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Assessor
Marcos Knobel

Cardiologia Intervencionista
Assessor

Pedro Alves Lemos Neto

Assessor
Adriano Mendes Caixeta

Assessor
Fabio de Sandoli Brito Jr

Cardio Oncologia
Assessor

Ariane Vieira Scarlatelli Macedo

Assessor
Ludhmila Abrahão Hajjar

Assessor
Tatiana de Fátima Gonçalves Galvão

Cardiologia Pediatrica
Assessor

Nana Ikari Miura

Assessor
Patricia Figueiredo Elias

Assessor
Marina Maccagnano Zamith

Ciências Básicas
Assessor

Leonardo Antonio Mamede Zornoff

Assessor
Rui Manuel dos Santos Povoa

Assessor
Francisco Rafael Martins Laurindo

Cirurgia Cardíaca / Implante Percu-
tâneo de Valvula / Cirurgia de Aorta

Assessor
Fabio Jatene

Assessor
João Carlos Ferreira Leal

Assessor
Alexander John Pessoa Grant Anderson

Dislipidemia/Aterosclerose
Assessor

Andre Arpad Falud

Assessor
Francisco Antonio Helfenstein Fonseca

Assessor
Carlos Vicente Serrano Jr

Assessor
José Francisco Kerr Saraiva

Eletrocardiologia
Assessor

Braulio Luna Filho

Assessor
Carlos Alberto Pastore

Assessor
Claudio Pinho

Ergometria, Reabilitação Cardíaca e 
Cardiologia do Esporte

Assessor
Willian Azem Chalela

Assessor
Pedro Vellosa Schwartzmann

Assessor
Clea Simone Sabino de S. Colombo

Espiritualidade
Assessor

Alvaro Avezum

Estimulação Cardíaca Artificial
Assessor

Silas dos Santos Galvão Filho

Assessor
Martino Martinelli

Assessor
Eduardo Rodrigues Bento Costa

Hipertensão Arterial Sistêmica
Assessor

Luiz Aparecido Bortolotto

Assessor
Wilson Nadruz Junior

Assessor
Celso Amodeo

Imagem em Cardiologia
Assessor/Coordenação
Carlos Eduardo Rochitte

Assessor Eco
Claudio Fischer

Assessora Medicina Nuclear
José Soares Jr

Medicina Baseada em Evidências/
Trials

Assessor
Otavio Berwanger

Assessor
Alexandre de Biasi

Assessor
José Carlos Nicolau

Miocardiopatias / Transplante 
Cardíaco / Insuficiência Cardíaca

Assessor
Marcus Vinicius Simões

Assessor
Flavio de Souza Brito

Assessor
Silvia Moreira Ayub Ferreira

Segurança do Paciente/ Qualidade 
Profissional

Assessor
Carlos Gun

Sindrome Coronária Crônica
Assessor

Luiz Antonio Machado Cesar

Assessor
Edson Stefanini

Assessor
Fabio de freitas Guimarães Guerra

Sindrome Coronária Aguda
Assessor

Leopoldo Soares Piegas

Assessor
Marcelo Arruda Nakazone

Assessor
Rui Fernando Ramos

Forum de tratamento do Infarto 
Agudo do Miocárdio

Assessor
Amaury Zatorre Amaral

Assessor
Adriano Henrique Pereira Barbosa

Assessor
Antonio Claudio do Amaral Baruzzi

Pronto Socorro e Emergências
Assessor

Alexandre de Matos Soeiro

Assessor
Luciano Moreira Baraciolli

Assessor
Louis Nakayama Ohe

Valvopatias / Endocardite 
Bacteriana / Febre Reumatica / 

Cardiopatia e Gravidez
Assessor

Valdir Ambrosio Moises

Assessor
Tarso Augusto Duenhas Accorsi

Assessor
Dorival Julio Della Togna

Ligas de Cardiologia/Residentes
Assessor

Guilherme Sobreira Spina

Assessor
Rogerio Krakauer

Sessões de Casos Clinicos
Coordenador
André Feldman

Coordenador
Aloisio Marchi da Rocha

Coordenador
Antonio Eduardo Pereira Pesaro

Tema Livre
Coordenador

Roberto Rocha Giraldez

Assessor
Eduardo Gomes Lima

Assessor
Pedro Henrique Duccini Mendes 

Trindade

Assessor
Bernardo Noya Alves de Abreu

Hands On / oficinas
Coordenador

Mucio Tavares de Oliveira
Arena Inovação e Tecnologia

Coordenador
Guilherme Rabello

Pavilhão A
Coordenador

Agnaldo Piscopo
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Diretorias das Regionais da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo
Biênio 2022-2023

ABCDM
Presidente

Kamal Yazbek Junior
Diretor Científico

Roberto Andres Gomes Douglas
Primeiro Secretário

José Alexandre da Silveira
Segundo Secretário
Fabio José Matheus

ARAÇATUBA
Presidente

Richard Crevelaro 
Diretor Científico

Marco Antonio Coelho Goiato
Primeiro Secretário

Paulo Francisco De Mesquita Barros 
Segunda Secretária

Helena Cordeiro Barroso

ARARAQUARA
Presidente

Cecilia Meirelles Barros 
Diretora Científica

Argenzia Mestria Bonfa 
Primeiro Secretário

Edson Akira Kusumoto
Segundo Secretário

Flavio Magnani Lauand

ARARAS
Presidente

José Joaquim Fernandes Raposo 
Diretor Científico

José Luiz Ferreira dos Santos 
Primeiro Secretário

Valentim Patrício Valério 
Segundo Secretário

Fernando Candido Martins

BAURU
Presidente

Alexandre Volney Villa
Diretor Científico

Edmir José Sia Filho
Primeiro Secretário

Roberto Chaim Berber
Segundo Secretário

Gustavo Buchalla

BOTUCATU
Presidente

Flavio de Souza Brito
Diretor Científico

Ricardo Mattos Ferreira
Primeiro Secretário

Renato Teixeira
Segundo Secretário
Marcos Mitsuo Seki

CAMPINAS
Presidente

Sérgio Luiz Polydoro 

Diretora Científica
Carla Patricia Da Silva E Prado

Primeiro Secretário
Fernando Mello Porto 
Segundo Secretário

Hugo Pazianotto

FRANCA
Presidente

Hélio Rubens Crialezi 
Diretor Científico

Luiz Alfredo Husemann Patti
Primeiro Secretário

Rossini Rodrigues Machado
Segundo Secretário

Ronaldo Américo Mandel

JUNDIAÍ
Presidente

Tarcio Figueiredo Silva 
Diretor Científico

João Paulo de Mello Medeiros 
Primeiro Secretário

Dennys Marcel Sanches Martins 
Segundo Secretário
Marco Antonio Dias

MARÍLIA
Presidente

João Carlos Moron Saes Braga 
Diretor Científico

Alexandre Rodrigues
Primeiro Secretário

André dos Santos Moro
Segundo Secretário

Marcelo Tadeu Blumer Peron

OSASCO
Presidente

Marcos Valerio Coimbra de Resende
Diretor Científico

André Dabarian 
Primeira Secretária

Ana Maria Rocha Pinto e Silva 
Segunda Secretária 

Valeria Fontenelle Angelim Pereira

PIRACICABA
Presidente

Daniel de Araujo Collaco
Diretora Científica

Juliana Barbosa Previtalli 
Primeiro Secretário

Dairo Bicudo Piai Junior
Segundo Secretário
Luis Gustavo Ramos

PRESIDENTE PRUDENTE-2023
Presidente

Antonio Luiz Oliveira Rosas Junior
Diretor Científico

Nina Azevedo de Medeiros Couto
Primeiro Secretário

Romulo Cesar Arnal Bonini

Segundo Secretário
Luciane Schadeck

RIBEIRÃO PRETO
Presidente

Divino Luiz Rattis Batista
Diretor Científico

Pedro Vellosa Schwartzmann 
Primeiro Secretário

Thiago Florentino Lascala 
Segundo Secretário

Leonardo Pippa Gadioli 

SANTOS
Presidente

Leonardo Martins Barroso 
Diretor Científico

Fábio de Freitas Guimarães Guerra
Primeiro Secretário

Marcelo Pilnik
Segundo Secretário

Carlos Eduardo Mendonca Tome

São Carlos
Presidente

Rodrigo Santos Aguilar
Diretora Científica

Ana Candida A. Verzola de Castro 
Primeira Secretária
Meliza Goi Roscani

Segundo Secretário
Carlos Alberto Rovina Almeida

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Presidente

Thiago Baccili Cury Megid
Diretor Científico

Luiz Fernando Dal Col 
Primeiro Secretário

Elzo Thiago Brito Mattar
Segunda Secretária

Mariana Facio Jabur de Goes

SOROCABA
Presidente

Fábio Lourenço Moraes 
Diretor Científico

Péricles Sidnei Salmazo 
Primeiro Secretário

Juliana Buchmann Pereira
Segundo Secretário

Fernando Côrtes Remisio Figuinha 

VALE DO PARAÍBA
Presidente

Marcelle Sá Machado de Araújo 
Diretora Científica

Yuri Gollino 
Primeiro Secretário

Luiz Fernando Fagundes de Gouvea Filho
Segunda Secretária
Luana Lorena Moreira



77

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2022;32(2B):5-230

Mensagem aos Autores

O principal objetivo de qualquer  evento científico é a disseminação de novas  
informações. Nesse sentido, não há dvidas de que a apresentação de conhecimento 
inédito nas sessões de Temas Livres é o ponto mais importante dos congressos 
científicos. No congresso da SOCESP não é diferente. É nesse fórum onde estudantes, 
professores, palestrantes e congressistas debatem, lado a lado, o que há de mais 
recente em produção científica. Nesse tipo de sessão estamos no cenário mais 
inclusivo da discussão científica, onde expositores, debatedores e congressistas 
tem a oportunidade de avaliar os temas em debate de forma crítica e minuciosa, 
conquistando um entendimento mais profundo sobre eles e gerando ideias para 
futuras investigações.

O caminho natural de toda produção científica obrigatoriamente inclui a sua 
apresentação em grandes congressos antes da publicação do artigo final. Por isso, 
a SOCESP muito se orgulha em receber os resumos dos trabalhos, sabidamente 
fruto do esforço e da dedicação dos seus autores, principalmente, em tempos de 
pandemia. A SOCESP é amplamente reconhecida por valorizar a produção científica 
nacional, sendo de profundo orgulho divulgar os resumos aprovados.

Todos os resumos aqui publicados são prova irrefutável da resiliência científica 
da cardiologia nacional e, portanto, merecem nossa completa atenção. Com a 
retomada das atividades presenciais, esperamos não apenas poder novamente 
discutir esses relevantes temas lado a lado, mas também registrá-los aqui para 
consulta.

Agradecemos aos autores e desejamos boa leitura a todos.

Comissão de Temas Livres

Roberto Rocha
C.V. Giraldez

Eduardo Gomes
Lima

Pedro Henrique 
Duccini Mendes 

Trindade

Bernardo Noya 
Alves de Abreu



88

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2022;32(2B):5-230

Comissão de Seleção de Temas Livres – Área Médica

Avaliador
Abilio Augusto Fragata Filho São Paulo
Alberto Takeshi Kiyose São Paulo
Aloisio Marchi Da Rocha  Campinas
Ana Paula Damiano Campinas
Ana Paula Marte Chacra São Paulo
Antonio Carlos Pereira Barretto São Paulo
Antonio Vitor Moraes Jr Ribeirão Preto
Auristela Isabel de Oliveira Ramos São Paulo
Barbara Maria Ianni São Paulo
Bruno Mahler Mioto São Paulo
Carla Lantieri São Paulo
Carlos Alberto Cyrilo Sellera Santos
Carlos Costa Magalhaes São José dos Campos
Carlos Vicente Serrano Junior São Paulo
Cibele L. Garzillo São Paulo
Clea Simone Sabino de S. Colombo São Paulo
Desiderio Favarato São Paulo
Dorival Julio Della Togna São Paulo
Edileide de Barros Correa São Paulo
Edson Stefanini São Paulo
Eduardo Gomes Lima São Paulo
Eduardo Rodrigues Bento Costa São Paulo
Expedito Eustaquio Ribeiro da Silva São Paulo
Fabiana G. Marcondes-Braga São Paulo
Fabiana Marques Ribeirão Preto
Fabiana Rached São Paulo
Fabio Biscegli Jatene São Paulo
Fabio Fernandes São Paulo
Fabio Gaiotto São Paulo
Fabio Sandoli De Brito Junior São Paulo
Felicio Savioli Neto São Paulo
Fernando Augusto Alves da Costa São Paulo
Fernando Stuchi Devito São Paulo
Flavio de Souza Brito Botucatu
Francisco Antonio H. Fonseca São Paulo
Gilmar Valdir Greque São José do Rio Preto
Gustavo Calado de Aguiar Ribeiro Campinas
Henrique Tria Bianco São Paulo
Henry Abensur São Paulo
Izo Helber São Paulo
João Manoel Theotonio Dos Santos  São Paulo
João Vicente da Silveira São Paulo
Jose Antonio Franchini Ramires São Paulo
Jose Armando Mangione São Paulo
Jose Francisco Kerr Saraiva Campinas
Jose Luiz Aziz São Paulo
Kamal Yazbek Jr São Paulo
Katashi Okoshi Botucatu
Leonardo Zornoff Botucatu
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Comissão de Seleção de Temas Livres – Área Médica

Comissão de Seleção de Temas Livres – Departamentos

Avaliador
Luciana Vidal Armaganijan São Paulo
Luis Henrique Wolff Gowdak São Paulo
Luiz Antonio Machado Cesar São Paulo
Marcelle Sá Machado De Araújo São Paulo
Marcelo Arruda Nakazone São José do Rio Preto
Marcelo Franken São Paulo
Marcelo Jose Carvalho Cantarelli São Paulo
Marcio Jansen de Oliveira Figueiredo Campinas
Marcos Valerio de Coimbra Resende São Paulo
Maria Angelica Binotto São Paulo
Maria Cristina de Oliveira Izar São Paulo
Maria Teresa Bombig São Paulo
Mauricio de Nassau Machado São José do Rio Preto
Miguel Antonio Moretti São Paulo
Nabil Ghorayeb São Paulo
Noedir Antonio Groppo Stolf São Paulo
Orlando Petrucci Jr Campinas
Patricia Figueiredo Elias São Paulo
Paulo de Lara Lavitola São Paulo
Paulo Manuel Pego Fernandes São Paulo
Paulo Roberto Nogueira São José do Rio Preto
Pedro Beraldo de Andrade Marília
Pedro Henrique Duccini Mendes Trindade São José dos Campos
Reinaldo Bulgarelli Bestetti São Paulo
Roberto Alexandre Franken São Paulo
Roberto Miranda São Paulo
Roney Orismar Sampaio São Paulo
Rui Manuel dos Santos Povoa São Paulo
Silas dos Santos Galvao Filho São Paulo
Simone Rolim Fernandes Pedra São Paulo
Tarso Augusto Duenhas Accorsi São Paulo
Thiago Ghorayeb Garcia São Paulo
Valdir Ambrosio Moises São Paulo
Viviane Zorzanelli Rocha Giraldez São Paulo
Willian Azem Chalela São Paulo
Wilson Mathias Junior São Paulo

Educação Física
Catarina de Andrade Barboza São Paulo

Daniela Regina Agostinho São Paulo

Bruno do Nascimento Carvalho São Paulo

Renato Lopes Pelaquim São Paulo
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Comissão de Seleção de Temas Livres – Departamentos

Enfermagem
Ana Carolina Queiroz Godoy Daniel São Paulo

Ana Maria Miranda Martins Wilson São Paulo

Angela Carolina Brandão de Souza Giusti São Paulo

Elke Sandra Alves Rodrigues São Paulo

Fernanda Aparecida Ferraro Bohme São Paulo

Mariana Dolce Marques Campinas

Nathalia Malaman Galhardi São Paulo

Paula Rocco Gomes Lima São Paulo

Rafaela Batista dos Santos Pedrosa Campinas

Suzimar de Fátima Benato Fusco São Paulo

Vinicius Batista Santos São Paulo

Farmacologia
Evandro José Cesarino São Paulo

Ana Lucia Fleury de Camargo São Paulo

Fisioterapia
Solange Guizilini São Paulo

Valeria Papa São Paulo

Vera Lucia dos Santos São Paulo

Nutrição
Claudia Stefani Marcílio São Paulo

Camila Cristina da Silva Santos São Paulo

Juliana Tieko Kato São Paulo

Odontologia
Raquel D´Aquino Garcia Caminha São Paulo

Frederico Buhatem Medeiros São Paulo

Mariana Sarmet Smiderle Mendes São Paulo

Ana Carolina de Andrade Buhatem Medeiros São Paulo

Psicologia
Suzana Garcia Pacheco Avezum São Paulo

Rafael Trevizoli Neves São Paulo

Serviço Social
Suellen Cristina de Jesus Silva São Paulo
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Comissão Julgadora dos Prêmios de Tema Livre

Comissão Julgadora do Prêmio Jovem Investigador
“Prof. Dr. Josef Feher”

Coordenador:  Eduardo Gomes Lima
Banca Examinadora: José Rocha Faria Neto (PR) 
   Jamil Scherem Schneider (SC) 
   José Augusto Soares Barreto Filho (SE)
   Leandro Ioschpe Zimerman (RS)
   Wolney de Andrade Martins (RJ)

Comissão Julgadora do Prêmio Melhor Pesquisa Básica
“Prof. Dr. Cantídio de Moura Campos Filho”

Coordenador:  Pedro Henrique Duccini Mendes Trindade
Banca Examinadora: José Rocha Faria Neto (PR) 
   Jamil Scherem Schneider (SC)
   José Augusto Soares Barreto Filho (SE)
   Leandro Ioschpe Zimerman (RS)
   Wolney de Andrade Martins (RJ)

Comissão Julgadora do Prêmio Melhor Pesquisa Clínica
“Prof. Dr. Luiz Veneré Dècourt”

Coordenador:  Roberto Rocha C.V. Giraldez
Banca Examinadora: José Rocha Faria Neto (PR) 
   Jamil Scherem Schneider (SC)
   José Augusto Soares Barreto Filho (SE)
   Leandro Ioschpe Zimerman (RS)
   Wolney de Andrade Martins (RJ)

