahl Hermes. investigação do polimorfismo do gene tP53 no câncer de 
mama e nas lesões pré-neoplásicas; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

Almeida S, Luciana otero Lima. o papel da farmacogenética no efeito antinflamatório dos inibidores 
da HMg-CoA redutase; PiC/FFFCMPA.

Andrade CF, Luiz Felipe Machado Pfeifer. Criação de modelo de bolha de enfisema unilateral em ratos 
e seu potencial tratamento com o uso de células tronco; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

Barros HMt, nadine glesse. influência dos hormônios sexuais femininos nos efeitos da cocaína: o 
papel do sistema gABA; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

Cardoso PFg, rafael Botelho Foernges. utilização do perfluorocarbono na preservação de enxertos 
pulmonares submetidos a 6 horas de isquemia fria em modelo animal - ratos - de alotransplante 
pulmonar unilateral esquerdo; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

Dantas DCM, vinicíus Sgorla Couto. obtenção e caracterização de substâncias ativas de folhas de 
Morus nigra e a avaliação da citologia vaginal de ratas Wistar; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

d’ Azevedo PA, Filipe Dari Krueger. epidemiologia e resistência dos principais microorganismos 
causadores de infecções hospitalares e comunitária em Porto Alegre, rS; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

d’ Azevedo PA, Letícia ganassini. estudo de prevalência de enterococcus resistentes à ampicilina, 
vancomicina e a níveis elevados de aminoglicosídeos (estreptomicina e gentamicina) na irmandade 
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre; PiC/FFFCMPA.

Ferigolo M, Aline Simas gasparoto. Avaliação de diferenças entre os sexos no condicionamento de 
lugar produzidas por tolueno em ratos; PiC/FFFCMPA.

Fernandes MC, ricardo Santin. Proliferação celular no hipocampo de ratos diabéticos submetidos ao 
teste do nado forçado; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

Fin CA, janaina Brusco. estudo da densidade de espinhos dendríticos da região CA1 do hipocampo 
dorsal e da região póstero dorsal da amigdala medial de ratos após o treino em esquiva passiva ou 
inibitória; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.
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Fischer gB, jacqueline Mori Lazzari. Avaliação clínica e funcional de crianças com pneumopatia 
obstrutiva crônica pós-viral; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

Fischer gB, rosana Cardoso Manique. validação em crianças asmáticas de três questionários sobre 
qualidade de vida: o PAQLQ, o PACQLQ e o eQ-5D; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

Fuchs FD, Fabio t. Cichelero. Correlação entre estreitamento arterial avaliado por fundoscopia através 
de método semi-automático e índice tornozelo-braquial; PiC/FFFCMPA.

garcia CD, Adriane Maldotti e Alice Feldes Pedotte; PiBiC/CnPq/FFFCMPA. elaboração e aplicabilidade 
de protocolo de avaliação psiquiátrica em doadores renais; PiC/FFFCMPA.

graudenz MS, Cristiane Michelon Sandri. Citometria de fluxo na avaliação do risco imunológico pré-
transplante renal com doador cadáver; PiC/FFFCMPA.

graudenz MS, evelise Pietrobon. Detecção do polimorfismo nos genes da metaloproteinase 9 e do 
inibidor tecidual das metaloproteinases 2 no carcinoma de mama; PiC/FFFCMPA.

Hartmann AA, Carolina rigatti Hartmann. Avaliação de marcadores imunohistoquímicos como critério 
diagnóstico em lesões iniciais do carcinoma de próstata; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

Kalil An, Marieta raffaella granata. Avaliação do perfil epidemiológico do melanoma maligno em 
uma amostra de pacientes do Hospital Santa rita - Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre; 
PiC/FFFCMPA.

Kohek MBF, gabriela C. garbin. influência do 17 Beta-estradiol sobre o controle reflexo da pressão 
arterial e no equilíbrio entre as atividades da nADPH oxidase e no sintase; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

Marroni CA, Douglas Alano Simonetto. A ação da quercetina na hipertensão portal induzida por 
ligadura parcial de veia porta; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

Mattos AA, Carolina Silva Schiefelbein. estudo experimental para avaliação de técnica de cirurgia 
bariátrica em modelo animal; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

oliveira MC, Carolina Petry. Complicações oronasais em pacientes submetidos a cirurgia transfenoidal; 
PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

Paskulin gA, Dayane Bohn Koshiyama. Prevalência e caracterização das anormalidades citogenéticas 
observadas em pacientes que internam na unidade Cardiológica de tratamento intensivo do Hospital 
da Criança Santo Antônio detectadas através de exame de cariótipo de alta resolução; PiC/FFFCMPA.

