13° Encontro de Endocrinologia Feminina

Trabalhos aceitos para apresentação como pôsteres
Dia 01/07/2016 às 11h50
1. L Barazzetti et al. Associação entre transtornos psiquiátricos menores e sintomas do
climatério em mulheres atendidas em um ambulatório do sul do Brasil
2. LB Catan et al. Produto de acumulação lipídica e risco cardiovascular em mulheres na pósmenopausa atendidas em um ambulatório de climatério no sul do Brasil
3. J Souza et al. Prevalência de obesidade abdominal em mulheres na pós-menopausa em
Caxias do Sul-RS
4. G Casanova et al. Qualidade de vida e sintomas na pós-menopausa: associação com
variáveis relacionadas a risco cardiovascular
5. AO Vasconcelos et al. Avaliação do IMC e distribuição da gordura corporal em mulheres no
período da pré e pós menopausa: dados preliminares
6. AO Vasconcelos et al. Avaliação da porcentagem de gordura corporal através da
densitometria em mulheres na transição menopausal: dados preliminares
7. TM Fighera et al. Avaliação da validade do dinamômetro digital para medida da força de
preensão manual em mulheres na pós-menopausa
8. ML Dall'Agno et al. Hiperandrogenismo na pós-menopausa: tumor de celulas de Leydig relato de caso
9. AO Vasconcelos et al. Perfil da densidade mineral óssea em mulheres na pré e pósmenopausa
10. TR Silva et al. Ingestão proteica, atividade física habitual e DMO da coluna estão
associados com massa muscular em mulheres na pós-menopausa
11. D Rovinski et al. Idade de suspensão da terapia hormonal em pacientes com insuficiência
ovariana primária: relato de uma série de 19 casos
12. MZ Sgnaolin et al. Insuficiência ovariana primária: série de casos
13. MC Borges et al.Associação dos níveis séricos de adiponectina com diferentes depósitos
de gordura corporal em adultos jovens da coorte de 82, Pelotas RS, Brasil
14. LO Cabrera et al. Existe correlação entre leptina e 25 OHD em crianças obesas?
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15. BR Santos et al. Associação entre polimorfismos da globulina carreadora de vitamina D e
do receptor de vitamina D, níveis de vitamina D e síndrome metabólica em PCOS do sul do
Brasil
16. A Garcez et al. Associação entre níveis de cortisol salivar e síndrome metabólica em
mulheres trabalhadoras de turnos
17. NC Costa et al. Caracterização biológica, clínica e hormonal de mulheres com câncer de
mama no sul do Brasil.
18. M Conzatti et al. Acne: comparação entre usuárias de implante contraceptivo de
etonogestrel e dispositivo intrauterino de cobre Tcu 380A
19. C Tusset et al. Polimorfismos em genes relacionados com coagulação em indivíduos com
disforia de gênero
20. IR Velho et al. Efeitos da testosterona sobre o índice de massa corporal, pressão arterial,
perfil hematológico e metabólico em transgêneros masculinos: uma revisão sistemática

Dia 01/07/2016 às 18h10
21. VN Lobach et al. Mediadores da apoptose em células da granulosa de pacientes
submetidas a fertilização in vitro.
22. MAA Fonseca et al. Significado subjetivo da perda gestacional de repetição
23. M Casalechi et al. Determinação da expressão de Nodal, Cripto e Lefty-1 em células da
granulosa de pacientes submetidas a fertilização in vitro
24. AP Nácul et al. Comparação entre os desfechos de nascimento das técnicas de maturação
in vitro (IVM) e injeção intra-citoplasmática de espermatozóides (ICSI) em pacientes
portadoras da síndrome dos ovários policísticos (PCOS).
25. L Paixão et al. Early ovarian follicular development in prepubertal Wistar rats acutely
exposed to androgens
26. L Paixão et al. Hiperandrogenismo e cistos ovarianos como elementos da síndrome dos
ovários policísticos em modelos animais: uma revisão sistemática
27. CC Kanunfre et al. Efeito da programação metabólica na expressão de IL-6 e TNF- e na
distribuição de macrófagos em ovário de ratas Wistar adultas: um estudo preliminar.
28. FM Mario et al. Mulheres com PCOS fisicamente ativas apresentam concentrações de
androgênios circulantes inferiores aos das PCOS sedentárias
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29. PM Spritzer et al. Revisão sistemática e meta-análise da associação entre síndrome dos
ovários policísticos e elementos traço
30. NK Thomaz et al. Níveis séricos de irisina em mulheres com a síndrome de ovários
policísticos: estudo piloto
31. GP Zin et al. Resultados no tratamento usual de pacientes com PCOS após um ano
32. GP Zin et al. Síndrome dos ovários policísticos: apresentação clínica em ambulatório
universitário de Passo Fundo
33. LA Beltrão et al. Hiperplasia adrenal congênita: resultados após 20 meses de triagem
neonatal pública no Rio Grande do Sul (RS)
34. RC Azevedo et al. Efeito da informação sobre a qualidade de vida de mulheres com
síndrome dos ovários policísticos: ensaio clínico randomizado.
35. SK Graff et al. Associação entre consumo alimentar de gordura saturada e variabilidade
da frequência cardíaca em resposta ao stress em mulheres com PCOS
36. LB Marchesan et al. Associação entre leucócitos totais, inflamação subclínica e resistência
insulínica em pacientes com PCOS
37. F Satler et al. Avaliação de preditores pré-puberais de progressão da pubarca precoce
para hiperandrogenismo na adolescência
38. LA Gross et al. O uso de resveratrol para a dor na endometriose - um estudo clínico
randomizado
39. CW Gallon et al. Relação entre síndrome pré-menstrual e água corporal total nas fases
lútea e folicular do ciclo menstrual
40. A Henz et al. Diagnóstico de síndrome pré-menstrual: um estudo comparativo entre
problems intensity daily record of severity problems (DRSP) and the premenstrual symptoms
screening tool (PSST)