Comissão Julgadora do Prêmio Mérito Interdisciplinar

Coordenador:  Bernardo Noya Alves de Abreu
Banca Examinadora: Fabiana Rached
   Marcelo Arruda Nakazone
   Henrique Tria Bianco
   Abrão José Cury Jr
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TL 001 
VARIAÇÃO NA RELAÇÃO MONÓCITOS/HDL-COLESTEROL É UM PREDITOR DE EVENTOS 
CARDIOVASCULARES MAIORES APÓS SÍNDROME CORONARIANA AGUDA 
ESTEVÃO TAVARES DE FIGUEIREDO, CARLOS HENRIQUE MIRANDA

TL 002 
RESERVA CONTRÁTIL NÃO PREDIZ DESFECHOS A LONGO PRAZO APÓS TROCA VALVAR AÓRTICA EM 
PACIENTES COM ESTENOSE AÓRTICA BAIXO-FLUXO E BAIXO-GRADIENTE 
FERNANDA C. TESSARI, VITOR E. E. ROSA, MARIA ANTONIETA A. M. LOPES, CARLOS AUGUSTO H. M. CAMPOS, 
DANIELLA C. NAZZETTA, MARIANA P. LOPES, ANTONIO S. S. A. LOPES, JOÃO R. C. FERNANDES, 
RONEY O. SAMPAIO, FLAVIO TARASOUTCHI

TL 003 
PAPEL DA LIRAGLUTIDA NA ATENUAÇÃO DA DISFUNÇÃO CARDÍACA INDUZIDA PELA DOXORRUBICINA 
EM RATOS 
CAROLINA R TONON, PAOLA S BALIN, MARINA G MONTE, DANILO MALMONGE, NATALIA F FERREIRA, 
KATASHI OKOSHI, MARINA P OKOSHI, MARCOS F MINICUCCI, PAULA S AZEVEDO, BERTHA F POLEGATO

TL 004 
DISSECÇÃO ESPONTÂNEA DA ARTÉRIA CORONÁRIA. EXPERIÊNCIA INICIAL DO REGISTRO BRASILEIRO 
SCALIBUR 
PAULA SANTIAGO TEIXEIRA, JULIO PAIVA, ALESSANDRA OLIVEIRA, CARLOS CAMPOS, J. RIBAMAR COSTA, 
HENRIQUE B RIBEIRO, LELIO LEMOS PINTO NETO, JAMIL CADE, BRENO O. ALMEIDA, ADRIANO CAIXETA

TL 005 
AVALIAÇÃO DA RESERVA DE FLUXO CORONARIANO POR  PET 13N-AMÔNIA EM PACIENTES COM 
AMILOIDOSE CARDÍACA TRANSTIRRETINA EM PACIENTES COM E SEM ACOMETIMENTO CARDÍACO 
AC ALENCAR NETO, CRF CAFEZEIRO, BVK BUENO, JH RISSATO, MS LIMA, CA BUCHPIGUEL, RC SZOR, R KALIL 
FILHO, CE ROCHITTE, F FERNANDES

Prêmio Jovem Investigador  “Prof. Dr. Josef Feher”
Trabalhos Selecionados
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Prêmio Melhor Pesquisa Clínica “Prof. Dr. Luiz Veneré Dècourt”
Trabalhos Selecionados

TL 006 
ALTERAÇÕES DOS PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS ASSOCIADAS À MELHORA DAS VARIÁVEIS 
ECOCARDIOGRÁFICAS EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: REPERCUSSÕES DE UM 
PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS COMBINADOS 
FV FRANCISQUETI-FERRON, AJT FERRON, TFC VALADÃO, PN MORIMOTO, SA TRIVELLATO, KNDS MALAGUTTE, 
CFSMP SILVEIRA, R BAZAN, LC MARIN, SG ZANATI-BAZAN

TL 007 
CARACTERÍSTICAS E PROGNÓSTICO DOS PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE 
EJEÇÃO REDUZIDA EVOLUINDO COM RECUPERAÇÃO OU MELHORA DA FRAÇÃO DE EJEÇÃO 
CARLOS H DEL CARLO, AC PEREIRA-BARRETTO, MT DE OLIVEIRA JR, AJ MANSUR, AB DE ABREU, 
JA RAMOS NETO, AP MANSUR, S JALLAD, JN CARDOSO, R KALIL FILHO

TL 008 
EFEITOS OPOSTOS DA DAPAGLIFLOZINA E GLIBENCLAMIDA NA FUNÇÃO DIASTÓLICA EM PACIENTES COM 
DIABETES: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO (ADDENDA-BHS2) 
ST KIMURA-MEDORIMA, DC OLIVEIRA, ISS BREDER, VLW WOLF, AA SOUSA SOARES, JSC BREDER, DB MUNHOZ, 
T QUINAGLIA, LSF CARVALHO, AC SPOSITO

TL 009 
IMPACTO DA HIPERCALEMIA NA SOBREVIDA DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E 
INSUFICIÊNCIA RENAL ADMITIDOS NO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA 
RODRIGO NORONHA CAMPOS, BRUNA GONÇALVES GUSTINELLI, ANDRÉS EDUARDO LORROVERE VASQUEZ, 
GABRIEL MOSTARO FONSECA, ALINE SABRINA HOLANDA TEIXEIRA MORAES, JULIANA CORREA DE OLIVEIRA, 
PATRICK DUARTE TEIXEIRA

TL 010 
ESTRATÉGIA DE IMPLANTE TRANSCATETER DE BIOPRÓTESE VALVAR AÓRTICA SEM A UTILIZAÇÃO DE 
CONTRASTE IODADO EM PORTADORES DE DOENÇA RENAL CRÔNICA – FASE PILOTO 
PEDRO NICZ, ANTONIO FERNANDO FREIRE, FILIPPE FILIPPINI, TARSO ACCORSI, GABRIELA LIBERATO, HENRIQUE 
RIBEIRO, MARCELO VIEIRA, FLÁVIO TARASOUTCHI, ALEXANDRE ABIZAID, FÁBIO S DE BRITO JR
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Prêmio Melhor Pesquisa Clínica “Prof. Dr. Cantídio de Moura Campos Filho”
Trabalhos Selecionados

TL 011 
ESTUDO DO PAPEL DA QUINASE DE ADESÃO FOCAL NA RESPOSTA AO DANO NO DNA EM 
CARDIOMIÓCITOS EXPOSTOS À DOXORRUBICINA POR MICROSCOPIA DE SUPER RESOLUÇÃO POR 
ILUMINAÇÃO ESTRUTURADA 
ANTONIO DOSUALDO NETO, ALINE MARA DOS SANTOS, ANA PAULA SAMOGIM, ISABELA APARECIDA MORETTO, 
GABRIEL MACHERINI QUAGLIA, ANDRÉ ALEXANDRE DE THOMAZ

TL 012 
COMUNIDADES MICROBIANAS DISTINTAS EM CARDIOMIOPATIA DILATADA ESTÃO ASSOCIADAS A 
DIFERENTES INTENSIDADES DE REJEIÇÃO MIOCÁRDICA APÓS TRANSPLANTE CARDÍACO 
JJ PEREIRA, CR MORENO, I SMANGIN, RN IKEGAMI, JT KAWAKAMI, MM REIS, SAP PALOMINO, ML HIGUCHI

TL 013 
A PROTEÍNA DISSULFETO ISOMERASE A1 (PDI) PERI/EPICELULAR (PECPDI) REGULA A INTERAÇÃO 
PLAQUETA-ENDOTÉLIO EM CÉLULAS EXPOSTAS A ALTOS NÍVEIS DE GLICOSE 
RENATO S. GASPAR, FRANCISCO RAFAEL MARTINS LAURINDO

TL 014 
DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) REDUZ OS DANOS DA DOXORRUBICINA EM CÉLULAS-TRONCO 
MESENQUIMAIS DO TECIDO ADIPOSO 
STELLA DE SOUZA VIEIRA, IGHOR LUIZ AZEVEDO TEIXEIRA, BÁRBARA SAMPAIO DIAS MANSANO, BRUNNO LEMES 
DE MELO, VÍTOR POCANI DA ROCHA, PAULO JOSÉ FERREIRA TUCCI, ANDREY JORGE SERRA

TL 015 
TRATAMENTO COM METOTREXATO ASSOCIADO À NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS MODULA A EXPRESSÃO 
DE MICRORNAS QUE PREVINEM A APOPTOSE, HIPÓXIA E HIPERTROFIA DO VENTRÍCULO ESQUERDO EM 
CAMUNDONGOS COM SÍNDROME DE MARFAN 
MARIA CAROLINA GUIDO, PRISCILA OLIVEIRA DE CARVALHO, NATALIA DE MENEZES LOPES, ALINE DE OLIVEIRA 
SILVA, LYGIA DA VEIGA PEREIRA, RICARDO RIBEIRO DIAS, ROBERTO KALIL-FILHO, FRANCISCO RAFAEL MARTINS 
LAURINDO, RAUL CAVALCANTE MARANHÃO
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EDUCAÇÃO FÍSICA

TL 001 
AVALIAÇÃO DO AUTOCUIDADO EM DÍADES DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E SEUS 
CUIDADORES  
WILSON AMMM, DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ

ENFERMAGEM

TL 019 
AUMENTO DA CAPACIDADE FÍSICA INDUZIDA PELO EXERCÍCIO NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ESTÁ 
ASSOCIADA À MELHORA DO CONTROLE NEUROVASCULAR: UMA ANÁLISE RETROSPECTIVA DE 17 ANOS 
BEATRIZ R. GOES-SANTOS, EDUARDO RONDON, GUILHERME W. P. FONSECA, MARCELO R. SANTOS, LIGIA M. 
ANTUNES-CORREA, LINDA M. UENO-PARDI, PATRICIA F. TREVIZAN, CARLOS E. NEGRÃO

FISIOTERAPIA

TL 068 
EFEITOS DO TREINAMENTO MUSCULAR VENTILATÓRIO COMBINADO À LASERTERAPIA SOBRE O ESTRESSE 
OXIDATIVO DE RATOS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 
NUBIA GONZATTI, CARLOS CASSIANO FIGUEIRÓ DA SILVA , LARISSA DA SILVA TONETTO , DIANE DUARTE 
HARTMANN, FELIX ALEXANDRE ANTUNES SOARES, CAMILLE GAUBE GUEX, LILIANE DE FREITAS BAUERMANN, 
RODRIGO BOEMO JAENISCH, MARIA ELAINE TREVISAN

NUTRIÇÃO

TL 100 
DIFERENÇAS NA COMPOSIÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO 
MIOCÁRDIO COM SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST 
JULIANA TIEKO KATO, JOÃO H. F. MOTARELLI, ANDREY SANTOS, MARIO J. A. SAAD, HENRIQUE A. FONSECA, 
CAROLINA N. FRANÇA, MARIA C. DE O. IZAR, FRANCISCO A. H. FONSECA

ODONTOLOGIA

TL 121 
PERFIL DA ENDOCARDITE INFECCIOSA RELACIONADA A BACTÉRIAS ORAIS EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO 
DE CARDIOLOGIA 
GABRIELA GOUVEA RAMOS, ANA CAROLINA ANDRADE BUHATEM MEDEIROS, VALERIA CRISTINA LEÃO DE SOUZA

PSICOLOGIA

TL 138 
RASTREIO DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS E NÍVEL DE DISTRESSE PSICOLÓGICO EM PACIENTES COM 
ANGINA REFRATÁRIA 
BIANCA AGUIAR RODRIGUES SILVA, DANIELLE MISUMI WATANABE, LUÍS HENRIQUE WOLFF GOWDAK

Prêmio Mérito Interdisciplinar
Trabalhos Selecionados
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ABISSAY FRANCISCO DIAS EP 076, EP 080, EP 081 117, 118, 118

ACARY SOUZA BULLE OLIVEIRA EP 142 137

ADELE PAGLIARINI CYPRIANO EP 296, EP 323 179, 186

ADI CALVI EP 154 141

ADNALDO DA SILVEIRA MAIA EP 310 182

ADRIANA APARECIDA BAU EP 143, EP 144, EP 351 137, 138, 139

ADRIANA BAU EP 140 136

ADRIANO CAIXET EP 042 107

ADRIANO CAIXETA EP 040, EP 045, EP 055, EP 056 106, 107, 110, 110

ADRIANO CAIXETA TL 004, EP 191, EP 201 93, 151, 153

ADRIANO CAIXETA EP 259, EP 269 169, 172

ADRIANO DOS SANTOS EP 161 143

ADRIANO DOS SANTOS EP 031 102

ADRIANO G ARAÚJO EP 050 109

ADRIANO GONÇALVES DE ARAÚJO EP 044 107

ADRIANO H P BARBOSA EP 201 153

ADRIANO H P BARBOSA EP 293 178

ADRIANO HENRIQUE PEREIRA BARBOSA EP 147 139

ADRIANO HENRIQUE PEREIRA BARBOSA EP 191 151

AGNETE TROELSEN PEREIRA EP 171 145

AIRTON ROBERTO SCIPIONI EP 061, EP 062, EP 067 112, 112, 113

AIRTON ROBERTO SCIPIONI EP 122, EP 132, EP 135 131, 134, 135

ALAIS BRITO NASCIMENTO EP 332 188

ALANA OHASHI EP 227 160

ALBERT SALVIANO DOS SANTOS EP 088 120

ALBERTO C. CERVONE EP 046 108

ALBERTO CERVONE COLELLA EP 039 106

ALBERTO CESAR SCHELL DE MORAES EP 339 114

ALBERTO COLELLA CERVONE EP 047, EP 048, EP 049, EP 052 108, 108, 108, 109

ALBERTO COLELLA CERVONE EP 209 155

ALBERTO COLELLA CERVONE EP 261 170

ALBERTO FERRAZ EP 027 101
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ALBERTO FRISOLI JUNIOR EP 035 103

ALCIDES ROCHA DE JUNIOR EP 114 128

ALEKSANDRA TIEMI MORIKAWA EP 186 149

ALESSANDRA GOMES DUARTE FERREIRA EP 154 141

ALESSANDRA GOMES DUARTE RODRIGUES EP 159 142

ALESSANDRA J OLIVEIRA VALENTIN EP 244 165

ALESSANDRA OLIVEIRA TL 004 93

ALESSANDRA ORMUNDO RIBEIRO EP 103 125

ALESSANDRA VERGINELLI VEGA DEUCHER EP 030 102

ALESSANDRO CAMPOLINA EP 092 121

ALEX RAFAEL DE OLIVEIRA EP 182 148

ALEXANDRE A. AQUINO EP 051 109

ALEXANDRE ABIZAID TL 010, EP 041, EP 054 95, 106, 110

ALEXANDRE ABIZAID EP 268 172

ALEXANDRE ABY AZAR RIBEIRO EP 339 114

ALEXANDRE ANDERSON DE SOUSA MUNHOZ 
SOARES

TL 008 94

ALEXANDRE ANDERSON DE SOUZA MUNHOZ 
SOARES

EP 091 121

ALEXANDRE ANDERSON DE SOUZA MUNHOZ 
SOARES

EP 185, EP 188 149, 150

ALEXANDRE ANDERSON MUNHOZ SOARES EP 195 152

ALEXANDRE ANTONIO CUNHA ABIZAID EP 285 176

ALEXANDRE DE MATOS SOEIRO EP 095 122

ALEXANDRE DE MATOS SOEIRO EP 319, EP 330 185, 188

ALEXANDRE OLIVEIRA ASSUNÇÃO EP 190 150

ALEXANDRE TODOROVIC FABRO EP 298 179

ALEXANDRE VOLNEY VILLA EP 270, EP 304 172, 181

ALFREDO EYER EP 269 172

ALFREDO JOSÉ MANSUR EP 061 112

ALFREDO JOSÉ MANSUR TL 007, EP 123, EP 126 94, 131, 132

ALICE MARTINS ABREU      EP 089, EP 090 120, 120

ALINE DE OLIVEIRA SILVA TL 015 97

ALINE DE OLIVEIRA SILVA EP 160, EP 162 142, 143

ALINE DO CARMO VIEIRA EP 196 152

ALINE DO CARMO VIEIRA EP 192 151

ALINE GEHLEN FERRARI EP 186 149

ALINE GONÇALVES PEREIRA EP 185, EP 188 149, 150

ALINE MARA DOS SANTOS TL 011 96
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ALINE RUIZ FRASCARELI EP 296 179

ALINE SABRINA HOLANDA TEIXEIRA EP 226 160

ALINE SABRINA HOLANDA TEIXEIRA MORAES TL 009 94

ALINE SABRINA HOLANDA TEIXEIRA MORAES EP 236 163

ALINE SABRINA TEIXEIRA HOLANDA EP 228 160

ALISON PIRES DE OLIVEIRA LARA EP 156 141

ALLAN CASSIO BARONI EP 106 125

ALMEIDA, ACV EP 273 173

ALMEIDA, MCV EP 273 173

ALMIR ALAMINO LACALLE EP 266, EP 276 171, 174

ALOÍSIO MARCHI ROCHA EP 254 168

ALOYSIO ABDO SILVA CAMPOS EP 310 182

ÁLVARO AVEZUM JÚNIOR EP 205 154

ALVARO FREDERICO NETO EP 338 131

ÁLVARO LUÍS MÜLLER DA FONSECA EP 171 145

ALVARO M. JUNIOR EP 050 109

ALVARO MARTINO NETTO EP 174 146

AMABILI VIZIOLI COLONHESI EP 280 175

AMALIA EP 345 101

AMALIA EP 347 105

AMANDA ARRAIS BENTO DE SOUZA EP 083 119

AMANDA BAPTISTELLA EP 283, EP 286 176, 176

AMANDA BERGAMO MAZETTO EP 094 122

AMANDA BERGAMO MAZETTO EP 326 187

AMANDA BISHOP PERSEGUIM EP 283 176

AMANDA DE ALMEIDA SILVA EP 160 142

AMANDA DINIZ KIMURA EP 035 103

AMANDA FERINO TEIXEIRA EP 230, EP 234, EP 265 161, 162, 171

AMANDA PASCHOAL MENDONÇA EP 127 133

AMANDA PEREIRA MATOS EP 032 102

AMANDA PEREIRA MATOS EP 353 149

ANA BEATRIZ SILVA EP 168 144

ANA BEATRIZ TAMBURRINO DE MELLO SILVA EP 098 123

ANA BUCAR EP 117 129

ANA CARLA SIQUEIRA PALHETA EP 252, EP 313 167, 183

ANA CAROLINA GÂNDARA BRANDIMARTE EP 243, EP 255, EP 274, EP 280 165, 168, 173, 175

ANA CAROLINA SUDÁRIO LEITE EP 077, EP 082 117, 118
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ANA CLAUDIA C NOGUEIRA EP 195 152