Pereira Lima jC, Carlos eduardo Batista Martins. Prevalência de esôfago de Barrett em pacientes com 
e sem doença do refluxo gastroesofágico e sua relação com a qualidade de vida; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.
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Pereira Lima jFS, nicole Pamplona P. de Andrade. Hiperprolactinemia e receptores de prolactina, 
dopamina e estrógeno em tumores primários do sistema nervoso central; PiC/FFFCMPA.

rasia Filho AA, Diego Fontoura Mendes riveiro. efeito da microinjeção de glutamato e gABA no núcleo 
póstero-dorsal da amígdala medial sobre o controle da pressão arterial em ratos; PiC/FFFCMPA.

rhoden Cr, Lucas toniolo da Silva. estudo dos efeitos da poluição atmosférica particulada sobre o estresse 
oxidativo testicular e fertilidade de ratos tratados ou não com n-acetilcisteína; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

rhoden eL, Dieter Diermann Brahm. Avaliação da translocação bacteriana entérica, estresse oxidativo 
e histopatologia intestinal após o pré-condicionamento isquêmico induzido por pneumoperitônio 
com dióxido de carbono (Co2); PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

rhoden eL, Patrick ely teloken. Papel da estatina no tratamento da disfunção erétil: ensaio clínico 
randomizado e duplo-cego; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

rhoden eL, rodrigo Blaya. efeitos do uso crônico da tadalafila sobre as características histomorfométricas, 
expressão do fator de crescimento beta e da fosfodiesterase do tipo 5 do corpo cavernoso de ratos 
submetidos à neurectomia cavernosa; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.

roman t, Fernanda irma remus Hamester. estudo do gene do transportador de noradrenalina (net1) e 
possíveis conseqüências na etiologia e na clínica do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; 
PiC/FFFCMPA.

vítolo Mr, Cristine da Silva Medeiros. investigação dos fatores de risco para obesidade precoce e 
anemia em uma coorte de crianças submetidas a um programa de intervenção nutricional no primeiro 
ano de vida; PiBiC/CnPq/FFFCMPA.
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PERióDiCos Com PUBLiCAçÕEs DA fffCmPA Em 2006 
PerióDiCoS eStrAngeiroS ou nACionAiS 
inDexADoS no inDex MeDiCuS

Acta – gastroenterologia Latinoamericana (Acta gastroenterol Latinoam)*
Acta Cirúrgica Brasileira (Acta Cir Bras)
Advances in Physiology education (Adv Physiol educ)
Alzheimer´s & Dementia (Alzheimer’s & Dementia)*
American journal of Human Biology (Am j Hum Biol)
American journal of Hypertension (Am j Hypertens)
American journal of infection Control (Am j infect Control)
American journal of Medical genetics – Part B – neurophsychiatric genetics 
(Am j Med genet Part B neuropsychiatr genetics)
American journal of Physiology: renal Physiology (Am j Physiol renal Physil)
American journal of transplantation (Am j transplant)*
American Society of Hematology (Hematology)
Anesthesia and Analgesia (Anesth Anal)
Anticancer Drugs (Anticancer Drugs)
Archives of internal Medicine (Arch intern Med)
Arquivos Brasileiros de Cardiologia (Arq Bras Cardiol)
Arquivos Brasileiros de endocrinologia e Metabologia (Arq Bras endocrinol Metab)
Arquivos de gastroenterologia (Arq gastroenterol)
Arquivos de neuropsiquiatria (Arq neuropsiquiatr)
Basic e Clinical Pharmacology & toxicology (Basic Clin Pharmacol toxicol)
Biological Psychiatry (Biol Psychiatr)
BioMed Central Cancer (BMC Cancer)
BioMed Central Health Services research (BMC Health Serv res)
Brain research (Brain res)
Brain research Bulletin (Brain res Bull)
Brazilian journal of infectious Diseases (Braz j infect Dis) 
Brazilian journal of Medical and Biological research (Braz j Med Biol res)
Cadernos de Saúde Pública (Cad Saúde Pública)
Cancer Detection and Prevention (Cancer Detec Prev)
Cancer genetics and Cytogenetics (Cancer genet Cytogenet) 
Clinical Dysmorphology (Clin Dysmorphol)
Clinics (Clinics)
Clinical Practice and epidemiology in Mental Health (Clin Pract epidemol Ment Health)
Community Dentistry and oral epidemiology (Braz j Med Biol res)
Comprehensive Psychiatry (Compr Psichiatry)
Diabetes (Diabetes)*
Diabetes / Metabolism research and reviews (Diabetes / Metab res rev)
Diabetes research and Clinical Practice (Diabetes res Clin Pract)
Diabetic Medicine (Diabet Med)*
Diseases of the esophagus (Dis esophagus)
european Heart journal (eur Heart j)*
european journal of obstetrics gynecology and reproductive Biology 