ANA CLAUDIA CAVALCANTE NOGUEIRA EP 091 121

ANA CLAUDIA CAVALCANTE NOGUEIRA EP 185, EP 188 149, 150

ANA CLAUDIA CONRADO DE OLIVEIRA EP 337 130

ANA CLAUDIA CONRADO DE OLIVEIRA EP 344 136

ANA CLAUDIA CONRADO DE OLIVEIRA EP 352 140

ANA CRISTINA CARIOCA EP 077, EP 082 117, 118

ANA CRISTINA DE CARVALHO FELIPPINI MARI EP 296, EP 323 179, 186

ANA CRISTINA DE SOUZA MURTA EP 068 113

ANA CRISTINA DE SOUZA MURTA EP 060, EP 063, EP 064 111, 112, 112

ANA CRISTINA H MENDOZA EP 204 154

ANA CRISTINA SERÓDIO EP 172, EP 177 145, 147

ANA CRISTINA SILVA REBELO EP 104, EP 109 125, 126

ANA CRISTINA TENÓRIO EP 181 148

ANA ELISA MARABINI MARTINELLI EP 134 134

ANA G. S. CALDAS EP 036, EP 037 104, 104

ANA GABRIELA DE SOUZA CALDAS EP 034 103

ANA GIULLIA MARTINS CAPPELE EP 185, EP 188 149, 150

ANA GIULLIA MARTINS CAPPELE EP 185, EP 188 149, 150

ANA JÚLIA AVIGNI ROSSATO EP 286 176

ANA LAURA VILELA ARFELLI VALLIM EP 280 175

ANA LUISA CALIXTO RODRIGUES EP 021 99

ANA LUÍSA MACEDO AMORIM EP 171 145

ANA LUÍSE DUENHAS EP 115 128

ANA LUIZA GUIMARÃES FERREIRA EP 103, EP 108 125, 126

ANA LUIZA LEMOS DE FREITAS EP 309 182

ANA LUIZA REIS SANTOS EP 089, EP 090 120, 120

ANA LUIZA SCHOLL GIARETTA EP 088 120

ANA MARIA ROCHA E PINTO EP 088 120

ANA MOURA VIEIRA EP 192 151

ANA PAULA DANTAS FERREIRA EP 158 142

ANA PAULA DIAS DEMASI EP 151, EP 152, EP 155 140, 140, 141

ANA PAULA OTAVIANO EP 244, EP 262 165, 170

ANA PAULA SAMOGIM TL 011 96

ANA RACHEL BUCAR CERVASIO EP 175 146

ANA RACHEL CERVASIO EP 181 148

ANA RAQUEL OKUSU EP 243 165

Autor Trabalhos Página



2020

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2022;32(2B):5-230

ANA STELLA FLÁVIO SIMÕES EP 147 139

ANA STELLA FLÁVIO SIMÕES EP 280 175

ANA VICTORIA PINHO DE CARVALHO PASCAL EP 090 120

ANDERSON SEIJI SOARES FUJIMORI EP 158 142

ANDRÉ ALEXANDRE DE THOMAZ TL 011 96

ANDRÉ BARBOSA DE ABREU EP 067 113

ANDRÉ BARBOSA DE ABREU TL 007, EP 122, EP 123, EP 126, EP 132, EP 135 94, 131, 131, 132, 134, 135

ANDRÉ BRITO QUEIROZ EP 290 177

ANDRÉ CECHINATTI EP 124 132

ANDRÉ DE LUCA DOS SANTOS EP 345 101

ANDRÉ DINIZ DOBBIN EP 185, EP 188 149, 150

ANDRÉ LUÍS TOZZATTO VOLPE EP 278 174

ANDRÉ LUIS VALERA GASPAROTO EP 075 117

ANDRÉ LUIS VALERA GASPAROTO EP 273, EP 292 173, 178

ANDRE MOREIRA NICOLAU EP 335 130

ANDRE MOREIRA NICOLAU EP 318 185

ANDRÉ PAIXÃO BASTOS EP 241 164

ANDRE SCHMIDT EP 059 111

ANDRÉ SCHMIDT EP 229, EP 233, EP 262, EP 266, EP 276 161, 162, 170, 171, 174

ANDRÉ VILAROUCA NUNES EP 185, EP 188 149, 150

ANDREA A VILELA EP 204 154

ANDRÉA A. BRANDÃO EP 110 127

ANDREA COY CANGUÇU EP 140, EP 144 136, 138

ANDRÉA COY CANGUÇU EP 140, EP 144 136, 138

ANDREA COY-CANGUÇU EP 143 137

ANDREA DE ANDRADE VILELA EP 149 139

ANDRÉA M G M FALCÃO EP 105 125

ANDRÉA VAOSPASSE COCCO FARIA EP 096 122

ANDREA VILELA EP 261 170

ANDREI C. SPOSITO EP 110 127

ANDREI CARVALHO SPOSITO TL 008 94

ANDREI CARVALHO SPOSITO EP 195 152

ANDREI SPOSITO EP 144 138

ANDRÉS EDUARDO LARROVERE EP 228 160

ANDRES EDUARDO LARROVERE VASQUEZ EP 226 160

ANDRÉS EDUARDO LORROVERE VASQUEZ TL 009 94

ANDRESA FERNANDES PÉREGO EP 317 184
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ANDRESSA DUTRA LIMA EP 066 113

ANDRESSA MUZZO DE SOUZA EP 079 118

ANDRESSA PEREIRA CRUZ EP 138 135

ANDRESSA PEREIRA CRUZ EP 332 188

ANDREY JORGE SERRA TL 014, EP 169 97, 145

ÂNGELA MACHINSKI NUNEZ EP 269 172

ANGELA PAES EP 035 103

ANGELO AMATO VINCENZO DE PAOLA EP 280 175

ANJOS, ILPB EP 029 102

ANJOS, ILPB EP 179, EP 183 147, 148

ANJOS, ILPB EP 212, EP 215, EP 216 156, 157, 157

ANJOS, IPB EP 217 157

ANNA CAROLINA FRANCO EP 289 177

ANNA CAROLINA NAIFF RODRIGUES EP 138 135

ANNA CAROLINA NAIFF RODRIGUES EP 332 188

ANNA CLARA C SANTOS EP 157 142

ANNA CLARA CONSORTI SANTOS EP 153 141

ANNA PAULA LAPA DE MELO EP 344 136

ANTONIELE BEZERRA NAVARRO EP 352 140

ANTÔNIO CARLOS ASSUMPÇÃO EP 026 101

ANTONIO CARLOS BACELAR NUNES FILHO EP 302 180

ANTÔNIO CARLOS CARVALHO EP 191 151

ANTONIO CARLOS CICOGNA EP 165 144

ANTONIO CARLOS EBERIENOS ASSAD FILHO EP 096 122

ANTONIO CARLOS MOREIRA EP 293 178

ANTONIO CARLOS PEREIRA BARRETTO EP 061, EP 062, EP 067 112, 112, 113

ANTONIO CARLOS PEREIRA BARRETTO EP 122, EP 132, EP 134, EP 135 131, 134, 134, 135

ANTONIO CARLOS PEREIRA-BARRETTO TL 007, EP 123, EP 126 94, 131, 132

ANTONIO CONDINO NETO EP 302 180

ANTONIO DE FREITAS SILVA JÚNIOR EP 221 158

ANTÔNIO DE FREITAS SILVA JÚNIOR EP 246 166

ANTONIO DE JESUS CHAVES JUNIOR EP 086 119

ANTONIO DE JESUS CHAVES JUNIOR EP 290 177

ANTONIO DE PÁDUA MANSUR EP 061, EP 062 112, 112

ANTONIO DE PÁDUA MANSUR TL 007 94

ANTONIO DOSUALDO NETO TL 011 96

ANTÔNIO EVERALDO VITORIANO DE ARAÚJO FILHO EP 120 130
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ANTONIO FERNANDO DINIZ FREIRE EP 041 106

ANTONIO FERNANDO DINIZ FREIRE EP 257, EP 268 169, 172

ANTONIO FERNANDO FREIRE TL 010 95

ANTONIO FILHO EP 112 127

ANTÔNIO GUALDA GARRIDO TRAJANO EP 185, EP 188 149, 150

ANTONIO HELIO POZETTI EP 054 110

ANTONIO MARIA ZACARIAS ARAÚJO MONTEIRO EP 138 135

ANTONIO MARIA ZACARIAS ARAÚJO MONTEIRO EP 332 188

ANTONIO P. MANSUR EP 067 113

ANTONIO P. MANSUR EP 122, EP 132, EP 135 131, 134, 135

ANTONIO SÉRGIO DE SANTIS ANDRADE LOPES TL 002, EP 214 92, 156

ANTONIO TITO PALADINO EP 048 108

ANTONIO TITO PALADINO EP 149 139

ANTONIO TITO PALADINO EP 267 171

ANTÔNIO TITO PALADINO FILHO EP 141 137

ANTÔNIO VÍTOR DE CASTRO EP 196 152

ANTONIONE LAMARTINI SILVA EP 124 132

ARAGÃO, BP EP 300 180

ARAGÃO, IPB EP 029 102

ARAGÃO, IPB EP 179 147

ARIEDNI DA VEIGA EP 066 113

ARIEL GUSTAVO LETTI EP 171 145

ARISTÓTELES COMTE DE ALENCAR NETO TL 005 93

ARTHUR GUIMARO AMARAL EP 154 141

ARTHUR HADDAD HERDY EP 347 105

ARTHUR MAROT DE PAIVA EP 076, EP 080, EP 081 117, 118, 118

ARTHUR VILAR DE OLIVEIRA MALHEIROS EP 197 152

ARTUR FERRON TL 006 94

ARTUR HENRIQUE DE SOUZA EP 076, EP 080, EP 081 117, 118, 118

ATTILIO GALHARDO EP 191, EP 201 151, 153

ATTÍLIO GALHARDO EP 259, EP 274 169, 173

AUDES D. M. FEITOSA EP 110 127

AUDREY BORGHI-SILVA EP 145 138

AUDREY CAETANO DA SILVA EP 227 160

AUGUSTO HIROSHI UCHIDA EP 101 124

AUGUSTO SCALABRINI EP 234 162

AUGUSTO SCALABRINI NETO EP 287 177
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AURISTELA I. O. RAMOS EP 037 104

AURISTELA IO RAMOS EP 267 171

AURISTELA ISABEL DE O RAMOS EP 048, EP 049 108, 108

AURISTELA ISABEL DE O RAMOS EP 204 154

AURISTELA ISABEL DE OLIVEIRA RAMOS EP 039 106

AURISTELA ISABEL DE OLIVEIRA RAMOS EP 209 155

AURISTELA RAMOS EP 261 170

AYRTON BERTINI JÚNIOR EP 084 119

BÁRBARA CAROLINA SILVA ALMEIDA EP 077, EP 082 117, 118

BÁRBARA DE OLIVEIRA MOREIRA VILAÇA EP 271 172

BÁRBARA GREGORINO LOPES EP 185, EP 188 149, 150

BARBARA ISADORA VALLE MUSSI CRUZ EP 354 189

BARBARA ORDONES BAPTISTA DE OLIVEIRA COSTA EP 288 177

BÁRBARA SAMPAIO DIAS MANSANO TL 014 97

BÁRBARA VIDIGAL DOS SANTOS EP 052 109

BARBOSA AHP EP 194 151

BB VIANA EP 206 154

BEATRIZ CARELLI DE GUSMÃO EP 286 176

BEATRIZ DE PAIVA ABRAHAO DOS SANTOS EP 275 173

BEATRIZ HACHUL DE CAMPOS EP 027 101

BEATRIZ LOPES FRANCO EP 328 187

BEATRIZ PINTO ANDRADE REIS EP 171 145

BEATRIZ RODRIGUES LIMA GRADIN EP 196 152

BEATRIZ VAZ DOMINGUES MORENO EP 111 127

BEATRIZ VIEIRA ROCA EP 020 99

BELLKISS WILMA ROMANO EP 213 156

BERNARDO NOYA ALVES DE ABREU EP 242 164

BERTA PAULA NAPCHAN BOER EP 326 187

BERTHA FURLAN POLEGATO TL 003 92

BERTHA FURLAN POLEGATO EP 158 142

BERTHA FURLAN POLEGATO EP 199 153

BIANCA APARECIDA COLOGENSE EP 193 151

BIANCA F BARRESE EP 281 175

BIANCA KAJIMOTO MAGALHÃES EP 079 118

BIANCA MENEGHINI EP 078 117

BRAULIO LUNA FILHO EP 189 150

BRENO ALMEIDA EP 042 107
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BRENO O ALMEIDA EP 259 169

BRENO O. ALMEIDA TL 004 93

BRENO OLIVEIRA ALMEIDA EP 302 180

BRENO TADAO DE PAIVA ETO EP 244 165

BRUNA AFFONSO MADALOSO EP 100 124

BRUNA BRASIL BRANDAO EP 157 142

BRUNA FURLANI SANCHEZ POSTIGO EP 282 175

BRUNA GIRALDI EP 026 101

BRUNA GONÇALVES GUSTINELLI EP 016 98

BRUNA GONÇALVES GUSTINELLI TL 009 94

BRUNA GONÇALVES GUSTINELLI EP 226, EP 228, EP 236 160, 160, 163

BRUNA GRAZIELA SANTOS EP 178 147

BRUNA MIRANDA OLIVEIRA SILVA EP 134 134

BRUNA MITIE IKARIMOTO EP 319 185

BRUNA REGINA COGO EP 274 173

BRUNNA LOPES DE OLIVEIRA LOPES EP 256 168

BRUNNA PILEGGI EP 281 175

BRUNNO LEMES DE MELO TL 014, EP 169 97, 145

BRUNO BUENO MARQUES DOS SANTOS EP 136 135

BRUNO CARDOSO GONÇALVES EP 250 167

BRUNO DURANTE DA SILVA EP 031 102

BRUNO EDUARDO MENEZES COSTA EP 127 133

BRUNO JOSÉ SANTOS LIMA EP 241, EP 325 164, 187

BRUNO KAZUO KONTA EP 328 187

BRUNO MAHLER MIOTO EP 078, EP 085 117, 119

BRUNO MAHLER MIOTO EP 094 122

BRUNO MAHLER MIOTO EP 285, EP 324 176, 186

BRUNO NASCIMENTO CARVALHO EP 031 102

BRUNO NASCIMENTO CARVALHO EP 161 143

BRUNO PEREIRA VALDIGEM EP 019, EP 024 99, 100

BRUNO PEREIRA VALDIGEM EP 064 112

BRUNO RODRIGUES EP 111, EP 119 127, 129

BRUNO RODRIGUES PEREIRA EP 077, EP 082 117, 118

BRUNO STEFANI LELIS SILVA EP 128 133

BRUNO STEFANI LELIS SILVA EP 308, EP 315 182, 184

BRUNO VALDIGEM EP 261 170

BRUNO VAZ KERGES BUENO TL 005 93
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BRYAN GRIGNOLI DA SILVA EP 231 161

CAIO DE ASSIS MOURA TAVARES EP 100 124

CAIO REBOUÇAS FONSECA CAFEZEIRO TL 005 93

CAIQUE SOUZA JORGE EP 318 185

CAMILA GARGI GOULART EP 057 111

CAMILA GRASIELE ARAÚJO DE OLIVEIRA EP 104, EP 109 125, 126

CAMILA MARTINS EP 140 136

CAMILA MORENO ROSA EP 163 143

CAMILA MOTA GUIDA EP 336, EP 341, EP 346, EP 348, EP 349 104, 105, 105, 105, 106

CAMILA NICOLELA GERALDO MARTINS EP 143, EP 144 137, 138

CAMILA NICOLELA MARTINS EP 351 139

CAMILA O. S. SOUZA EP 130 133

CAMILA PERUGINI STADTLOBER, EP 339 114

CAMILA PIMENTEL LANDIM DE ALMEIDA EP 285 176

CAMILA RICHTER EP 187 150

CAMILA RICHTER EP 150 140

CAMILA RODRIGUES DE ABREU EP 297 179

CAMILA RODRIGUES MORENO TL 012 96

CAMILA RODRIGUES MORENO EP 095 122

CAMILA ROGRIGUES DE ABREU EP 242 164

CAMILA VEDOVATO EP 347 105

CAMILA VEIGA BARBOSA EP 232 162

CAMILLA VILELA GIACOVONE EP 230, EP 234 161, 162

CARDOSO, CE EP 029 102

CARDOSO, CE EP 179 147

CARINA ABIGAIL HARDY EP 021 99

CARLA PATRICIA DA SILVA E PRADO EP 152, EP 155 140, 141

CARLA PATRÍCIA DA SILVA E PRADO EP 152, EP 155 140, 141

CARLA PATRICIA SILVA PRADO EP 151 140

CARLOS  E. C. N. BOSSO EP 304 181

CARLOS ALBERTO BUCHPIGUEL TL 005 93

CARLOS ALBERTO HOSSRI EP 108 126

CARLOS ALBERTO KENJI NAKASHIMA EP 187 150

CARLOS ALBERTO KENJI NAKASHIMA EP 150 140

CARLOS ALBERTO PASTORE EP 100 124

CARLOS ALBERTO PASTORE2 EP 102 124

CARLOS ANDRE MINANNI EP 174 146
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CARLOS ANIBAL SIERRA REYES EP 018 98

CARLOS AUGUSTO  PEDRA EP 204 154

CARLOS AUGUSTO H. M. CAMPOS TL 002 92

CARLOS AUGUSTO HOMEM DE MAGALHÃES 
CAMPOS

EP 094 122

CARLOS AUGUSTO MAURO EP 026 101

CARLOS AUGUSTO PARENTE MACEDO MOURA EP 175 146

CARLOS BRENDO FERREIRA REIS  EP 089 120

CARLOS CAMPOS TL 004 93

CARLOS EDUARDO CARDOSO EP 202 153

CARLOS EDUARDO DUARTE EP 017 98

CARLOS EDUARDO MIGUEL EP 225 159

CARLOS EDUARDO ROCHITTE TL 005 93

CARLOS EDUARDO ROCHITTE       EP 101 124

CARLOS GUN EP 030 102

CARLOS GUN EP 099 123

CARLOS GUN EP 107 126

CARLOS GUN EP 127, EP 131, EP 136 133, 134, 135

CARLOS GUN EP 141, EP 148 137, 139

CARLOS GUN EP 197 152

CARLOS GUSTAVO MARMANILLO EP 150 140

CARLOS HENIRQUE DEL CARLO TL 007, EP 123, EP 126 94, 131, 132

CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LIMA EP 124 132

CARLOS HENRIQUE DEL CARLO EP 061, EP 062, EP 067 112, 112, 113

CARLOS HENRIQUE DEL CARLO EP 122, EP 132, EP 135 131, 134, 135

CARLOS HENRIQUE MIRANDA TL 001 92

CARLOS HENRIQUE MIRANDA EP 249, EP 278, EP 307 167, 174, 182

CARLOS MANOEL DE CASTRO MONTEIRO EP 342 114

CARLOS MANUEL DE ALMEIDA BRANDÃO EP 247 166

CARLOS SERRANO EP 093 121

CARLOS VICENTE SERRANO JUNIOR EP 085 119

CARLOS VICENTE SERRANO JUNIOR EP 237 163

CAROLINA CASADEI DOS SANTOS EP 129 133

CAROLINA CASADEI DOS SANTOS EP 253 168

CAROLINA DA COSTA SILVA PORTO EP 270 172

CAROLINA M. N. PINTO EP 036, EP 037 104, 104

CAROLINA MARANO CUNHA EP 286 176

CAROLINA MARIA NOGUEIRA PINTO EP 034 103
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CAROLINA PARRA MAGALHÃES EP 349 106

CAROLINA RODRIGUES TONON TL 003 92

CAROLINA RODRIGUES TOSI PIRES EP 248 166

CAROLINA ROSA QUEIROZ FULAS EP 172 145

CAROLINA SALVI SCOMPARIN EP 282 175

CAROLINA VENTURI S. FERREIRA EP 130 133

CAROLINE FERREIRA DA SILVA MAZETO PUPO DA 
SILVEIRA

TL 006 94

CARVALHO VN EP 194 151

CÁSSIA DA LUZ GOULART EP 145 138

CASSIANO IANKE EP 113, EP 116, EP 118 128, 129, 129

CASSIANO PEREIRA DE BARROS EP 269 172

CASSIO PERFETE EP 187 150

CATARINA RAMACCIOTTI GRAÇA EP 184 149

CEGLIAS, TB EP 075 117

CEGLIAS, TB EP 273, EP 292 173, 178

CELMA MUNIZ MARTINS EP 028 101

CELY SAAD ABBOUD EP 264 170

CESAR AUGUSTO CAPORRINO PEREIRA EP 324 186

CÉSAR HENRIQUE MORAIS ALVES EP 265 171

CESAR HIGA NOMURA EP 186 149

CHARLES ULLOFFO DO NASCIMENTO EP 159 142

CHRISTOPHER SERRANO WIEGERINCK EP 030 102

CHRISTOPHER SERRANO WIEGERINCK EP 127 133

CHRISTOPHER SERRANO WIEGERINCK EP 197 152

CIBELE LARROSA GARZILLO EP 085 119

CÍCERO JOSÉ CORREIA NETO EP 103 125

CLARA AVELAR MENDES DE VASCONCELLOS EP 175 146

CLARA DINIZ EP 277 174

CLARISSA BUENO DE OLIVEIRA SAN THIAGO EP 347 105

CLAUDIA CASTRO F EP 053 109

CLÁUDIA CATELAN CARLOMAGNO EP 321 186

CLAUDIA DA SILVA FRAGATA EP 018 98

CLAUDIA F. GRAVINA EP 036, EP 037 104, 104

CLAUDIA FELICIA GRAVINA EP 034 103

CLAUDIA FORJAZ EP 176 147

CLAUDIA GRAVINA EP 260 169

CLAUDIA MARIA RODRIGUES ALVES EP 191 151
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CLAUDIO HENRIQUE FISCHER EP 259 169

CLAUDIO HUMBERTO DIOGO JORGE EP 225 159

CLÁUDIO LEO GELAPE EP 077, EP 082 117, 118

CLAUDIO LUCAS SILVA CUNHA EP 334 121

CLÉA SIMONE SABINO DE SOUZA COLOMBO EP 038 104

CLEVERTON CANUTO ARAGÃO EP 325, EP 331 187, 188

COGO BR EP 194 151

CONRADO ROBERTO HOFFMANN FILHO EP 020 99

CÔRTES, JPR EP 029 102

CÔRTES, JPR EP 179 147

CÔRTES, PPR EP 029 102

CÔRTES, PPR EP 179 147

CRISTIANO FARIA PISANI EP 021 99

CRISTIANO PISANI EP 027 101

CRISTIANO TEIXEIRA MOSTARDA EP 089, EP 090 120, 120

CRISTINA DE SYLOS EP 315 184

CS FIGUEIREDO EP 087 120

CS FIGUEIREDO EP 125 132

CS FIGUEIREDO EP 206 154

DAIANE DIAS DE JESUS EP 022 99

DAISY GUEDES EP 255 168

DALMO ANTONIO MOREIRA EP 260 169

DALMO ANTONIO RIBEIRO MOREIRA EP 018 98

DALTON BERTOLIM PRÉCOMA EP 150 140

DALTON BERTOLIM PRÉCOMA EP 187 150

DANIEL BATISTA EP 093 121

DANIEL BATISTA MUNHOZ TL 008 94

DANIEL BATTACINI DEI SANTI EP 121 131

DANIEL CASTANHO GENTA PEREIRA EP 305 181

DANIEL DE MAGALHÃES FREITAS EP 044 107

DANIEL FIORAVANTI GIMENEZ EP 254 168

DANIEL GARONI PETERNELLI EP 305 181

DANIEL HIDEKI TASHIMA EP 227 160

DANIEL JOGAIB DAHER (IN MEMORIAN) EP 038 104

DANIEL MACEDO EP 277 174

DANIEL MEDEIROS MOREIRA EP 043 107

DANIEL MEDEIROS MOREIRA EP 200 153
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DANIEL SANTIAGO FILHO EP 184 149

DANIELA CAMARGO DE OLIVEIRA EP 221 158

DANIELA CAMARGO OLIVEIRA TL 008 94

DANIELA GONÇALVES DE MELO EP 099 123

DANIELA KUGUIMOTO ANDAKU EP 182 148

DANIELA SICA SILVA DE ARAUJO EP 296, EP 323 179, 186

DANIELE SILVA PONTES EP 197 152

DANIELLA CIAN NAZZETTA TL 002, EP 203, EP 208, EP 211 92, 154, 155, 156

DANIELLE FERNANDES VILEIGAS EP 165 144

DANIELLE LOUVET GUAZZELLI EP 318 185

DANIELLE MISUMI WATANABE EP 213 156

DANILO DE OLIVEIRA CERQUEIRA EP 166 144

DANILO MALMONGE BARBOSA LUCIANO EP 158 142

DANILO MALMONGE BARBOSA LUCIANO TL 003 92

DAVI AFONSO DE LEMOS ALMEIDA EP 136 135

DAVI AMORIM MEIRA EP 192 151

DAVID DUARTE EP 112 127

DAVID FERREIRA DE LIMA DUARTE EP 096 122

DAVID FERREIRA DE LIMA DUARTE EP 137 135

DÉBORA MACHADO EP 232 162

DÉBORA RODRIGUES EP 044 107

DEISIANNY SANTOS EP 117 129

DENISE HACHUL EP 016 98

DENISE TESSARIOL HACHUL EP 021, EP 027 99, 101

DHIEGO CAMPOSTRINI EP 311 183

DIEGO ALVES CALVÃO EP 175 146

DIEGO CARTER CAMPANHA BORGES EP 041 106

DIEGO EDUARDO RODRIGUEZ LUJAN EP 019 99

DIEGO ROSAL RODRIGUES EP 284 176

DIJON HENRIQUE SALOME DE CAMPOS EP 163 143

DIJON HENRIQUE SALOMÉ DE CAMPOS EP 167 144

DIMYTRI A DE ALVIM SIQUEIRA EP 204 154

DIMYTRI ALEXANDRE DE ALVIM SIQUEIRA EP 039, EP 047, EP 048, EP 049, EP 052 106, 108, 108, 108, 109

DIMYTRI ALEXANDRE DE ALVIM SIQUEIRA EP 209 155

DIMYTRI SIQUEIRA EP 046 108

DIMYTRI SIQUEIRA EP 261 170

DIOGO DOS SANTOS GOMES EP 317 184
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DIOGO LUIZ DE MAGALHAES FERRAZ EP 344 136

DIOTTO FM EP 194 151

DIRCEU RODRIGUES DE ALMEIDA EP 191 151

DIVINO LUIZ RATTIS BATISTA EP 323 186

DORIVAL JULIO DELLA TOGNA EP 039, EP 049, EP 052 106, 108, 109

DORIVAL JULIO DELLA TOGNA EP 209 155

DORIVAL JÚLIO DELLA TOGNA EP 264 170

DR. CRISTHIAN ESPINOZA ROMERO EP 214 156

EDECIO GALINDO DE ALBUQUERQUE EP 120 130

EDER A RODRIGUES EP 157 142

EDER ANDERSON RODRIGUES EP 153, EP 163 141, 143

EDIELE CARNEIRO BRANDÃO EP 108 126

EDILEIDE CORREA DE BARROS EP 068 113

EDILEIDE CORREA DE BARROS EP 284 176

EDILEIDE CORREIA DE BARROS EP 064 112

EDILEIDE DE BARROS CORREIA EP 060, EP 063 111, 112

EDILEIDE DE BARROS CORREIA EP 272 173

EDNEI LUIZ ANTONIO EP 169 145

EDNELSON NAVARRO EP 040, EP 045, EP 053, EP 055, EP 056, EP 057 106, 107, 109, 110, 110, 111

EDSON CESAR MANTOVANI JUNIOR EP 289 177

EDSON LUIZ FAVERO JUNIOR EP 199 153

EDSON SILVA FILHO EP 146 138

EDUARDA PENHALBER EP 127 133

EDUARDA SILVA RODRIGUES EP 314 184

EDUARDO C. D. BARBOSA EP 110 127

EDUARDO CAVALCANTI LAPA DOS SANTOS EP 101 124

EDUARDO DANIEL DA SILVA DUARTE EP 154 141

EDUARDO GOMES LIMA EP 085 119

EDUARDO JOSÉ PEREIRA FERREIRA EP 241 164

EDUARDO LEAL ADAM EP 227 160

EDUARDO LIMA EP 093 121

EDUARDO MARTINS EP 092, EP 093 121, 121

EDUARDO MONTEIRO DINIZ JUNQUEIRA EP 172, EP 177 145, 147

EDUARDO NASCIMENTO GOMES EP 084 119

EDUARDO POLETTI CAMARA EP 252, EP 309, EP 313 167, 182, 183

EDUARDO ROSA DE OLIVEIRA EP 234 162

EDUARDO TAVARES DE LIMA TRAJANO EP 202 153
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EFRAIM SOLIDADE PACHECO EP 065 113

ELAINE AZEVEDO EP 035 103

ELAINE DOS REIS COUTINHO EP 254 168

ELERSON ARFELLI EP 276 174

ELIAS SOARES ROSEIRA EP 025 100

ELIAS SOARES ROSEIRA EP 334 121

ELIS M. M. GODINHO EP 130 133

ELISE SOUZA DOS SANTOS REIS EP 113, EP 116, EP 118 128, 129, 129

ELIZABETH DO ESPÍRITO SANTO CESTARIO EP 119 129

ELIZABETH SILAID MULXFELDT EP 175 146

ELLEN AMBROSANO ANTONIO EP 223 159

ELLEN GONÇALVES GUIMARÃES EP 044 107

ELM BORGES EP 206 154

ELSON VIDAL MARTINS JUNIOR EP 338 131

EMERSON DE ALBUQUERQUE SEIXAS EP 133 134

EMMANUEL BEDOYA GOYES EP 224 159

ERASMO SIQUEIRA EP 187 150

ÉRICA FERRAZ EP 242 164

ÉRICA LETÍCIA ANGELO LIBERATO EP 164 143

ERIKA FERNANDA DE SOUZA EP 066 113

ERLON ALVES CHAVES EP 152, EP 155 140, 141

ERLON ALVES CHAVES EP 152, EP 155 140, 141

ERLON CHAVES EP 151 140

ES ROSEIRA EP 087 120

ESTEBAN RIVAROLA EP 016 98

ESTEVÃO TAVARES DE FIGUEIREDO TL 001 92

ESTEVÃO TAVARES DE FIGUEIREDO EP 249, EP 307 167, 182

ESTEVÃO TAVARES DE FIGUIREDO EP 219 158

ESTHER BOTELHO SOARES DA SILVA EP 020 99

ESTHER MUNERATO FIGUEIRA DA SILVA EP 124 132

EUCIR RABELLO EP 202 153

EVA INES ARABE PEREIRA EP 338 131

EVELYN AMBROSANO ANTONIO EP 223 159

EVELYN DE SOUZA ARAUJO EP 201 153

EVELYN SOARES COSTA EP 320 185

EXPEDITO E RIBEIRO EP 051 109

FABIANA BENEVIDES PONTES EP 184, EP 192, EP 196 149, 151, 152
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FABIANA BENEVIDES PONTES EP 184, EP 192, EP 196 149, 151, 152

FABIANA G. A. M. FEITOSA EP 110 127

FABIANA VILARINHO DE SOUZA EP 151, EP 152 140, 140

FABIANA VILARINHO SOUZA EP 155 141

FABIANE LETICIA DE FREITAS EP 078 117

FABIANE V FRANCISQUETI-FERRON TL 006 94

FABIANO CASTRO ALBRECHT EP 068 113

FABIANO CASTRO ALBRECHT EP 060 111

FABIO BISCEGLI JATENE EP 234 162

FÁBIO BISCEGLI JATENE EP 078 117

FÁBIO CETINIC HABRUM EP 287 177

FÁBIO CONEJO EP 051 109

FABIO FERNANDES TL 005 93

FABIO FERNANDES EP 211 156

FABIO GRUNSPUN PITTA EP 085 119

FABIO GUIRADO DIAS EP 250 167

FÁBIO LUIS TICIANELI EP 278 174

FÁBIO MORATO CASTILHO EP 077, EP 082 117, 118

FABIO OKIPNEY EP 187 150

FABIO OKIPNEY EP 150 140

FÁBIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR EP 190 150

FABIO RODRIGO PRONE EP 124 132

FÁBIO S DE BRITO JR TL 010 95

FABIO SANDOLI DE BRITO JR EP 054 110

FÁBIO SÂNDOLI DE BRITO JR. EP 257, EP 268 169, 172

FÁBIO SÂNDOLI DE BRITO JÚNIOR EP 041 106

FABÍOLA ANTONIETA DA COSTA MAMEDE EP 104, EP 109 125, 126

FABÍOLA ARAÚJO DE SIQUEIRA EP 058 111

FABIOLA PAULA GALHARDO RIZATTI EP 182 148

FABIOLA PAULA GALHARDO RIZATTI EP 164 143

FABÍOLA PAULA GALHARDO RIZZATTI EP 145 138

FABRÍCIO BERBERT MOITINHO EP 108 126

FABRICIO LAS CASAS EP 258 169

FABRICIO RANGEL MARTINS LARA EP 285 176

FABRÍCIO RIBEIRO LAS CASAS EP 058 111

FABRÍCIO RIBEIRO LAS CASAS EP 256 168

FATIMA RODRIGUES FREITAS EP 134 134
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FATIMA RODRIGUES FREITAS EP 162 143

FAUSTO FERES EP 039, EP 046, EP 049 106, 108, 108

FAUSTO FERES EP 107 126

FAUSTO FERES EP 148, EP 149 139, 139

FAUSTO FERES EP 209 155

FAUSTO FERES EP 261 170

FAUSTO, F EP 272 173

FELICIO SAVIOLI NETO EP 034, EP 036, EP 037 103, 104, 104

FELIPE AKIO MATSUOKA EP 146 138

FELIPE ANTONIO RISCHINI EP 199 153

FELIPE ARAUJO CAMPOS EP 266 171

FELIPE BRINGEL LANDIM EP 288 177

FELIPE C DAMATTO EP 157 142

FELIPE CARVALHO GUIMARÃES EP 324 186

FELIPE CESAR DAMATTO EP 163 143

FELIPE CÉSAR DAMATTO EP 167 144

FELIPE G. DE MENEZES EP 130 133

FELIPE GIANCOLI DE MENEZES EP 030 102

FELIPE MACHADO DA SILVA EP 088 120

FELIPE REY EP 117 129

FELIPE REZENDE GIACOMELLI EP 302 180

FELIPE YUE JON CHIU EP 083 119

FERNANDA AUGUSTO JUSTO EP 318 185

FERNANDA BRASIL DIAS PAIVA EP 248 166

FERNANDA CASTIGLIONE TESSARI EP 203 154

FERNANDA CASTIGLIONI TESSARI TL 002, EP 211 92, 156

FERNANDA CONSOLIM COLOMBO EP 149 139

FERNANDA CRISTINA CASTANHO EP 321 186

FERNANDA CRUZ CAETANO DOS REIS EP 141 137

FERNANDA DE FREITAS ANIBAL EP 164 143

FERNANDA DE OLIVEIRA DOMINGUES EP 327 187

FERNANDA DIAS FREIRE EP 097 123

FERNANDA GONÇALVES DE MATEO EP 288 177

FERNANDA JACQUES CALÇADO DE OLIVEIRA EP 039 106

FERNANDA JACQUES CALÇADO DE OLIVEIRA EP 209 155

FERNANDA M. N. BATISTA EP 295 179

FERNANDA MARCIANO CONSOLIM COLOMBO EP 335 130
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FERNANDA MELLO GOMES EP 172, EP 177 145, 147