 (eur j obstet gynecol reprod Biol)
european respiratory journal (eur respir j)*
european urology (eur urol)
experimental Biology (exp Biol)
experimental neurology (exp neurol)
gaceta Sanitaria (gac Sanit)
gut (gut)*
gynecologic oncology (gynecol oncol)
Hepato-gastroenterology (Hepatogastroenterology)
Hormone research (Horm res)
Hypertension (Hypertension)
international education journal
international journal of endocrinology and Metabolism (int j endocrinol Metab)*
international journal of gynaecology and obstetrics (int j ginaecol obstet)
international journal of gynecological Cancer (int j gynecol Cancer)*
international journal of impotence research (int j impot res)
international journal of infectious Diseases (int j infect Dis)
jACC journal of the American College of Cardiology (j Am Coll Cardiol)
jornal de Pediatria (j Pediatr (rio j))
journal of Acquired immune Deficiency Syndromes (j Acquir immune Defic Syndr)
journal of American Academy of Dermatology (j Am Acad Dermatol)*
journal of Anatomy (j Anat)
journal of Cardiovascular Pharmacology (j Cardiovasc Pharmacol)
journal of Clinical Microbiology (j Clin Microbiol)
journal of Clinical oncology (j Clin oncol)
journal of Clinical Pharmacy and therapeutics (j Clin Pharm ther)
journal of epidemiology and Communithy Health (j epidemiol Communithy Health)
journal of Human Hypertension (j Hum Hypertens)
journal of Hypertension (j Hypertens)
journal of inherited Metabolic Disease (j inherit Metab Dis)
journal of Medical genetics (j Medical genet)
journal of Molecular Histology (j Mol Histol)
journal of neuroscience research (j neurosci res)
journal of Pediatric endocrinology and Metabolism (j Pediatr endocrinol Metab)
journal of Substance Abuse treatment (j Subst Abuse treat)
journal of the American Society of nephrology (j Am Soc nephrol)
journal of thoracic and Cardiovascular Surgery (j thorac Cardiovasc Surg)
Lipids (Lipids)
Maturitas (Maturitas)
Medicina Cutanea ibero-Latino-Americana (Med Cutan ibero-Latinoam)
Memórias do instituto oswaldo Cruz (Mem inst oswaldo Cruz)
Metabolism (Metabolism)
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Molecular and Cellular Biochemistry (Mol Cell Biochem)
Molecular Psychiatry (Mol Psychiatry)
neurochemistry research (neurochem res)
neuroscience (neuroscience)
neuroscience Letters (neurosci Lett)
new england journal of Medicine (n engl j Med)
nutrition (nutrition)
obesity Surgery (obes Surg)
Pacing and Clinical electrophysiology (Pacing Clin eletrophysio)
Paediatric respiratory reviews (Paediatr respir rev)
Physiological Mini-reviews*
Progress in neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 
 (Prog neurophychopharmacol Biol Psychiatr)
reproduction in Domestic Animals (reprod Domest Anim)
revista Brasileira de Psiquiatria (rev Bras Psiquiatr)
revista da Associação Médica Brasileira (rev Assoc Med Bras)
revista da Sociedade Brasileira de Medicina tropical (rev Soc Bras Med trop)
revista de gastroenterología del México (rev gastroenterol Mex)
revista de Saúde Pública (rev Saúde Publica)
revista do instituto de Medicina tropical de São Paulo (rev inst Med trop São Paulo)
revista Panamericana de Salud Pública (rev Panam Salud Publica)
revista Portuguesa de Cardiologia (rev Port Cardiol)
Surgical neurology (Surg neurol)
the journal of urology (j urol)
the Lancet (Lancet)
the Pediatric infectious Disease journal (Pediatr infect Dis j)
the review of Diabetic Studies (rev Diabet Stud)
transplantation (transplantation)
transplantation Proceedings (transplant Proc)
ultrasound in Medicina and Biology (ultrasound Med Biol)
urology (urology)

* o asterisco indica publicação de resumos

PERióDiCos Com PUBLiCAçÕEs DA fffCmPA Em 2006 
PerióDiCoS nACionAiS

An Bras Dermatol
Arq Bras oftalmol
Arq Med univ Luter Bras
Arquivos Médicos
Ciên Hoje
geD gastroenterol endoscopia Dig
Hipertensão
http://dicom.online.fr.
http://www.chili-radiology.com 
j Bras Pneumol
j vasc Bras
LAeS / HAeS
neotrop Biol Conserv
newsLab 
Pediatria
Perguntas essenciais em traumato-ortopedia
Proceedings of the 2nd international joint Conference, 10th ibero-American Conference on Ai, 18th 
Brazilian Ai Symposium
Programa de Atualização em Cirurgia
rBM rev Bras Med
reBLAMPA rev Bras Latinoam Marcapasso Arritmia
rev AMrigS 
rev Bras Alergia imunopatol 
rev Bras Ciênc Mov
rev Bras Cir Cardiovasc
rev Bras de Ciên do envelh Hum
rev Bras ginecol obstet
rev Bras Hipertens 
rev Bras oftalmol
rev Bras ortop
rev Bras Sex Hum
rev HCPA & Fac Med univ Fed rio gd do Sul
rev Med resid
rev Psiquiatr (rS)
rev Psiquiatr Clín
rev Soc Bras Clín Méd
rev Soc Cardiol 
revista de estudos interdisciplinares sobre o envelhecimento

Fonte para abreviações dos nomes dos periódicos nacionais:
Catálogo de Publicações Seriadas da Bireme.
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Autor Artigos
indexados

Artigos
não indexados

Total 
de artigos

Localização
dos artigos

Alexandre CoP 4 4 B27, B28, B45, B138
Almeida S 2 1 3 A1, B5, B6
Barea LM 1 1 B97