FERNANDA MENDES EP 223 159

FERNANDA QUEIROZ ARATANI EP 250 167

FERNANDA RODRIGUES MARTINS MASTEGUIM EP 320 185

FERNANDA SOUTO MAIOR MIRANDA EP 301 180

FERNANDA TESSARI EP 208 155

FERNANDO CARDOSO EP 140 136

FERNANDO CESENA EP 174 146

FERNANDO FOCACCIA PÓVOA EP 338 131

FERNANDO FONSECA FRANÇA RIBEIRO EP 278 174

FERNANDO GEORGE MONTEIRO NAYLOR EP 142 137

FERNANDO HENRIQUE FERNANDES EP 044 107

FERNANDO OLIVEIRA AZZI EP 301 180

FERNANDO SARAIVA CONEGLIAN EP 245, EP 298 165, 179

FILIPE WELSON LEAL PEREIRA EP 199 153

FILIPPE BARCELLOS FILIPPINI EP 041 106

FILIPPE BARCELOS FILLIPINI EP 268 172

FILIPPE FILIPPINI TL 010 95

FILYPPO FERREIRA PORTO DECARIA EP 255 168

FLÁVIA A DE FRANÇA SANTOS EP 053 109

FLÁVIO HENRIQUE VALICELLI EP 245, EP 298 165, 179

FLAVIO LUIS GAMBI CAVALLARI EP 252, EP 313 167, 183

FLAVIO P. BARBOSA EP 050 109

FLÁVIO ROSA VIEIRA EP 058 111

FLÁVIO ROSA VIEIRA EP 256, EP 258 168, 169

FLÁVIO TARASOUTCHI TL 010, EP 054 95, 110

FLÁVIO TARASOUTCHI TL 002, EP 203, EP 207, EP 208, EP 210, EP 211, EP 213, 
EP 214, EP 220, EP 222

92, 154, 155, 155, 155, 156, 156, 156, 
158, 158

FLÁVIO TARASOUTCHI EP 288, EP 316, EP 326, EP 333 177, 184, 187, 189

FLORA ELI MELEK EP 187 150

FLORA ELI MELEK EP 150 140

FONSECA, GM EP 075 117

FRANCIELLY DOS SANTOS VIEIRA EP 239, EP 240, EP 303 164, 164, 181

FRANCIS LOPES PACAGNELLI EP 154, EP 159 141, 142

FRANCIS SOUZA EP 168 144

FRANCISCO ANTONIO FONSECA EP 189 150

FRANCISCO CARLOS DA COSTA DARRIEUX EP 021 99

FRANCISCO CARLOS DA COSTA DARRIEUX EP 085 119
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FRANCISCO DARRIEUX EP 016 98

FRANCISCO DE ASSIS COSTA EP 120 130

FRANCISCO FERNANDES MOREIRA NETO EP 244 165

FRANCISCO MONTEIRO DE ALMEIDA MAGALHÃES EP 203 154

FRANCISCO MONTEIRO DE ALMEIDA MAGALHÃES EP 237 163

FRANCISCO NAVARRO EP 090 120

FRANCISCO RAFAEL MARTINS LAURINDO TL 013, TL 015 97, 97

FRANCISCO RAFAEL MARTINS LAURINDO EP 170 145

FREDERICO JOSÉ MENDES MENDONÇA SOARES EP 211 156

FREDERICO JOSÉ NEVES MANCUSO EP 142 137

FREDERICO OLIVEIRA EP 050 109

FREIRE, R EP 075 117

FREIRE, R EP 300 180

G SANTANNA EP 206 154

GABRIEL ASSIS LOPES DO CARMO EP 077, EP 082 117, 118

GABRIEL BAETA BRANQUINHO REIS EP 076, EP 080, EP 081 117, 118, 118

GABRIEL BARROS TAMBELLI PIRES EP 260, EP 312 169, 183

GABRIEL CONCEIÇÃO MARQUES EP 190 150

GABRIEL ERZINGER EP 020 99

GABRIEL KANHOUCHE EP 041 106

GABRIEL KANHOUCHE EP 268 172

GABRIEL KENJI ITO EP 178 147

GABRIEL MACHERINI QUAGLIA TL 011 96

GABRIEL MOSTARO FONSECA TL 009 94

GABRIEL MOSTARO FONSECA EP 226, EP 228, EP 236 160, 160, 163

GABRIEL MOSTARO FONSECA EP 226, EP 228, EP 236 160, 160, 163

GABRIEL PRADO SAAD EP 047 108

GABRIEL PRADO SAAD EP 317 184

GABRIEL R. DE SOUZA EP 130 133

GABRIEL RYUJI YAMAKAWA EP 219 158

GABRIEL RYUJI YAMAKAWA EP 249, EP 307 167, 182

GABRIELA BERNDT PENTEADO EP 107 126

GABRIELA CERQUEIRA CÉZAR DE JESUS EP 131 134

GABRIELA DE OLIVEIRA TELES EP 104, EP 109 125, 126

GABRIELA GAMA EP 117 129

GABRIELA GAMA ZAGNI JARDIM EP 096 122

GABRIELA JARDIM EP 112 127
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GABRIELA JARDIM EP 137 135

GABRIELA JARDIM EP 175, EP 181 146, 148

GABRIELA LIBERATO TL 010 95

GABRIELA LIBERATO EP 186 149

GABRIELA MARINHO AQUINO EP 239, EP 240, EP 303 164, 164, 181

GABRIELA MELCHUNA MADRUGA EP 336, EP 341, EP 346, EP 348, EP 349 104, 105, 105, 105, 106

GABRIELA MENICHELLI MEDEIROS COELHO EP 280 175

GABRIELA MOREIRA ARAUJO ROCHA EP 232 162

GABRIELA REZENDE CARVALHO EP 043 107

GABRIELA REZENDE CARVALHO EP 200 153

GABRIELA SCRIPTORI EP 143 137

GABRIELA ZAMUNARO LOPES RUIZ EP 077, EP 082 117, 118

GABRIELE DE CASSIA PEREIRA SPESSOTTO EP 219 158

GABRIELLA FERNANDES SOARES EP 257 169

GABRIELLE D’AREZZO PESSENTE EP 021 99

GABRIELLE DAREZZO PESSENTE EP 016 98

GALO A MALDONADO EP 272 173

GARDENIA DA SILVA LOBO OISHI EP 142 137

GASPAROTO, ALV EP 300 180

GEOVANY MARTINS ANTUNES RENNO EP 336 104

GERALDO LUIZ DE FIGUEIREDO EP 244 165

GIBRAN RODER FEGURI EP 289 177

GILGLÉCIA DOS SANTOS MENDES EP 065 113

GILMAR SIDNEI ERZINGER EP 020 99

GILSON MASAHIRO MURATA EP 163 143

GIORGIO MARINARO EP 230, EP 234 161, 162

GIOVANA DO NASCIMENTO ROQUE EP 251 167

GIOVANNA CARRASCO BUENO EP 201 153

GIOVANNA DE ASSIS STORELLI DOS SANTOS EP 099 123

GIOVANNA DE ASSIS STORELLI DOS SANTOS EP 198 152

GIOVANNA MARIN LESSE EP 068 113

GIOVANNA MARIN LESSE EP 284 176

GIOVANNA MARIN LESSE EP 060, EP 063, EP 064 111, 112, 112

GIOVANNA MASELLI EP 181 148

GIOVANNA MENIN DA SILVA EP 280 175

GIOVANNA MONTEIRO BIANCHI JUNQUEIRA SANTOS EP 283 176

GISLENE ROSA FELDMAN MORETTI SAKAE EP 345 101
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GIULIA PRATES GAMES EP 139 136

GIULIO C. GEQUELIM EP 227 160

GIULLIANO GARDENGHI EP 044, EP 050 107, 109

GIULLIANO GARDENGHI EP 076, EP 080, EP 081 117, 118, 118

GIUSEPPE SEBASTIANO DIOGUARDI EP 336, EP 341, EP 346, EP 348, EP 349 104, 105, 105, 105, 106

GLAUCIA DE FARIAS CORREIA EP 321 186

GLENDA ALVES DE SÁ EP 053 109

GLÍCIA CHIERICI BAPTISTA EP 218 157

GLIEB SLYWITCH FILHO EP 182 148

GLIEB SLYWITCH FILHO EP 164 143

GONÇALVES I EP 194 151

GRABRIEL P. SAAD EP 046 108
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HORACIO LEON CALDERON EP 024 100
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IURI RESEDÁ MAGALHÃES EP 305, EP 318 181, 185

IVAN DA COSTA VELHO JUNIOR EP 175 146

IVAN LUCAS PICONE BORGES DOS ANJOS EP 202 153
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JACKSON BRANDÃO LOPES EP 290 177

JAIME DA CONCEIÇÃO PADEIRO JUNIOR EP 265 171

JAIME LINHARES EP 093 121

JAMIL ALI MURAD JUNIOR EP 328 187

JAMIL ALLI MURAD JUNIOR EP 225 159

JAMIL CADE TL 004 93
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JAQUELINE R. SCHOLZ EP 178 147
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JÉSSIKA MELCHÍADES DE SOUZA EP 255, EP 274 168, 173

JISSELA GUALAN BAGUA EP 247 166

JL BRANDÃO EP 087 120

JOANA DA COSTA EP 181 148

JOAO ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS EP 337 130

JOAO ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS EP 344 136
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JOÃO ANTÔNIO DA SILVA NETO EP 322 186

JOÃO BASTOS FILHO EP 054 110
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JOÃO CARLOS CAMPOS GUERRA EP 035 103
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JOÃO CARLOS DE SOUZA CÔRTES JÚNIOR EP 202 153

JOÃO CARLOS TORRENTE PENTEADO EP 219 158
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JOÃO G. C. O. SANTOS EP 304 181

JOÃO HENRIQUE RISSATO TL 005 93
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JOAO PAULO PANATO RIBEIRO EP 020 99
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JOÃO PEDRO SILVA TORRES EP 178 147
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JOÃO VICTOR SOUSA CARVALHO EP 190 150

JOÃO VITOR GUTIERREZ ROSA EP 198 152

JOHN N. CONCEIÇÃO EP 304 181
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JORDANA PIRES MENDONÇA EP 256, EP 258 168, 169
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JORGE EDUARDO ASSEF EP 149 139

JORGE EDUARDO ASSEF EP 209 155
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JORGE HENRIQUE YOSCIMOTO KOROISHI EP 297 179

JOSÉ ANTONIO FRANCHINI RAMIRES EP 123, EP 126 131, 132
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JOSE ROBERTO MATOS SOUZA EP 221 158
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JOSÉ SOUTO EP 277 174

JOSÉ TARCÍSIO MEDEIROS DE VASCONCELOS EP 017 98
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JOSÉ VICTOR DE SÁ SANTOS EP 025 100

JOSÉ VICTOR DE SÁ SANTOS EP 334 121
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JOSÉ VICTOR VALENTINI FRANCISCO EP 238 163
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JUAN CARLOS YUGAR TOLEDO EP 111, EP 119 127, 129

JUAN THOMAZ GABRIEL DE SOUZA RAMOS EP 247 166

JULIA BOGAZ BRAGA EP 351 139

JULIA DE OLIVEIRA EP 112 127

JULIA FRANCO GUIDI EP 302 180

JÚLIA GAZOTTO RODRIGUES DA SILVA EP 131 134

JULIA MARIA AIHARA BARBOSA EP 114 128

JULIA PEDREIRO BERTASSO EP 197 152

JULIA RESENDE DE OLIEVIRA EP 137 135

JULIA RESENDE DE OLIVEIRA EP 096 122

JULIANA ALZIRA GONZALES OLIVEIRA LEGUIZAMON EP 020 99

JULIANA BARREIRO DE SOUSA EP 327 187

JULIANA CAMARA GARCIA EP 117 129

JULIANA CAMARA GARCIA EP 175 146

JULIANA CORREA DE OLIVEIRA TL 009 94

JULIANA CORREA DE OLIVEIRA EP 226, EP 228, EP 236 160, 160, 163

JULIANA FILGUEIRAS MEDEIROS EP 338 131

JULIANA GARCIA EP 181 148
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JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS EP 104, EP 109 125, 126

JULIANE AGUSTINI ORATI EP 225 159

JULIANO CESAR DOS SANTOS EP 252, EP 313 167, 183

JULIANO NOVAES CARDOSO EP 062 112

JULIANO NOVAES CARDOSO TL 007, EP 123, EP 126 94, 131, 132

JULIO CESAR MORAES LOVISI EP 275 173

JULIO PAIVA TL 004 93

JÚNIOR, JCSC EP 029 102

JÚNIOR, JCSC EP 179 147

JÜRGEN BEUTHER        EP 101 124

JUSCELIO TRAJANO DE SOUZA FILHO EP 033 103

KARIN HITOMI ISHIKAWA EP 161 143

KARINA NOGUEIRA DIAS SECCO MALAGUTTE TL 006 94

KARINE GUIMARÃES EP 181 148

KARLA CARDOSO DE SOUZA EP 030 102
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KATASHI OKOSHI TL 003, EP 153, EP 157, EP 163 92, 141, 142, 143

KATASHI OKOSHI EP 167 144

KÁTIA DE ANGELIS EP 161 143

KATIANA GARCIA KACZAM EP 284 176

KELIN CHEN EP 063, EP 064, EP 068 112, 112, 113

KLEBER FRANCHINI EP 107 126

KLEBER FRANCHINI EP 148 139

KLEBER M. T. FILHO EP 295 179

KLEBER ROGÉRIO SERAFIM EP 018 98

KS PINTO EP 087 120

L DAMASCENO EP 125 132
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LACY COELHO BARBOSA NETA EP 282 175

LAILSON JOAQUIM DA SILVA EP 065 113

LAILSON JOAQUIM DA SILVA EP 065 113

LAIS COSTA MARQUES EP 048 108
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LAÍS COSTA MARQUES EP 267, EP 272 171, 173

LAIS OLIVEIRA TOLEDO EP 016 98

LAÍS OLIVO ROSSI EP 342 114

LAIS ROSSAFA DE PAULA EP 131 134

LARA DIAS ALMEIDINHA MEIRELES EP 268 172

LARA DO NORTE GARCIA EP 302 180

LARISSA BRAILOWSKY PELLEGRINO EP 282 175

LARISSA CHRISTINE GOMES DE SOUSA EP 208 155

LARISSA COSTA MORETE EP 111, EP 119 127, 129

LARISSA GOMES GALAS EP 178 147

LARISSA MOREIRA ATTA EP 320 185
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LARISSA TEOTÔNIO MARIA EP 309 182

LARISSA VENTURA BRUSCKY EP 068 113

LARISSA VENTURA BRUSCKY EP 284 176

LARISSA VENTURA RIBEIRO BRUSCKY EP 030 102

LARISSA VENTURA RIBEIRO BRUSCKY EP 060, EP 063, EP 064 111, 112, 112
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LAURA POETA EP 200 153

LAURO MARTINS NETO EP 248 166

LAYARA FERNANDA VICENTE PEREIRA LIPARI EP 203, EP 211 154, 156

LAYARA LIPARI EP 208 155

LAYDE PAIM EP 140 136

LAYDE R PAIM EP 143, EP 144 137, 138

LAYS DE SOUZA ALBUQUERQUE OLIVEIRA EP 080 118

LC PASSOS EP 087 120

LC PASSOS EP 125 132

LC PASSOS EP 206 154

LEANDRO BRITO EP 176 147

LEANDRO CODOGNOTO DA SILVA EP 316 184

LEANDRO COUMBIS OU MANDALOUFAS EP 289 177

LEANDRO DA SILVA ELIAS EP 252, EP 309, EP 313 167, 182, 183

LEANDRO EZEQUIEL DE SOUZA EP 031 102

LEANDRO F. M. REZENDE EP 170 145

LEANDRO MACHADO COLLI EP 059 111

LEANDRO MACHADO COLLI EP 233 162

LEANDRO MENEZES ALVES DA COSTA EP 173 146

LEANDRO MENEZES ALVES DA COSTA EP 205 154
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LEANDRO PICHETH ELOY PEREIRA EP 272 173

LEANDRO VIEIRA FRANCO EP 084 119
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LEILIANE RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA EP 167 144
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LÉLIO LEMOS PINTO NETO EP 040, EP 045, EP 055, EP 056 106, 107, 110, 110
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LENNY GABRIELA GIESE URRESTI EP 221 158

LEONARDO AM ZORNOFF EP 157 142

LEONARDO ANTONIO MAMEDE ZORNOFF EP 153 141

LEONARDO ANTONIO MAMEDE ZORNOFF EP 158 142
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LEONARDO CARVALHO PALMA EP 059 111
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LEONARDO PIPPA GADIOLI EP 059 111

LEONARDO PIPPA GADIOLI EP 233 162

LEONARDO RIOS OLIVEIRA EP 147 139

LEONARDO TEIXEIRA DE MELO EP 239, EP 303 164, 181

LEONARDO TEIXEIRA MELO EP 240 164

LEONARDO VARONI EP 102 124

LEONARDO VIDAL CLER EP 260, EP 312 169, 183

LEÔNIDAS ALVARENGA HENRIQUES EP 275 173

LETÍCIA ARAÚJO TASSINE PENATTI EP 250 167

LETICIA ARRAIS ROCHA EP 089, EP 090 120, 120

LETÍCIA BERTELINI DE CAMARGO EP 098 123

LETÍCIA CAMARGO EP 168 144

LETÍCIA RODRIGUES GATTI PEREZ EP 102 124

LIANE RAPATONI EP 059 111

LIANE RAPATONI EP 233 162

LICIA CARLA SILVA COSTA EP 165 144

LIDIANE MOREIRA DE SOUZA EP 163 143

LIDIANE MOREIRA SOUZA EP 153, EP 157 141, 142
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LÍGIA ANTUNES-CORREA EP 140 136
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LÍVIA DA MATA LARA EP 034, EP 036, EP 037 103, 104, 104

LÍVIA MARIA GARCIA MEIRO EP 342 114

LIVIA O AZOURI EP 105 125
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LIVIA TEIXEIRA MARTINS E SILVA EP 019, EP 024 99, 100
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LIVIA TEIXEIRA MARTINS E SILVA EP 019, EP 024 99, 100

LOREN MENDES SOUZA EP 131 134

LORENA FORNER EP 250 167

LORENA MARTINEZ CORSO EP 254 168

LORENA SQUASSANTE CAPELINE EP 142 137

LOUIS NAKAYAMA OHE EP 149 139

LOUISE BUONALUMI TÁCITO YUGAR EP 111, EP 119 127, 129
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LUANNA MOTA DAMASCENO EP 334 121
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LUCAS JOSÉ NEVES TACHOTTI PIRES EP 203 154

LUCAS NICOLATO ALMADA EP 275 173

LUCAS ODACIR GRACIOLLI EP 106 125

LUCAS YUITI MORI EP 336, EP 341, EP 346, EP 348, EP 349 104, 105, 105, 105, 106

LUCCAS SANTOS BENETON EP 197 152

LÚCIA EMÍLIA DE RESENDE LARA EP 271 172

LÚCIA EMÍLIA R. LARA EP 295 179

LÚCIA HELENA BONALUME TÁCITO EP 111, EP 119 127, 129

LUCIANA ARMAGANIJAN EP 024 100

LUCIANA CASCAES DOURADO EP 094 122

LUCIANA CASCAES DOURADO EP 324 186

LUCIANA GARCIA MOROKUMA EP 147 139
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LUCIANA GARCIA MOROKUMA EP 243 165

LUCIANA NETTO GIOIA EP 311 183

LUCIANA RASCOV BRISOLLA EP 088 120

LUCIANA SACILOTTO EP 016, EP 021 98, 99

LUCIANA SACILOTTO EP 322 186

LUCIANA SACILOTTO FERNANDES EP 222 158

LUCIANA VIDAL ARMGANIJAN EP 019 99

LUCIANE FRANCISCHINI GOTTSCHALL ODONE EP 223 159

LUCIANO MOREIRA BARACIOLI EP 234, EP 291 162, 178

LUCIANO RODRIGUES E SILVA EP 339 114

LUCILENE DELAZARI DOS SANTOS EP 165 144

LUCIMEIRE RUZISKA FIRMO EP 269 172

LUCINO AGUIAR EP 048 108

LUDHMILA A HAJJAR EP 281 175

LUDHMILA ABRAHÃO HAJJAR EP 247 166

LUHANDA LEONORA CARDOSO MONTI SOUSA EP 094 122

LUHANDA LEONORA CARDOSO MONTI SOUSA EP 324 186

LUHANDA LEONORA CARDOSO MONTI SOUZA EP 347 105

LUÍS ALBERTO OLIVEIRA DALLAN EP 078 117

LUÍS ALBERTO OLIVEIRA DALLAN EP 285 176

LUIS CUADRADO MARTIN TL 006 94

LUIS FERNANDO SOARES MEDEIROS EP 252, EP 313 167, 183

LUIS GUSTAVO GALI EP 059 111

LUIS GUSTAVO GALI EP 233 162

LUIS HENRIQUE WOLFF GOWDAK EP 085 119

LUÍS HENRIQUE WOLFF GOWDAK EP 094 122

LUÍS HENRIQUE WOLFF GOWDAK EP 285 176

LUIS MIGUEL DA SILVA EP 140, EP 143, EP 144 136, 137, 138

LUÍS ROBERTO PALMA DALLAN EP 287 177

LUIS ROBERTO PALMA DALLAN EP 094 122

LUÍSA CARVALHO BENEDITO EP 342 114

LUISA CARVALHO LOVISI EP 275 173

LUÍSA DA SILVA EP 181 148

LUIZ ALBERTO BENVENUTI EP 330 188

LUIZ ANTONIO CASTILHO TENO EP 296, EP 323 179, 186

LUIZ ANTONIO MACHADO CESAR EP 061 112

LUIZ ANTONIO MACHADO CÉSAR EP 094 122
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LUIZ ANTÔNIO MACHADO CESAR EP 285, EP 324 176, 186

LUIZ APARECIDO BORTOLOTTO EP 115, EP 335 128, 130

LUIZ AUGUSTO FERREIRA LISBOA EP 078 117

LUIZ AUGUSTO FERREIRA LISBOA EP 094 122

LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS EP 025 100

LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS EP 334 121

LUIZ FELIPE WILI EP 128 133

LUIZ FELIPE WILI EP 308, EP 315 182, 184

LUIZ FERNANDO AVEZUM DO PRADO EP 293 178

LUIZ FERNANDO DAL COL EP 225 159

LUIZ FERNANDO LEITE TANAJURA EP 272 173

LUIZ FERNANDO MARTINS DE SOUZA FILHO EP 104, EP 109 125, 126

LUIZ FERNANDO SPOSITO RIBEIRO BALTAZAR EP 076, EP 080, EP 081 117, 118, 118

LUIZ FLÁVIO ANDRADE PRADO EP 241, EP 325 164, 187

LUIZ FREDERICO BEZERRA HONORATO JUNIOR EP 033 103

LUIZ GUILHERME VALENTINI FRANCISCO EP 238 163

LUIZ HENRIQUE VENTURI S. FERREIRA EP 130 133

LUIZ HENRIQUE WOLFF GOWDAK EP 324 186

LUIZ MINUZZO EP 052 109

LUIZ MINUZZO EP 264 170

LUIZ OTAVIO BALDIN CALTRAN EP 244 165

LUIZ PAULO BASTOS SCHMIDT EP 063 112

LUIZ RIANI EP 176 147

LUIZ SERGIO FERNANDES DE CARVALHO EP 091 121

LUIZ SERGIO FERNANDES DE CARVALHO EP 185, EP 188, EP 195 149, 150, 152

LUIZ SÉRGIO FERNANDES DE CARVALHO TL 008 94

LUIZ SÉRGIO FERNANDES DE CARVALHO EP 185, EP 188, EP 195 149, 150, 152

LUIZA BRANDÃO EP 117 129

LUIZA FRANCISCO TRAFANE EP 286 176

LUIZA JARDIM MENEGHINI EP 114 128

LUIZA MOREIRA GOMES EP 077, EP 082 117, 118

LUIZA PERNA TOLEDO DE ABREU EP 242, EP 297 164, 179

LUÍZA PESSÔA ANDRADE EP 065 113

LUIZA SCHETTINO PEREIRA EP 317 184

LUMA ARIDE MOREIRA EP 030 102

LXG DA SILVA EP 087 120

LYGIA DA VEIGA PEREIRA TL 015 97
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LYNNIE OBERG AROUCA EP 128 133

LYNNIE OBERG AROUCA EP 308, EP 315 182, 184

MACEDO, TLS EP 029 102

MACEDO, TLS EP 179, EP 183 147, 148

MACEDO, TLS EP 212, EP 215, EP 216, EP 217 156, 157, 157, 157

MACELO HENRIQUE M BARBOSA EP 267 171

MACHADO, RFS EP 183 148

MACHADO, RFS EP 212, EP 215, EP 216, EP 217 156, 157, 157, 157

MAGALY ARRAIS DOS SANTOS EP 083 119

MAGNO CÉSAR VIEIRA EP 219 158

MAIARA CARVALHO PANIZZA EP 249, EP 307 167, 182

MAICON FELIPE RIBEIRO DA CRUZ EP 221 158

MAICON FELIPE RIBEIRO DA CRUZ EP 246 166

MAIKON BARBOSA DA SILVA EP 031 102

MAÍRA PIANI COUTO EP 246 166

MAITHÊ NEVES BATALHA EP 271 172

MANUELA GOMES DE AGUIAR EP 141 137

MANUELA MONTEIRO DE MENEZES EP 196 152

MARCEL DE PAULA PEREIRA EP 085 119

MARCEL DE PAULA PEREIRA EP 237 163

MARCELA FIEL RODRIGUES EP 314 184

MARCELLA SILVA MARTELLO EP 289 177

MARCELLO MORO QUEIROZ EP 257 169

MARCELO ARRUDA NAKAZONE EP 079 118

MARCELO ARRUDA NAKAZONE EP 225 159

MARCELO BETTEGA EP 302 180

MARCELO DE SA BARRETO NOGUEIRA EP 335 130

MARCELO FERNANDO CONSALTER DE MELLO 
JÚNIOR

EP 154 141

MARCELO FERRAZ SAMPAIO EP 130 133

MARCELO FRANKEN EP 042 107

MARCELO HENRIQUE M BARBOSA EP 204 154

MARCELO JAMUS RODRIGUES EP 342 114

MARCELO JOSÉ DE CARVALHO CANTARELLI EP 173 146

MARCELO JOSÉ DE CARVALHO CANTARELLI EP 205 154

MARCELO NISHIYAMA EP 103 125

MARCELO NISHIYAMA EP 231 161

MARCELO VIAL FELIX DE SOUSA EP 221 158
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MARCELO VIAL FELIX DE SOUSA EP 246 166

MARCELO VIEIRA TL 010 95

MARCELO VINCENZO SARNO FILHO EP 193 151

MARCIA MARTINS REIS TL 012 96

MARCIA MARTINS REIS EP 095 122

MÁRCIO ANDRADE BARRETO EP 196 152

MÁRCIO ANDRADE BARRETO FILHO EP 192, EP 193 151, 151

MARCO A. MOTA-GOMES EP 110 127

MARCO ANTONIO SMIDERLE GELAIN EP 336, EP 341, EP 346, EP 348, EP 349 104, 105, 105, 105, 106

MARCO ANTÔNIO SMIDERLE GELAIN EP 336, EP 341, EP 346, EP 348, EP 349 104, 105, 105, 105, 106

MARCO AURELIO FINGER EP 129 133

MARCO AURELIO FINGER EP 253 168

MARCO AURÉLIO SANTO EP 162 143

MARCO COSTA EP 051 109

MARÇOLLA, VF EP 183 148

MARCONDES FRANÇA JR EP 143 137

MARCONDES TAVARES NEVES JUNIOR EP 332 188

MARCOS ALMEIDA MENICONI EP 039 106

MARCOS ALMEIDA MENICONI EP 209 155

MARCOS DAMIÃO CÂNDIDO FERREIRA EP 269 172

MARCOS DANILLO OLIVEIRA EP 040, EP 045, EP 053, EP 055, EP 056, EP 057 106, 107, 109, 110, 110, 111

MARCOS DANILLO OLIVEIRA EP 040, EP 045, EP 053, EP 055, EP 056, EP 057 106, 107, 109, 110, 110, 111

MARCOS DE OLIVEIRA VASCONCELLOS EP 068 113

MARCOS FERREIRA MINICUCCI TL 003 92

MARCOS FERREIRA MINICUCCI EP 199 153

MARCOS SANTOS LIMA TL 005 93

MARCOS VINICIUS COELHO DUTRA EP 150 140

MARCOS VINÍCIUS COELHO DUTRA EP 187 150

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA MONTESI EP 024 100

MARCOS VINÍCIUS PIRES RODRIGUES EP 080, EP 081 118, 118

MARCUS VINICIUS SIMÕES EP 245, EP 298 165, 179

MARGEOTTO, APP EP 075 117

MARGETTO, APP EP 300 180

MARIA A. B. S. CASTILHO EP 036 104

MARIA ANTONIETA ALBANEZ DE MEDEIROS LOPES TL 002 92

MARIA ANTONIETA ALBANEZ MEDEIROS LOPES EP 337 130

MARIA BEATRIZ NOBREGA EBERLIN EP 335 130
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MARIA C. F. ISSA EP 304 181

MARIA CAROLINA GUIDO TL 015 97

MARIA CAROLINA GUIDO EP 160 142

MARIA CATARINA DE MELO DIAS GUERRA EP 101 124

MARIA CLAUDIA IRIGOYEN EP 031 102

MARIA CLAUDIA IRIGOYEN EP 161 143

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA IZAR EP 028 101

MARIA CRISTINA IZAR EP 189 150

MARIA DE LOURDES HIGUCHI TL 012 96

MARIA DE LOURDES HIGUCHI EP 095 122

MARIA EDUARDA BRANDÃO EP 192 151

MARIA EDUARDA MENEZES DE SIQUEIRA EP 293 178

MARIA ELISA FALQUE FIEL DA SILVA EP 328 187

MARIA FERNANDA BRAGGION SANTOS EP 276 174

MARIA FERNANDA DE PALMA MARTINEZ BRIGAGÃO 
FERREIRA

EP 083 119

MARIA FERNANDA DE PALMA MARTINEZ BRIGAGÃO 
FERREIRA

EP 136 135

MARIA FERNANDA MURIJO RIGHI TURATTI EP 172, EP 177 145, 147

MARIA GABRIELA AGUDELO DELGADO EP 280 175

MARIA GABRIELA DOS SANTOS EP 112 127

MARIA GABRIELA PIMENTA DOS SANTOS EP 096 122

MARIA GABRIELA PIMENTA DOS SANTOS EP 137 135

MARIA JULIA SILVEIRA PASSERINI EP 283 176

MARIA JÚLIA SILVEIRA SOUTO EP 141 137

MARIA LICIA RIBEIRO CURY PAVÃO EP 276 174

MARIA LUIZA DE CASTRO KOLLER EP 030 102

MARIA LUIZA SEBALLO TAFULA EP 128 133

MARIA LUIZA SILVA RICARDO EP 159 142

MARIA NOTOMI SATO EP 095 122

MARIA PATELLI JULIANI SOUZA LIMA EP 254 168

MARIA RITA FERNANDES EP 065 113

MARIA RITA FERNANDES TAVARES MORAES EP 320 185

MARIA RODRIGUES LIMA PESSOA EP 184 149

MARIA STANISLAVOVNA TAIROVA EP 106 125

MARIA STANISLAVOVNA TAIROVA EP 351 139

MARIA STANISLAVOVNA TAIROVA EP 316, EP 333 184, 189

MARIA STANISLAVOVNA TAIROVA EP 316, EP 333 184, 189

Autor Trabalhos Página



5454

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2022;32(2B):5-230

MARIA TERESA BOMBIG EP 189 150

MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SOUZA EP 099 123

MARIANA CAMPONOGARA EP 231 161

MARIANA CHAUD EP 342 114

MARIANA DE OLIVEIRA BORGES EP 227 160

MARIANA DE SOUZA DIAS EP 282 175

MARIANA GAIATO MONTE TL 003 92

MARIANA GATTO EP 153, EP 157 141, 142

MARIANA GATTO EP 165, EP 167 144, 144

MARIANA JANINI GOMES EP 153 141

MARIANA LONGO BUKA EP 225 159

MARIANA NARDUCCI VIEIRA EP 147 139

MARIANA NARDUCCI VIEIRA EP 327 187

MARIANA OLIVEIRA R EP 204 154

MARIANA PARCIANELLO ROEHRS EP 333 189

MARIANA PEZZUTE LOPES TL 002, EP 203, EP 208 92, 154, 155

MARIANA REZENDE EP 048 108

MARIANA REZENDE EP 267 171

MARIANA STUTZ EP 117 129

MARIANE H SHINZATO EP 281 175

MARIANE HIGA SHINZATO EP 247 166

MARÍLIA AFONSO RABELO BUZALAF EP 165 144

MARILIA PRUDENTE MENEZES EP 310 182

MARILIA TAILY SOLIANI EP 306 181

MARINA ALBANEZ A MEDEIROS EP 204 154

MARINA ALBANEZ MEDEIROS EP 337 130

MARINA GAIATO MONTE EP 158 142

MARINA HOFF DE LIMA TONIN EP 342 114

MARINA MACEDO KUENZER BOND EP 294, EP 329 178, 188

MARINA P OKOSHI EP 157 142

MARINA POLITI OKOSHI TL 003, EP 153, EP 163 92, 141, 143

MARINA POLITI OKOSHI EP 165, EP 167 144, 144

MARINA SAHADE GONÇALVES EP 257 169

MARINA VITÓRIA SILVA COSTA EP 239, EP 240, EP 303 164, 164, 181

MARINELLA CENTEMERO EP 272 173

MARIO AUGUSTO CRAY DA COSTA EP 113, EP 116, EP 118 128, 129, 129

MARIO ISSA EP 046, EP 049 108, 108
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MARIO ISSA EP 310 182

MÁRJORIE ANÇÃO OLIVEIRA PIEDADE EP 308 182

MARJORIE PONTES BARIONI EP 284 176

MARLON LEMOS DE ARAÚJO EP 089, EP 090 120, 120

MARQUES, SC EP 183 148

MARQUES, SC EP 212, EP 216, EP 217 156, 157, 157

MARQUES, SCM EP 215 157

MARTA DURAN FERNANDEZ EP 195 152

MARTA JUNQUEIRA REIS FERRAZ EP 277 174

MARTINEZ, T EP 075 117

MARTINEZ, T EP 292, EP 300 178, 180

MARTINS JRPPR EP 194 151

MATEUS BRAGA VALLE EP 267 171

MATEUS CORREA DA TRINDADE EP 257 169

MATEUS RIBEIRO KANAMURA EP 339 114

MATHEUS ABREU DE SOUSA SANTOS EP 207 155

MATHEUS CASSIMIRO PARTATA EP 103 125

MATHEUS CAVALCANTE BEZERRA EP 318 185

MATHEUS COSTA SOUSA EP 190 150

MATHEUS DA SILVA PASSOS EP 221 158

MATHEUS DE AQUINO MOREIRA GUIMARÃES EP 059 111

MATHEUS DE AQUINO MOREIRA GUIMARÃES EP 233 162

MATHEUS GOULART FERREIRA EP 296, EP 323 179, 186

MATHEUS JUNQUEIRA PEREIRA CAMARGO EP 283 176

MATHEUS LUAN QUEIROZ ALVES DA CUNHA EP 341 105

MATHEUS MARTINS DE SOUSA DIAS EP 121 131

MATHEUS MEIRELLES EP 310 182

MATHEUS N. DALFIÔR EP 295 179

MATHEUS RAMOS DAL PIAZ EP 218 157

MATHEUS RITTO EP 269 172

MATHEUS ROCHA RIBEIRO EP 190 150

MATTOS, LB EP 075 117

MAURICIO CAVALCANTE RATTES EP 238 163

MAURICIO FELIPPI DE SÁ MARCHI EP 041 106

MAURICIO FELIPPI DE SÁ MARCHI EP 268 172

MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA EP 021, EP 027 99, 101

MAURICIO L. PRUDENTE EP 050 109
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MAURICIO LOPES PRUDENTE EP 044 107

MAURÍCIO NASSAU MACHADO EP 079 118

MAURICIO SCANAVACCA EP 016 98

MAURÍCIO TAVARES COSTA EP 160, EP 162 142, 143

MAXIMILIANO OTERO LACOSTE EP 275 173

MAYARA BORGES LOURENÇO DE SOUSA EP 255, EP 274, EP 280, EP 327 168, 173, 175, 187

MAYARA BORGES LOURENÇO DE SOUZA EP 147 139

MAYRA PEREIRA SOUZA BARROS EP 241, EP 325, EP 331 164, 187, 188

MB DA SILVA EP 087 120

MELINA VALDO GIUGNI EP 291 178

MELISSA PADOVANI AURICCHIO EP 098 123

MELISSA PADOVANI AURICCHIO EP 168 144

MELIZA GOI ROSCANI EP 124 132

MELIZA GOI ROSCANI EP 145 138

MELIZA GOI ROSCANI EP 164 143

MELIZA GOI ROSCANI EP 182 148

MELLO PHL EP 194 151

MG FERNANDEZ EP 206 154

MICHAEL FARKOUH EP 092 121

MICHAEL JEROSCH-HEROLD EP 140, EP 143 136, 137

MICHAEL WILKINSON EP 115 128

MICHELE AMORIM HERINGER EP 267, EP 272 171, 173

MICHELE OURIQUES HONORATO EP 033 103

MICHELE PALMEIRA DA SILVA REISKY VON DUBNITZ EP 232 162

MICHELE TAVARES MENDONÇA EP 020 99

MICHÈLLE FALCÃO EP 181 148

MILENA JOLY KULICZ EP 227 160

MILENA NOVAES CARDOSO CURIATI EP 134 134

MILTON JOSÉ DE SOUZA NETO EP 184 149

MILTON LUIZ GORZONI EP 353 149

MINNA MOREIRA DIAS ROMANO EP 059 111

MINNA MOREIRA DIAS ROMANO EP 233 162

MIRELLA E FACIN EP 100 124

MIRELLA ESMANHOTTO FACIN EP 021 99

MIRELLA FACIN EP 102 124

MIREYA RAIZA MENDOZA LAZARTE EP 342 114

MIRNA ALVES FEO DA SILVA EP 330 188
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MIRTES ROCHA CASTELO BRANCO EP 089, EP 090 120, 120