Barros HMt 8 1 9 A51, B38, B88, B107, B108, B109, B128, 
B129, B130

Bernd LAg 4 4 A5, A24, A62, A76
Bica Cg 1 1 B138

Bonamigo rr 1 3 4 A10, A60, A64, B101

Bonamigo tP 1 6 7 A8, A9, A40, A41, A72, A73, B14
Brandão ABM 5 1 6 A22, B20, B58, B68, B69, B82
Camargo jjP 3 3 A47, A48, A53
Cardoso PFg 1 1 A53
Cardozo MA 1 1 A15
Cassol M 2 2 A16, A17
Cheinquer H 4 4 B50, B65, B72, B92
Corrêa da Silva LC 1 1 A52
Dall’Ago P 1 1 B26
David A 1 1 B96
d’Azevedo PA 6 2 8 A25, A50, B13, B17, B18, B29, B100, B118
Dias CAg 6 6 B17, B18, B19, B29, B140, B142
el Beitune P 7 7 B32, B33, B34, B35, B36, B37, B49
Felicetti jC 2 2 A47, A53
Fernandes MC 1 1 B64
Ferreira nP 2 2 B39, B40
Fischer gB 6 6 B9, B10, B19, B42, B79, B98
Flores CD 1 1 A30
Fogliatto LM 1 1 B43
Fontes Pro 1 1 B1

Fuchs FD 8 10 18
A11, A18, A19, A28, A32, A33, A34, A42, 
A55, A71, B23, B31, B46, B47, B48, B122, 
B126, B136

gama CM 1 1 B134
garcia CD 4 1 5 A75, B51, B52, B53, B131
giovenardi M 2 1 3 A4, B3, B4

goldani jC 1 1 B131

graudenz MS 1 1 A46
graziadio C 3 3 B45, B97, B110

QUADRo
AutoreS De ArtigoS CoMPLetoS

Autor Artigos
indexados

Artigos
não indexados

Total 
de artigos

Localização
dos artigos

graziottin tM 1 1 B127
Halpern r 7 7 A13, A20, A35, A39, A63, A74, A77
Hartmann AA 3 3 B45, B74, B120
Hilbig A 2 2 B66, B67
Kalil An 2 2 A37, A38

Kalil rAK 7 5 12 A2, A3, A6, A49, A70, B2, B30, B70, B73, 
B111, B12, B135

Keitel e 1 1 B131
Kiss A 1 1 B113
Kohek MBF 1 1 2 A26, B44
Lima gg 4 1 5 A54, B2, B24, B30, B135
Lubianca neto jF 2 2 B75, B76
Marcon iM 2 2 A12, A43
Marroni CA 7 7 B20, B27, B45, B58, B68, B69, B82
Mattos AA 3 3 6 A22, A44, A65, B25, B132, B138
Mattevi vS 1 1 B81
Mezzari A 1 1 A45
Moreira jS 2 1 3 A47, B121, B142
oliveira AtD 1 1 B89
oliveira MC 1 1 B90
Paskulin gA 3 3 B91, B97, B110
Pellanda LC 2 2 B41, B61
Pereira eMC 1 1 A3
Pereira Lima jC 1 1 B74
rasia Filho AA 6 6 B3, B22, B62, B63, B80, B99
reis MM 1 1 2 A50, B100
rhoden eL 4 4 B84, B85, B102, B105
ribeiro MC 2 2 B103, B104
rigatto Kv 2 2 B7, B111
roman t 5 5 B54, B71, B106, B117, B141
rotta Ln 3 3 B15, B87, B95
Saffer M 1 1 2 A24, B76

Schaan BD 8 1 9 A36, B8, B77, B78, B113, B114, B115, B116, 
B139

Schmid H 5 5 B9, B12, B55, B56, B133
Schwartsmann Cr 6 6 A14, A29, A56, A57, A58, A59
Silveira CPg 1 1 A78
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Autor Artigos
indexados

Artigos
não indexados

Total 
de artigos

Localização
dos artigos

Stein At 12 2 14 A7, A51, B50, B57, B59, B60, B83, B107, 
B108, B109, B123, B128, B129, B130

Stenzel LM 1 1 B124
Sukiennik r 1 1 A63
telöken C 2 2 B93, B127
veiga ABg 1 1 A66
veronese Fjv 1 1 A21
vitolo Mr 4 2 6 A67, A68, B21, B94, B119, B134
Weber MB 4 4 A23, A27, A61, A69
Wiebbeling AMP 1 1 A45
Wink Mr 4 4 B16, B86, B125, B137

  

íNdiCes
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Alexandre CoP B27, B28, B45, B138, F17, g119, g120, g121, g156