MÔNICA ÚRSULA FIGUERÊDO SALES EP 220 158

MONIZZE V. R. SENTALIN EP 110 127

MORAES PIM EP 194 151

MOREIRA, R EP 075 117

MOREIRA, R EP 300 180

MUCIO TAVARES DE OLIVEIRA JR TL 007, EP 123, EP 126 94, 131, 132

MUCIO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR EP 062 112

MUCIO TAVARES DE OLIVEIRA JÚNIOR EP 134 134

MURILLO DE OLIVEIRA ANTUNES EP 098 123

MURILLO DE OLIVEIRA ANTUNES EP 168 144

MURILLO DE OLIVEIRA ANTUNES EP 308, EP 315 182, 184

MURILO ADOLFO FERNANDES EP 252, EP 309, EP 313 167, 182, 183

MURILO JORGE DA SILVA EP 022 99

MURILO JORGE DA SILVA EP 193 151

MURILO PERRETI SILVA EP 159 142

MURYELLE ROSA COELHO EP 258 169

NABIL GHORAYEB EP 038 104

NADJA VAN GEEN POLTRONIERI EP 129 133

NAJLA YASMIN OLIVEIRA FIGUEIREDO FÉLIX EP 314 184

NANCY M.M. OLIVEIRA TOBIAS EP 100 124

NATACHA DOMINGUES EP 103 125

NATACHA DOMINGUES EP 264 170

NATÁLIA AARÃO BERNARDI EP 257 169

NATALIA DE MENEZES LOPES TL 015 97

NATALIA DE MENEZES LOPES EP 160 142

NATALIA FERNANDA FERREIRA TL 003 92

NATALIA FERNANDA FERREIRA EP 158 142

NATALIA PESSA ANEQUINI EP 114 128

NATÁLIA USHIJIMA EP 117 129

NATAN SILVA JR. EP 176 147

NATANAEL MENDES DE ARAÚJO EP 262 170

NATHÁLIA ABDO ZULIANI EP 239, EP 240, EP 303 164, 164, 181

NATHALIA ANTONIO MONTEIRO DE CASTRO EP 296, EP 323 179, 186

NATHALIA BONFOGO EP 347 105

NATHALIA WATANABE EP 033 103

NATHAN FELIPE SURECK EP 272 173
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NAYANE MARIA VIEIRA EP 158 142

NAYANE NAZARETH FERREIRA LIMA EP 241, EP 325, EP 331 164, 187, 188

NAZIR SOUBIHE NETO EP 249, EP 307 167, 182

NEA MIWA KASHIWAGI EP 174 146

NEIRE N. F. DE ARAUJO EP 036, EP 037 104, 104

NEIRE NIARA FERREIRA DE ARAUJO EP 034 103

NELSON AMÉRICO HOSSNE JÚNIOR EP 084 119

NELSON ARTUR DOS REIS EP 289 177

NELSON DE LUCCIA EP 335 130

NELSON HENRIQUE GOES SCORSIONI EP 084 119

NELSON SAMESIMA EP 100 124

NELSON SAMESIMA2 EP 102 124

NEMER LUIS PICHARA EP 021 99

NEVELTON HERINGER FILHO EP 101 124

NEVES, JIC EP 292 178

NEWTON L. R. CALLEGARI EP 036, EP 037 104, 104

NEWTON LUIZ RUSSI CALLEGARI EP 034 103

NICOLAS DA COSTA SANTOS EP 161 143

NÍCOLAS DA COSTA SANTOS EP 031 102

NICOLI PAPIANI GOSMANO EP 308, EP 315 182, 184

NILCELIO LEITE MELO EP 270 172

NILDEVANDE FIRMINO LIMA JÚNIOR EP 257 169

NILSON TAVARES POPPI EP 094 122

NILSON TAVARES POPPI EP 324 186

NILTON JOSÉ CARNEIRO DA SILVA EP 311 183

OFIR GOMES VIEIRA EP 017, EP 023 98, 100

OLGA SERGUEEVNA TAIROVA EP 106 125

OLGA SOUZA EP 237 163

OLIVIA FAGUNDES BRUNO EP 338 131

OMAR ASDRUBAL VILCA MEJIA EP 078, EP 085 117, 119

OMAR ASDRÚBAL VILCA MEJÍA EP 078, EP 085 117, 119

OSNEY MARQUES MOURE EP 339 114

OSVALDO FRITZEN DE LIMA EP 294, EP 329 178, 188

OSVALDO LOURENÇO DA SILVA JUNIOR EP 225 159

OSWALDO C ALMEIDA FILHO EP 244 165

OTACÍLIO DE CAMARGO JUNIOR EP 283 176

OTÁVIO AUGUSTI O. DE ARAGÃO EP 272 173
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OTAVIO RIZZI COELHO FILHO EP 144, EP 351 138, 139

OTÁVIO RIZZI COELHO FILHO EP 246 166

OTÁVIO RIZZI COELHO- FILHO EP 143 137

OTÁVIO RIZZI COELHO-FILHO EP 140 136

OTÁVIO S. SALLES BARBOSA EP 318 185

P SOARES EP 125 132

PÂMELA CAVALCANTE EP 220 158

PAMELA NOGUEIRA CAVALCANTE EP 222 158

PAMELA NOGUEIRA CAVALCANTE EP 333 189

PANTOHA, APM EP 292 178

PAOLA DA SILVA BALIN TL 003 92

PAOLA EMAUELA POGGIO SMANIO EP 060 111

PAOLA PUGIAN JARDIM EP 096 122

PATRICIA A BORIM EP 157 142

PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA EP 322 186

PATRICIA APARECIDA BORIM EP 153, EP 163 141, 143

PATRÍCIA APARECIDA BORIM EP 167 144

PATRÍCIA CRISTIANE RESENDE MURAD LOPES EP 271 172

PATRICIA FERREIRA DEMUNER EP 044 107

PATRÍCIA GONÇALVES GUIMARÃES EP 257 169

PATRICIA MOREIRA EP 310 182

PATRÍCIA P. STEIN EP 046 108

PATRICIA TAVARES FELIPE MARCATTI EP 354 189

PATRICK DUARTE TEIXEIRA TL 009 94

PATRICK DUARTE TEIXEIRA EP 226, EP 228, EP 236 160, 160, 163

PAUL ALEJANDRO SALVADOR MORALES EP 052 109

PAUL ALEJANDRO SALVADOR MORALES EP 141 137

PAULA NAOMI MORIMOTO TL 006 94

PAULA PITTA DE RESENDE CÔRTES EP 202 153

PAULA SANTIAGO TEIXEIRA EP 147 139

PAULA SANTIAGO TEIXEIRA TL 004, EP 194, EP 201 93, 151, 153

PAULA SANTIAGO TEIXEIRA EP 259, EP 269, EP 293 169, 172, 178

PAULA SANTOS DE SOUZA EP 142 137

PAULA SCHMIDT AZEVEDO EP 199 153

PAULA SCHMIDT AZEVEDO TL 003 92

PAULA STELITANO AVELINO EP 086 119

PAULO ALEXANDRE COSTA EP 019 99
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PAULO ALEXANDRE DA COSTA EP 018, EP 024 98, 100

PAULO CÉSAR MASSUCATTO COLBACHINI EP 286 176

PAULO CESAR SARAN EP 296, EP 323 179, 186

PAULO DE TARSO JORGE MEDEIROS EP 064 112

PAULO E. H. ANTUNES EP 304 181

PAULO H. P. DE LIMA EP 270, EP 304 172, 181

PAULO HENRIQUE MUNUTE POLEGATO EP 266, EP 276, EP 278 171, 174, 174

PAULO JOSÉ FERREIRA TUCCI TL 014, EP 169 97, 145

PAULO LAVITOLA EP 326 187

PAULO M. BUSSULAR EP 295 179

PAULO REZENDE EP 092, EP 093 121, 121

PAULO ROBERTO A. A. BERNARDES EP 295 179

PAULO ROGERIO SOARES EP 318, EP 319, EP 330 185, 185, 188

PAULO RUIZ LUCIO DE LIMA EP 289 177

PAULO SOARES EP 092 121

PAULO VITOR KATAOKA EP 338 131

PEDRO FELIPE GOMES NICZ EP 041 106

PEDRO FELIPE GOMES NICZ EP 268 172

PEDRO FELIPE SOARES EP 334 121

PEDRO FONTANA DE MEIRA EP 284 176

PEDRO GUIMARÃES MOREIRA DA SILVA EP 076, EP 080, EP 081 117, 118, 118

PEDRO GUIMARÃES SILVA EP 291, EP 306, EP 319 178, 181, 185

PEDRO HORIGOSHI REIS EP 084 119

PEDRO IVO DE MARQUI MORAES EP 191, EP 201 151, 153

PEDRO IVO DE MARQUI MORAES EP 191, EP 201 151, 153

PEDRO IVO DE MARQUI MORAES EP 274, EP 327 173, 187

PEDRO LEMOS EP 042 107

PEDRO LEMOS EP 117 129

PEDRO MAURO GRAZIOSI EP 305 181

PEDRO NICZ TL 010, EP 054 95, 110

PEDRO SERGIO SOARES JALLAD EP 330 188

PEDRO VELLOSA SCHWARTZMANN EP 244 165

PEDRO VICTOR SILVA VALENTE EP 276 174

PEIXOTO, ECS EP 212, EP 215, EP 216, EP 217 156, 157, 157, 157

PEIXOTO, RTS EP 212, EP 215, EP 216, EP 217 156, 157, 157, 157

PHILIP BACHOUR EP 173 146

PIETRO MASCHIO LORENZI EP 106 125
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PIETRO MELO DA SILVA EP 124 132

PIZZITOLA MP EP 194 151

PLINIO JOSE WHITAKER WOLF EP 253 168

PLÍNIO JOSÉ WHITAKER WOLF EP 129 133

POLLIANA BAPTISTA DOS SANTOS EP 145 138

POLLIANNA DE SOUZA RORIZ EP 022, EP 025 99, 100

POLLIANNA DE SOUZA RORIZ EP 192 151

POLLIANNA DE SOUZA RORIZ EP 184, EP 193, EP 196 149, 151, 152

PRECIL DIEGO MIRANDA DE MENEZES NEVES EP 173 146

PRISCILA ALVES DA SILVA EP 120 130

PRISCILA APARECIDA SILVA LIMA EP 066 113

PRISCILA CESARI GUAGLIATO EP 060 111

PRISCILA GHERARDI GOLDSTEIN EP 330 188

PRISCILA LARCHER LONGO EP 161 143

PRISCILA OLIVEIRA CARVALHO EP 134 134

PRISCILA OLIVEIRA CARVALHO EP 160 142

PRISCILA OLIVEIRA DE CARVALHO TL 015 97

PRISCILLA NUNES ABREU DA SILVA EP 200 153

R BARRETO EP 125 132

RAFAEL ALVES FRANCO EP 237 163

RAFAEL AMORIM BELO NUNES EP 173 146

RAFAEL AMORIM BELO NUNES EP 205 154

RAFAEL AMORIM BELO NUNES EP 305 181

RAFAEL AUGUSTO BRANQUINHO SILVEIRA EP 207 155

RAFAEL BROLIO PAVÃO EP 266 171

RAFAEL C. CERQUEIRA EP 295 179

RAFAEL DO AMOR XAVIER EP 241 164

RAFAEL OTTO SCHNEIDEWILD EP 305 181

RAFAEL SUDÁRIO VIEIRA TOLEDO EP 351 139

RAFAEL YUJI MELO EP 287 177

RAFAELA BERNARDI OGLIARI EP 043 107

RAFAELA BERNARDI OGLIARI EP 200 153

RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS EP 025 100

RAFAELA PENALVA EP 136 135

RAFAELA TORRES VISCONE EP 328 187

RAISSA BARRETO LIMA EP 334 121

RAISSA MANTOVANI DE OLIVEIRA EP 154, EP 159 141, 142
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RAMEZ ANBAR EP 234 162

RANNA S. PESSOA EP 210 155

RANNA SANTOS PESSOA EP 203, EP 208, EP 211 154, 155, 156

RANNA SANTOS PESSOA EP 316 184

RAONI DE CASTRO GALVÃO EP 017, EP 023 98, 100

RAPHAEL MACHADO ROSSI EP 129 133

RAPHAEL MACHADO ROSSI EP 253 168

RAPHAELA TEREZA BRIGOLIN GAROFO EP 238, EP 248 163, 166

RAPHAELA TEREZA BRIGOLIN GAROFO  EP 238, EP 248 163, 166

RAPHAELLA FERRÃO EP 181 148

RAQUEL MARTINS LOUREIRO EP 124 132

RAQUEL SILVA BRITO DA LUZ EP 265 171

RAUL C. MARANHÃO EP 134 134

RAUL CAVALCANTE MARANÃO EP 162 143

RAUL CAVALCANTE MARANHÃO TL 015 97

RAUL CAVALCANTE MARANHÃO EP 160 142

RAUL CAVALCANTE MARANHÃO EP 186 149

RAUL CORDEIRO PESSANHA EP 342 114

RAUL DIAS DOS SANTOS EP 174 146

RAYANE FONTOURA KOCH EP 052 109

RAYANE FONTOURA KOCH EP 264 170

RAYARA TEREZA LOBO PORTO EP 019, EP 024 99, 100

RECIELLE CHAVES GOMES EP 034 103

REGINA MARIA ALEXANDRE FERNANDES DE 
OLIVEIRA

EP 353 149

REINALDO JOSÉ GIANINI EP 133 134

REJANE BATISTA BRINHOLI VICTORINO DA SILVA EP 159 142

RENAN ANDREY PONTES CRUZ EP 243 165

RENAN CINTRA DE ALVARENGA OLIVEIRA EP 285 176

RENAN FLÁVIO FRANÇA NUNES EP 143 137

RENAN FRANÇA CAVERSAN EP 336, EP 341, EP 346, EP 348, EP 349 104, 105, 105, 105, 106

RENAN FRANÇA CAVERSAN EP 336, EP 341, EP 346, EP 348, EP 349 104, 105, 105, 105, 106

RENAN GOMES DO NASCIMENTO EP 166 144

RENAN PERYCLES LEMOS DE FIGUEIREDO EP 285 176

RENAN SHIDA MARINHO EP 145 138

RENAN VIACELLI TORETO EP 229 161

RENAN YAMAGUTI EP 144 138

RENATA A. CUNHA EP 295 179
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RENATA ÁVILA CINTRA           EP 101 124

RENATA CALCIOLARI ROSSI EP 154 141

RENATA GIOLO EP 042 107

RENATA GOMES SANCHES VERARDINO EP 115 128

RENATA GONÇALVES MENDES EP 145 138

RENATA MULLER COUTO EP 218, EP 221 157, 158

RENATA NISHIYAMA IKEGAMI TL 012 96

RENATA NISHIYAMA IKEGAMI EP 095 122

RENATA VALERI DE FREITAS EP 107 126

RENATA VALERI DE FREITAS EP 148 139

RENATO BORGES FILHO EP 068 113

RENATO BRAULIO EP 077, EP 082 117, 118

RENATO DE AGUIAR HORTEGAL EP 107 126

RENATO DE AGUIAR HORTEGAL EP 148 139

RENATO DE CARVALHO BARROS EP 091 121

RENATO HORTEGAL EP 146 138

RENATO JORGE ALVES EP 032 102

RENATO JORGE ALVES EP 180, EP 353 148, 149

RENATO JORGE ALVES EP 282 175

RENATO LEAL VARJÃO EP 241, EP 325, EP 331 164, 187, 188

RENATO NEMOTO EP 220, EP 222 158, 158

RENATO P. NEMOTO EP 210 155

RENATO PALADINO NEMOTO EP 316, EP 333 184, 189

RENATO SIMÕES GASPAR TL 013 97

RENATO SIMÕES GASPAR EP 170 145

RENER ROMULO SOUZA LOPES EP 211 156

RENIER SOARES PIRES EP 108 126

RHAÍSA VIEIRA LOBÃO EP 108 126

RHANNIEL THEODORUS HELHYAS EP 184 149

RHANNIEL THEODORUS HELHYAS OLIVEIRA SHILVA 
GOMES VILLAR

EP 022 99

RHANNIEL THEODORUS VILLAR EP 192, EP 193, EP 196 151, 151, 152

RHANNIEL THEODORUS VILLAR EP 192, EP 193, EP 196 151, 151, 152

RICA DODO DELMAR BUCHLER EP 108 126

RICARDO ALEXANDRE FARIA EP 145 138

RICARDO CAVALCANTE E SILVA EP 041 106

RICARDO CURADO DE OLIVEIRA E SILVA EP 044 107

RICARDO GARBE HABIB EP 018 98
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RICARDO MENDES OLIVEIRA EP 296, EP 323 179, 186