Almeida S A1, B5, B6, C5, C123, g1, g2, g157

Amantéa SL g49, g50, g51, g52, g53

Ayub ACK e22

Azevedo AMP C16, C243, D1

Barea LM B97

Barra MB C77, C78, C93

Barros HMt A51, B38, B88, B107, B108, B109, B128, B129, B130, C15, C41, C46, C58, C148, C162, C186, 
C215, C247, C248, C266, C267, C277, D5, D6, D22, D43, D56, e1, e2, e4, e5, e6, e32, e33, e79, 
F22, F23, g3, g4, g5, g6, g7, g8, g9, g16, g17, g18, g23, g36, g42, g54, g55, g56, g57, g58, 
g59, g60, g61, g62, g63, g122, g159

Bernardi rB e6

Bernd LAg A5, A24, A62, A76, g64

Bica Cg B138

Bonamigo rr A10, A60, A64, B101, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32,C37, C38, C39, C40, C66, C67, 
C68, C69, C124, C125, C126, C127, C137, C158, C180, C182, C199, C200, C237, C251, C252, 
C256, C257, C259, g10, g11, g123

Bonamigo tP A8, A9, A40, A41, A72, A73, B14

Bonatto W C28, C260

Brandão ABM A22, B20, B58, B68, B69, B82, C199, D10, D11, D30, D32, D61, D62, D63, D64, e7, e8, e43, e44, 
e45

Breda Dj C94

Camargo jjP A47, A48, A53, C6, e9, e10, e11, e12

Cantalice neto AF e45

Cardoso PFg A53, C47, C48, C49, C86, C211, C212, D15, D27, e13, e14, g65, g66, g67, g160

Cardozo MAo A15

Cassol M A16, A17, C50, C51

Castro eC C254

Castro WP F33

Cheinquer H B50, B65, B72, B92, D17, F7, g100

Chem rC C57, g124

Corrêa da Silva LC A52, e55

Costa BM C136

Dall’ago P B26, C72, C90, C103, C104, C190, C204, C205, D51, g12, g13,g14, g15, g38, g68, g69

Dantas DCM C41, C56, C105, C186, C247, D5, g16, g161

David A A31, B96

ÍnDiCE DE AUToREs PoR oRDEm ALfABÉTiCA

d’Azevedo PA A25, A50, B13, B17, B18, B29, B100, B118, C9, C10, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C108, C109, 
C175, C181, C214, C228, C255, C287, D14, D19, F4, F24, F30, F31, g70, g71, g72, g128, g129, 
g162, g163

Dias CAg B17, B18, B19, B29, B140, B142, C251, D14, D19, e16, e17, e18, e19, e20, e21

Dutra AM C70, C82, C243

el Beitune P B32, B33, B34, B35, B36, B37, B49, e22

Felicetti jC A47, A53, C6, C7, C86

Fernandes MC B64, C45, C57, C82, C83, C102, C122, C146, C147, C201, C215, C268, C276, g17, g130, g165

Fernandez LL D20

Ferreira nP B39, B40, C120, D26

Fin CA C36, g18, g28, g166

Fischer gB B9, B10, B19, B42, B79, B98, C7, C76, C224, C225, D21, D36, g167, g168

Flores CD A30, e85

Flores jAM C112, C144, C221

Fogliatto LM B43, C12, C73

Fontes Pro B1, g101

Fuchs FD A11, A18,A19, A28, A32, A33, A34, A42, A55, A71, B23, B31, B46, B47, B48, B122, B126, B136, 
C23, C75, C85, C97, C98, C99, C140, C159, e23, e24, e25, e26, e34, e87, g169

Furian rD C67

gama CM B21, B134, e83

garcia CD A75, B51, B52, B53, B131, C89, e27, e28, e29, e30, g170

giovenardi M A4, B3, B4, C22, C242, C245, C246, C272, C274, D2, g19

golbert A C94, e31

goldani jC B131

gottschall CBA C89

graudenz MS A46, D35, F1, F12, g131, g132, g133, g134, g171, g172

graziadio C B45, B97, B110, C112, C139, C143, C144, C169, C208, C209, C282, C289

graziottin tM B127, e86

guardiola A C222

Halpern r A13, A20, A35, A39, A63, A74, A77, C130, e35, g73, g74, 

Hartmann AA B45, B74, B120, C102, g135, g173

Hilbig A B66, B67, C106, C269, g136, g137, g138

Kader iitA g139

Kalil An A37, A38, e15, e36, e63, g75, g174

Kalil rAK A2, A3, A6, A49, A70, B2, B30, B70, B73, B111, B112, B135, C3, C4, C17, C18, C19, C65, C77, C78, 
C116, C167, C168, C183, C184, C185, C187, C210, C216, C226, D25, e37, e38, e68

Keitel e B131
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Kiss A B113, C112, C139, C143, C169, C208, C209, C282, C289

Kohek MBF A26, B44, C79, C87, C88, C271, g175

Lando vS C56, C107, D1, g16

Lima gg A54, B2, B24, B30, B135, C2, C3, C4, C116, C183, C184, C185, C226, C238, e67, e68

Lubianca neto jF B75, B76, C43, e39, e40

Magalhães Cr C135, C136, C171, C254, g20

Marcon iM A12, A43, e42

Marroni CA B20, B27, B45, B58, B68, B69, B82, C13, C74, C227, C265, D10, D11, D30, D31, D32, D63, D64, 
e7, e8, e43, e44, e45, g102, g103, g104, g105, g106, g107, g176

Mattevi vS B81, C111, C141, C264, D24, g21, g22

Mattos AA A22, A44, A65, B25, B132, B138, C142, e46, e47, e48, e49, F6, F9, F10, F11, g108, g109, g110, 
g111, g112, g113, g114, g115, g116, g117, g177

Mezzari A A45, C203, C232, C273, C286, C288, C290, g48

Mezzomo CL C33, C81, C149, C150, C151, C152, C153, C154, C155, C156, C157, D9

Moreira jS A47, B121, B142, C172, C173, C174, C229, D4, e50, e51, e52, e55

Motta nW e53

nunes CCA e54

oliveira AtD B89, C11, g6, g7, g8, g23, g24, g35

oliveira MC B90, C20, C21, C119, C120, C263, D7, D26, F2, F16, g140, g141, g142, g178

Paskulin gA B91, B97, B110, C112, C139, C143, C144, C169, C208, C209, C282, C289, g143, g144, g145, 
g179

Pellanda LC B41, B61, C1, C44, C53, C134, C145, C170, C171, C178, C179, C187, C202, D38, D39

Pereira eMC A3, C18

Pereira Lima C e22, e88, g146

Pereira Lima jC B74, F20, F21, F26, g76, g77, g78, g180

Pereira Lima LM e63, g79

Pessini SA C176, C177, C178, C179, C240, C241, C280, D38, D39

Pinto MeB F32

rasia Filho AA B3, B22, B62, B63, B80, B99, C36, C190, C204, C205, D16, D18, D29, D33, D40, e56, e57, g19, 
g25, g26, g27, g28, g29, g147, g182

reis MM A50, B100, F31

reppold Ct C54, C55, C91, C92, C101, C113, C114, C117, C133, C163, C166, C191, C192, C193, C194, C195, 
C196, C197, C198, C281, D23, D41, D42

rhoden Cr C45, C46, C58, C103, C104, C268, C277, D43, D56, e46, e58, e59, e60, e61, e62, e64, e65, e80, 
e89, F25, F27, g30, g31, g32, g33, g34, g35, g36, g80, g81, g82, g83, g84, g118, g183

rhoden eL B84, B85, B102, B105, C45, C93, C201, C268, e58, e59, e60, e61, e62, e63, e64, e65, e66, e89, 
g36, g85, g86, g87, g184, g185, g186

ribeiro MC B103, B104

rigatto Kv B7, B11, C79, C87, C88, C118, C164, C271, C279, D8, D34, g88

roman t B54, B71, B106, B117, B141, C80, C96, C100, C207, C244, g187

rotta Ln B15, B87, B95, C206, g37

Saffer M A24, B76

Salcedo MMBP C115, C213, C280

Schaan BD A36, B8, B77, B78, B113, B114, B115, B116, B139, C14, C42, C95, C121, C128, C138, C165, C188, 
C189, C217, C218, C219, C230, C231, C239, C249, C250, D28, D44, D45, D46, e69, g38, g39

Scheibel iM C220, C221, C222, C223, e70, e71

Schmid H B9, B12, B55, B56, B133, C34, C35, C93, C94, C160, C161, C224, C225, D12, D13, e72, g36, g40, 
g41, g89, g90, g91, g92, g93

Schwartsmann Cr A14, A29, A56, A57, A58, A59, D47, D48, D49, D50, D54, D55

Severo MMS e73, e74, e75

Silva HtH C233, C234, C235, C236, g29

Silveira gPg A78, C176, C177, C178, C179, C208, C240, C241, C280, D38, D39, g148, g149, g150, g151, 
g152

Stein At A7, A51, B50, B57, B59, B60, B83, B107, B108, B109, B123, B128, B129, B130, e76, e79, F19, F28, 
F29, g42, g94, g95, g96, g97

Stenzel LM B124, C136, C254, e77

Sukiennik r A63, C130

telöken C B93, B127, C93, D3, D52, D53, e1, e2, e65, e78, e86, F14, g36, g43, g98

trindade CS C171, C186, C270

veiga ABg A66, e81, e90, e91, e92, g44, g45

veronese Fjv A21, e3, e41, e82

vieira LFC C115, C213, C280

vítolo Mr A67, A68, B21, B94, B119, B134, e83, g99, g188

Weber MB A23, A27, A61, A69, C32, C38, C71, C200, C258, C261, C262, C278, C283, C284, C285, D57, D58, 
D59, g46, g47, g48

Wiebbeling AMP A45, C203, C232, C273, C286, C288, C290

Wink Mr B16, B86, B125, B137, D37, D60, e92, e93

Zardo LA e84

Zilbersztejn S C8, C52, C84, C110, C129, C131, C132, C253, C275
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS

Alexandre CoP B27, B28, B45, B138, F17, g119, g120, g121, g156
Castro eC C254
Fernandes MC B64, C45, C57, C82, C83, C102, C122, C146, C147, C201, C215, C268, C276, g17, g130, g165
Fernandez LL D20
graziadio C B45, B97, B110, C112, C139, C143, C144, C169, C208, C209, C282, C289
Hilbig A B66, B67, C106, C269, g136, g137, g138
Kiss A B113, C112, C139, C143, C169, C208, C209, C282, C289
oliveira AtD B89, C11, g6, g7, g8, g23, g24, g35
Paskulin gA B91, B97, B110, C112, C139, C143, C144, C169, C208, C209, C282, C289, g143, g144, g145, 

g179
roman t B54, B71, B106, B117, B141, C80, C96, C100, C207, C244, g187

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

Almeida S A1, B5, B6, C5, C123, g1, g2, g157

Azevedo AMP C16, C243, D1

Barros HMt A51, B38, B88, B107, B108, B109, B128, B129, B130, C15, C41, C46, C58, C148, C162, C186, 
C215, C247, C248, C266, C267, C277, D5, D6, D22, D43, D56, e1, e2, e4, e5, e6, e32, e33, e79, 
F22, F23, g3, g4, g5, g6, g7, g8, g9, g16, g17, g18, g23, g36, g42, g54, g55. g56, g57, g58, 
g59, g60, g61, g62, g63, g122, g159

Bernardi rB e6

Bica Cg B138

Dall’ago P B26, C72, C90, C103, C104, C190, C204, C205, D51, g12, g13, g14, g15, g38, g68, g69

Dantas DCM C41, C56, C105, C186, C247, D5, g16, g161

Dutra AM C70, C82, C243

Fin CA C36, g18, g28, g166

Fuchs FD A11, A18,A19, A28, A32, A33, A34, A42, A55, A71, B23, B31, B46, B47, B48, B122, B126, B136, 
C23, C75, C85, C97, C98, C99, C140, C159, e23, e24, e25, e26, e34, e87, g169

giovenardi M A4, B3, B4, C22, C242, C245, C246, C272, C274, D2, g19

Kohek MBF A26, B44, C79, C87, C88, C271, g175

Lando vS C56, C107, D1, g16

Mattevi vS B81, C111, C141, C264, D24, g21, g22

rasia Filho AA B3, B22, B62, B63, B80, B99, C36, C190, C204, C205, D16, D18, D29, D33, D40, e56, e57, g19, 
g25, g26, g27, g28, g29, g147, g182

reis MM A50, B100, F31

rhoden Cr C45, C46, C58, C103, C104, C268, C277, D43, D56, e46, e58, e59, e60, e61, e62, e64, e65, e80, 
e89, F25, F27, g30, g31, g32, g33, g34, g35, g36, g80, g81, g82, g83, g84, g118, g183

rigatto Kv B7, B11, C79, C87, C88, C118, C164, C271, C279, D8, D34, g88

rotta Ln B15, B87, B95, C206, g37

ÍnDiCE DE AUToREs PoR DEPARTAmEnTo

veiga ABg A66, e81, e90, e91, e92, g44, g45

Wink Mr B16, B86, B125, B137, D37, D60, e92, e93

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA

Bernd LAg A5, A24, A62, A76, g64

d’Azevedo PA A25, A50, B13, B17, B18, B29, B100, B118, C9, C10, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C108, C109, 
C175, C181, C214, C228, C255, C287, D14, D19, F4, F24, F30, F31, g70, g71, g72, g128, g129, 
g162, g163

Dias CAg B17, B18, B19, B29, B140, B142, C251, D14, D19, e16, e17, e18, e19, e20, e21

Kader iitA g139

Mezzari A A45, C203, C232, C273, C286, C288, C290, g48

Wiebbeling AMP A45, C203, C232, C273, C286, C288, C290

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA

Barra MB C77, C78, C93

Furian rD C67

graudenz MS A46, D35, F1, F12, g131, g132, g133, g134, g171, g172

Hartmann AA B45, B74, B120, C102, g135, g173

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

Flores CD A30, e85

gama CM B21, B134, e83

gottschall CBA C89

Magalhães Cr C135, C136, C171, C254, g20

Pellanda LC B41, B61, C1, C44, C53, C134, C145, C170, C171, C178, C179, C187, C202, D38, D39

Pinto MeB F32

reppold Ct C54, C55, C91, C92, C101, C113, C114, C117, C133, C163, C166, C191, C192, C193, C194, C195, 
C196, C197, C198, C281, D23, D41, D42

Stein At A7, A51, B50, B57, B59, B60, B83, B107, B108, B109, B123, B128, B129, B130, e76, e79, F19, F28, 
F29, g42, g94, g95, g96, g97

Stenzel LM B124, C136, C254, e77

trindade CS C171, C186, C270

vitolo Mr A67, A68, B21, B94, B119, B134, e83, g99, g188

DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA

Flores jAM C112, C144, C221

Motta nW e53
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DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA

Bonamigo rr A10, A60, A64, B101, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32,C37, C38, C39, C40, C66, C67, 
C68, C69, C124, C125, C126, C127, C137, C158, C180, C182, C199, C200, C237, C251, C252, 
C256, C257, C259, g10, g11, g123

Bonatto W C28, C260

Brandão ABM A22, B20, B58, B68, B69, B82, C199, D10, D11, D30, D32, D61, D62, D63, D64, e7, e8, e43, e44, 
e45

Breda Dj C94

Castro WP F33

Cheinquer H B50, B65, B72, B92, D17, F7

Corrêa da Silva LC A52, e55

Fogliatto LM B43, C12, C73

garcia CD A75, B51, B52, B53, B131, C89, e27, e28, e29, e30, g170

golbert A C94, e31

goldani jC B131

Kalil rAK A2, A3, A6, A49, A70, B2, B30, B70, B73, B111, B112, B135, C3, C4, C17, C18, C19, C65, C77, C78, 
C116, C167, C168, C183, C184, C185, C187, C210, C216, C226, D25, e37, e38, e68

Keitel e B131

Lima gg A54, B2, B24, B30, B135, C2, C3, C4, C116, C183, C184, C185, C226, C238, e67, e68

Marroni CA B20, B27, B45, B58, B68, B69, B82, C13, C74, C227, C265, D10, D11, D30, D31, D32, D63, D64, 
e7, e8, e43, e44, e45, g102, g103, g104, g105, g106, g107, g176

Mattos AA A22, A44, A65, B25, B132, B138, C142, e46, e47, e48, e49, F6, F9, F10, F11, g108, g109, g110, 
g111, g112, g113, g114, g115, g116, g117, g177

Moreira jS A47, B121, B142, C172, C173, C174, C229, D4, e50, e51, e52, e55

oliveira MC B90, C20, C21, C119, C120, C263, D7, D26, F2, F16

Pereira eMC A3, C18

Pereira Lima jC B74, F20, F21, F26, g76, g77, g78, g180

Schaan BD A36, B8, B77, B78, B113, B114, B115, B116, B139, C14, C42, C95, C121, C128, C138, C165, C188, 
C189, C217, C218, C219, C230, C231, C239, C249, C250, D28, D44, D45, D46, e69, g38, g39

Schmid H B9, B12, B55, B56, B133, C34, C35, C93, C94, C160, C161, C224, C225, D12, D13, e72, g40, g41, 
g89, g90, g91, g92, g93

Severo MMS e73, e74, e75

veronese Fjv A21, e3, e41, e82

Weber MB A23, A27, A61, A69, C32, C38, C71, C200, C258, C261, C262, C278, C283, C284, C285, D57, 
D58, D59, g46, g47, g48

DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA

Barea LM B97

Ferreira nP B39, B40, C120, D26

guardiola A C222

ribeiro MC B103, B104

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA

Cantalice neto AF e45

Fischer gB B9, B10, B19, B42, B79, B98, C7, C76, C224, C225, D21, D36, g167, g168

Halpern r A13, A20, A35, A39, A63, A74, A77, C130, e35, g73, g74

Scheibel iM C220, C221, C222, C223, e70, e71

Sukiennik r A63, C130

Zardo LA e81

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

Ayub ACK e22

el Beitune P B32, B33, B34, B35, B36, B37, B49, e22

Pereira Lima C e22, e88, g146 

Pessini SA C176, C177, C178, C179, C240, C241, C280, D38, D39

Salcedo MMBP C115, C213, C280

Silveira gPg A78, C176, C177, C178, C179, C208, C240, C241, C280, D38, D39, g148, g149, g150, g151, 
g152

vieira LFC C115, C213, C280

DEPARTAMENTO DE CIRURGIA

Bonamigo tP A8, A9, A40, A41, A72, A73, B14

Camargo jjP A47, A48, A53, C6, e9, e10, e11, e12

Cardoso PFg A53, C47, C48, C49, C86, C211, C212, D15, D27, e11, e12, g65, g66, g67, g160

Cardozo MAo A15

Chem rC C57, g124

David A A31, B96

Felicetti jC A47, A53, C6, C7, C86

Fontes Pro B1, g101

graziottin tM B127, e86

Kalil An A37, A38, e15, e36, e63, g75, g174

nunes CCA e54

Pereira Lima LM e63, g79

rhoden eL B84, B85, B102, B105, C45, C93, C201, C268, e58, e59, e60, e61, e62, e63, e64, e65, e66, e89, 
g36, g85, g86, g87, g184, g185, g186

Schwartsmann Cr A14, A29, A56, A57, A58, A59, D47, D48, D49, D50, D54, D55

telöken C B93, B127, C93, D3, D52, D53, e1, e2, e65, e78, e86, F14, g36, g43, g98

Zilbersztejn S C8, C52, C84, C110, C129, C131, C132, C253, C275

DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA

Cassol M A16, A17,  C50, C51

Lubianca neto jF B75, B76, C43, e39, e40

Marcon iM A12, A43, e42

Mezzomo CL C33, C81, C149, C150, C151, C152, C153, C154, C155, C156, C157, D9

Saffer M A24, B76

DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA E MEDICINA LEGAL

Costa BM C136

Silva HtH C233, C234, C235, C236, g29