RICARDO QUINTANILHA HUNGARO EP 276 174

RICARDO RIBEIRO DIAS TL 015 97

RICARDO SARAIVA DE CARVALHO EP 228 160

RICARDO TAVARES DE CARVALHO EP 121 131

RICARDO TORRES BISPO REIS EP 195 152

RIELLI GOMES FALCÃO EP 301 180

RINALDO FOCACCIA SICILIANO EP 234 162

RIZEK M H GOMIDES EP 281 175

ROBERTA PORRECA AZZOLINI EP 342 114

ROBERTA SARTORI EP 098 123

ROBERTA SARTORI EP 168 144

ROBERTA SHCOLNIK SZOR TL 005 93

ROBERTO CARDOSO BARROSO EP 241 164

ROBERTO CREMONEZI PALOMBO EP 317 184

ROBERTO D. MIRANDA EP 110 127

ROBERTO FREDIANI DUARTE MESQUITA EP 302 180

ROBERTO KALIL EP 093 121

ROBERTO KALIL F EP 281 175

ROBERTO KALIL FILHO TL 005, EP 061, EP 062 93, 112, 112

ROBERTO KALIL FILHO EP 092 121

ROBERTO KALIL FILHO TL 007, EP 123, EP 126 94, 131, 132

ROBERTO KALIL FILHO EP 247, EP 287 166, 177

ROBERTO KALIL-FILHO EP 134 134

ROBERTO KALIL-FILHO TL 015 97

ROBERTO LEO DA SILVA EP 043 107

ROBERTO LEO DA SILVA EP 200 153

ROBERTO TADEU MAGRO KROLL EP 052 109

ROBERTO TADEU MAGRO KROLL EP 264 170

ROBSON T. ROQUE EP 304 181

ROBSON TAGAWA ROQUE EP 270 172

ROCÍO SALSOSO EP 186 149

RODNEY BARBERÁ BOGHOSSIAN EP 175 146

RODOLFO LEITE ARANTES EP 338 131

RODOLFO LEITE ARANTES EP 320 185

RODOLFO STAICO EP 337 130

RODRIGO BAZAN TL 006 94
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RODRIGO DE MOURA JOAQUIM EP 043 107

RODRIGO DE MOURA JOAQUIM EP 200 153

RODRIGO DOS SANTOS MORAES EP 139 136

RODRIGO EUGENIO VINUTO BORGES EP 175 146

RODRIGO GUIMARÃES VIEIRA DE CARVALHO EP 354 189

RODRIGO IMADA EP 105 125

RODRIGO MANTOVANI SGUARIO EP 316, EP 333 184, 189

RODRIGO MELO KULCHETSCKI EP 237 163

RODRIGO MOREL VIEIRA DE MELO EP 334 121

RODRIGO NORONHA CAMPOS TL 009 94

RODRIGO NORONHA CAMPOS EP 226, EP 228, EP 236 160, 160, 163

RODRIGO OLIVEIRA BOUGLEUX ALÔ EP 349 106

RODRIGO OTÁVIO BOUGLEUX ALÔ EP 341, EP 346 105, 105

RODRIGO OTÁVIO BOUGLEUX ALÔ EP 038, EP 348 104, 105

RODRIGO OTÁVIO BOUGLEUX ALÔ EP 038, EP 348 104, 105

RODRIGO OTAVIO BOUGLEX ALÔ EP 336 104

ROGER PEREIRA DE OLIVEIRA EP 305 181

ROGÉRIO ANDALAFT EP 019 99

ROGERIO CAMARGO PINHEIRO ALVES EP 228 160

ROGÉRIO KRAKAUER EP 032 102

ROGÉRIO LAS CASAS EP 258 169

ROGÉRIO LOBO DE ANDRADE LAS CASAS EP 058 111

ROGÉRIO LOBO DE ANDRADE LAS CASAS EP 256 168

RÔMULO F DE MORAES EP 281 175

RÔMULO FONSECA DE MORAES EP 247 166

RONALDO FERNANDES ROSA EP 353 149

RONALDO MORALES JUNIOR EP 251 167

RONEY ORISMAR SAMPAIO EP 054 110

RONEY ORISMAR SAMPAIO TL 002, EP 203, EP 208, EP 211, EP 214, EP 220, EP 224 92, 154, 155, 156, 156, 158, 159

RONEY ORISMAR SAMPAIO EP 306, EP 316 181, 184

RONNY PETERSON CABRAL EP 158 142

ROSELI A. P. LOPES EP 036, EP 037 104, 104

ROSELI APARECIDA PEGOREL LOPES EP 034 103

ROSELI PEGOREL EP 310 182

ROSILENE MOTTA EP 149 139

ROSSANA DALL’ORTO ELIAS EP 097 123

ROSSONI, D EP 075 117
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ROSSONI, D EP 300 180

ROSYVALDO FERREIRA SILVA EP 089, EP 090 120, 120

RÚBIA PINHEIRO SILVA EP 246 166

RUBSON DANTAS DA SILVA EP 171 145

RUI FERNANDO RAMOS EP 265 171

RUI POVOA EP 189 150

RULDNEY RAY DOS SANTOS EP 312 183

RULDNEY RAY DOS SANTOS OLIVEIRA EP 260 169

SALDANHA, A EP 075 117

SALDANHA, A EP 292, EP 300 178, 180

SAMILLE SANTOS OLIVEIRA EP 022 99

SAMIR FARAD EL KADRI EP 026 101

SAMIRA KAISSAR GHORAYEB EP 267 171

SAMIRA KAISSAR NASR GHORAYEB EP 052 109

SAMIRA KAISSAR NASR GHORAYEB EP 264 170

SANDRA AVILA EP 195 152

SANDRA LIA DO AMARAL CARDOSO EP 156 141

SANDRIGO MANGINI TL 012 96

SANDRO FAIG EP 051 109

SANDRO PINELLI FELICIONI EP 108 126

SANTOS, CT EP 183 148

SANTOS, CT EP 212, EP 215, EP 216, EP 217 156, 157, 157, 157

SARA CRISTINE MARQUES DOS SANTOS EP 029 102

SARA CRISTINE MARQUES DOS SANTOS EP 179 147

SARA CRISTINE MARQUES DOS SANTOS EP 202 153

SARA RODRIGUES EP 115 128

SARA ROLDI EP 295 179

SAVIA BUENO EP 016 98

SÉRGIO ALBERTO RUPP DE PAIVA EP 199 153

SÉRGIO CATANOZZI EP 031 102

SERGIO DIOGENES SANTOS DE MENDONCA FILHO EP 344 136

SERGIO JALLAD TL 007 94

SERGIO KREIMER EP 237 163

SÉRGIO LUIZ BORGES DE SOUZA EP 165 144

SERGIO LUIZ NAVARRO BRAGA EP 048, EP 049 108, 108

SÉRGIO OCTAVIO KORMANN EP 214 156

SHEILA INGHAM EP 035 103
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SHEILA TATSUMI KIMURA MEDORIMA TL 008 94

SHEILA TATSUMI KIMURA MEDORIMA EP 172, EP 177 145, 147

SIGRID DE SOUSA DOS SANTOS EP 164 143

SIGRID DE SOUSA SANTOS EP 182 148

SILAS DOS SANTOS GALVÃO FILHO EP 017 98

SILMÉIA GARCIA ZANATI BAZAN TL 006 94

SILMÉIA GARCIA ZANATI BAZAN EP 165 144

SILVA, FB EP 292 178

SILVÉRIO ALBANO FERNANDES JÚNIOR EP 221 158

SILVÉRIO ALBANO FERNANDES JÚNIOR EP 246 166

SILVIA C MIRRA EP 053 109

SILVIA CAMPOS MIRRA EP 057 111

SILVIA ELAINE DE SOUSA FERREIRA CARVALHO DE 
MELO

EP 119 129

SILVIA M R FONSECA EP 281 175

SILVIO MARQUES PÓVOA JUNIOR EP 348 105

SILVIO MARQUES PÓVOA JUNIOR EP 317 184

SILVIO ROBERTO BORGES ALESSI EP 044 107

SIMÕES, SA EP 183 148

SIRLEI PEREIRA NUNES EP 213 156

SOFIA GONÇALVES TONOLI EP 133 134

SOLANGE REGINA GENEROZO EP 293 178

SPRITZER, TS EP 183 148

STEFANO GARZON EP 042 107

STEFANY CASARIN MOURA EP 308, EP 315 182, 184

STÉFANY JÚLIA MESQUITA DO EGITO EP 139 136

STELLA DE ANGELIS TRIVELLATO TL 006 94

STELLA DE SOUZA VIEIRA TL 014, EP 169 97, 145

STELLA DE SOUZA VIEIRA EP 079 118

STELLA MARIS FIRMINO EP 145 138

STEPHANIE I RIZK EP 281 175

STEPHANIE RODRIGUES SCHAFF EP 113, EP 116, EP 118 128, 129, 129

STHÉPHANI DE MORAES PARREIRA EP 247 166

SUELY APARECIDA PINHEIRO PALOMINO TL 012 96

SUZANA SHINOMIA EP 270, EP 304 172, 181

TACIANNE R. BRAGA EP 046 108

TACIANNE ROLEMBERG BRAGA EP 261 170

TACITO LEANDRO B BESSA EP 204 154
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TÁCITO LEANDRO BORGE DE BESSA EP 267 171

TAILANE CRISTINA DE SOUZA EP 065 113

TAINÁ FABRI CARNEIRO VALADÃO TL 006 94

TAINÁ TEIXEIRA VIANA EP 334 121

TALIA FALCÃO DALÇÓQUIO EP 186 149

TALINE LAZZARIN EP 199 153

TALITA BEITHUM MIALSKI EP 227 160

TALITA FEITAS TENUTA EP 289 177

TAMMUZ FATTAH EP 043 107

TAMMUZ FATTAH EP 200 153

TAN CHEN WU EP 016, EP 027 98, 101

TANIA MARIE OGAWA ABE EP 178 147

TANNAS JATENE EP 058 111

TANNAS JATENE EP 256, EP 258 168, 169

TARIK ARCOVERDE RIBEIRO COSTA EP 058 111

TARSO A. D. ACCORSI EP 210 155

TARSO ACCORSI TL 010, EP 054 95, 110

TARSO AUGUSTO DUENHAS ACCORSI EP 207 155

TARSO AUGUSTO DUENHAS ACCORSI EP 288, EP 316, EP 333 177, 184, 189

TÁSSIA FALLER TETEMANN EP 271 172

TATIANA ANDREUCCI TORRES LEAL EP 319 185

TATIANA BACHIEGA EP 158 142

TATIANA DE AZEVEDO RUBIO EP 111, EP 119 127, 129

TATIANA DE CARVALHO ANDREUCCI TORRES LEAL EP 330 188

TEIXEIRA, LTV EP 029 102

TEIXEIRA, LTV EP 179 147

TELMA ANTUNES EP 302 180

THAIS AGUIAR DO NASCIMENTO EP 025 100

THAIS BATISTELLA  BOTEON EP 164 143

THAIS BATISTELLA BOTEON EP 182 148

THAIS DOS SANTOS VIEIRA EP 242, EP 248, EP 297 164, 166, 179

THAÍS DOS SANTOS VIEIRA EP 242, EP 248, EP 297 164, 166, 179

THAÍS HUNOFF RIBEIRO EP 106 125

THAIS LEMOS DE SOUZA MACEDO EP 202 153

THAIS VIEIRA DE ARAÚJO RODRIGUES EP 080 118

THALES SIQUEIRA ALVES EP 275 173

THALITA B GONZALEZ EP 281 175
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THALITA BARBOSA GONZALEZ EP 247 166

THAMARA GAMBOGI MEIRELES EP 238, EP 248 163, 166

THAMARA GAMBOGI MEIRELES EP 238, EP 248 163, 166

THAMIRIS DA COSTA BENÁ EP 057 111

THAUANY MARTINS TAVONI EP 134 134

THAUANY MARTINS TAVONI EP 186 149

THAYNA FABIANA RIBEIRO BATISTA EP 031 102

THAYNA FABIANA RIBEIRO BATISTA EP 161 143

THAYNÁ LOPES DE SOUZA EP 076 117

THAYRONE ROMÁRIO DA SILVA SANTOS EP 120 130

THIAGO EP 349 106

THIAGO ABIZAID EP 312 183

THIAGO ABIZAID KLEINSORGE EP 260 169

THIAGO ANDRADE MACEDO EP 335 130

THIAGO FILIPONI EP 168 144

THIAGO GHORAYEB GARCIA EP 038, EP 336, EP 341, EP 346, EP 348 104, 104, 105, 105, 105

THIAGO LUÍS SCUDELER EP 305 181

THIAGO MACÊDO EP 115 128

THIAGO MENDONÇA JAYME EP 024 100

THIAGO MIDLEJ BRITO EP 305 181

THIAGO QUINAGLIA ARAÚJO COSTA SILVA TL 008 94

THIAGO REZENDE ALVES SILVA EP 287 177

THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA EP 345 101

THIAGO SCUDELER EP 092, EP 093 121, 121

THIAGO YOSHIO OYAMA EP 328 187

THIAGO CORSI FILIPONI EP 098 123

THOMAZ CEGLIAS EP 300 180

TIAGO AUGUSTO MAGALHÃES EP 101 124

TIAGO CARDOSO COELHO EP 255, EP 274, EP 280, EP 311 168, 173, 175, 183

TIBÉRIO AUGUSTO OLIVEIRA COSTA EP 128 133

TIBÉRIO AUGUSTO OLIVEIRA COSTA EP 308, EP 315 182, 184

TITO BARBOSA REZENDE EP 195 152

TRAJANO, ETL EP 029 102

TRAJANO, ETL EP 179 147

TT VIANA EP 087 120

TT VIANA EP 125 132

TT VIANA EP 206 154

UEBE CHADE REZEK EP 266 171
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UELRA RITA LOURENÇO EP 066 113

VAGNER LUCAS SUARES EP 105 125

VALDIR AMBRÓSIO MOISES EP 142 137

VALDIR AMBRÓSIO MOISÉS EP 191 151

VALDIR MOISES EP 189 150

VALERIA ARRUDA MACHADO EP 028 101

VALERIA CRISTINA JODJAHN FIGUEIREDO EP 172, EP 177 145, 147

VALÉRIA DA SILVA CAMPOS EP 138 135

VALERIA MOZETIC DE BARROS EP 230 161

VALERIO FUCHS EP 337 130

VALQUÍRIA PELISSER CAMPAGNUCCI EP 088 120

VALTER FURLAN EP 051 109

VANESSA D’AMARO JUODINIS EP 251 167

VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO EP 166 144

VANESSA MARIA GOMES TAQUES FONSECA BALDO EP 186 149

VANESSA RAHAL EP 219 158

VANESSA RAHAL EP 249, EP 307 167, 182

VANEZA LIRA WALDOW WOLF TL 008 94

VICTOR A. ZEPPINI EP 036, EP 037 104, 104

VICTOR ABRÃO ZEPPINI EP 034 103

VICTOR BEMFICA DE MELO MATTOS EP 253 168

VICTOR DE MELO BEMFICA EP 129 133

VICTOR DE SÁ GUIMARÃES FLEURY MACHADO EP 237 163

VICTOR GUALDA GALORO EP 297 179

VICTOR HUGO ALMEIDA DE MEDEIROS EP 190 150

VICTOR LUIS PEIXOTO PEREIRA BOTELHO EP 193 151

VICTOR NOGUEIRA SAPIA EP 230 161

VICTORIA  GOMES DA COSTA EP 338 131

VICTORIA ALMEIDA FREIRE EP 301 180

VICTORIA CECILIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO EP 284 176

VICTORIA KELLY LIMA DE CASTILHO EP 192 151

VINICIUS CITELLI RIBEIRO EP 351 139

VINICIUS DAHER VAZ EP 058 111

VINICIUS DAHER VAZ EP 256, EP 258 168, 169

VINICIUS ESTEVES EP 237 163

VINICIUS FERREIRA DE PAULA EP 156 141

VINICIUS GUERRA DURCE EP 057 111

VINÍCIUS JOSÉ DA SILVA NINA EP 089, EP 090 120, 120

VINÍCIUS RAMOS REZENDE EP 104, EP 109 125, 126

VINICIUS RUIZ UEMOTO EP 107 126
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VINICIUS RUIZ UEMOTO EP 148 139

VITOR EMER EGYPTO ROSA TL 002, EP 203, EP 207, EP 208, EP 211, EP 214, EP 220, 
EP 222

92, 154, 155, 155, 156, 156, 158, 158

VITOR EMER EGYPTO ROSA EP 316, EP 333 184, 189

VÍTOR POCANI DA ROCHA TL 014 97

VITORIA BACCARIN EP 114 128

VIVIANE DE SÁ PEREIRA EP 187 150

VIVIANE DE SÁ PEREIRA EP 150 140

W CARVALHO EP 125 132

WALACE CHAVES DOS SANTOS EP 076 117

WALBERTO MONTEIRO EP 230 161

WALDIR ROCHA DE AZEVEDO NETO EP 147 139

WALTER EMANOEL MAGALHÃES ROCHA EP 221 158

WALTER GOMES EP 269, EP 293 172, 178

WALTER JOSE GOMES EP 084 119

WÁTILA DE MOURA SOUSA EP 104, EP 109 125, 126

WEIMAR S. BARROSO EP 110 127

WERLLEY DE ALMEIDA JANUZZI EP 265, EP 277 171, 174

WESLEY RODRIGO SOARES EP 201 153

WHADY HUEB EP 092, EP 093 121, 121

WILLIAM A. CHALELA EP 105 125

WILLIAM AZEM CHALELA EP 101 124

WILLIAM NEVES DE CARVALHO EP 025 100

WILLIAN SACCO ALTRAN EP 199 153

WILSON MARQUES JÚNIOR EP 245 165

WILSON NADRUZ EP 110 127

WILSON NADRUZ JR EP 144 138

WILSON NADRUZ JUNIOR EP 218 157

WILSON NADRUZ JUNIOR EP 246 166

WILSON OLIVEIRA FELIX EP 331 188

WILSON PASCOALINO CAMARGO DE OLIVEIRA EP 162 143

YASMIN ALGAZAL EP 218 157

YASMIN POLTRONIERI RODRIGUES EP 250 167

YONA AFONSO FRANCISCO EP 060, EP 063 111, 112

YONA FRANCISCO EP 068 113

YTAUAN BARROS CALHEIROS EP 228 160

YURI CAVALCANTI ALBUQUERQUE TENORIO EP 120 130

YURI MAYNARD BARRETO EP 252, EP 309, EP 313 167, 182, 183
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Índice dos Autores dos Temas Livres dos Departamentos

EDUCAÇÃO FÍSICA

ALESSANDRA MEDEIROS EP 010 192

ALEXANDRE GALVÃO DA SILVA EP 003 190

ALINE TOLEDO DE OLIVEIRA EP 012 193

AMANDA APARECIDA ARAUJO EP 018 194

AMARAL SL EP 017 194

ANDRÉ CECHINATTI EP 013 193

ANDRÉ LUIS LACERDA BACHI EP 006 191

ANDRÉ MATHEUS RODRIGUES GOMES EP 015 193

ANDREA PIO DE ABREU EP 008, EP 011 192, 192

ANDREI C SPOSITO EP 014 193

ANTONIO CARLOS BATTAGLIA FILHO EP 015 193

ANTONIONE LAMARTINE SILVA EP 013 193

ARTUR FERRON EP 009 192

BEATRIZ LUCHIARI EP 014 193

BEATRIZ RAFAELLE GÓES DOS SANTOS TL 001 190

BIANCA SPROVIERI MORAES EP 004 191

BRUNA DE PAULA SANTUCCI EP 004 191

BRUNO DURANTE DA SILVA EP 005 191

BRUNO ROCHA DE AVILA PELOZIN EP 007 191

BUZALAF M EP 017 194

CAIO APARECIDO DE PASCHOAL CASTRO EP 004 191

CAMILA CALDAS MARTINS CORREIA EP 007 191

CAMILA DOS SANTOS ARCAS EP 004 191

CAMILA PAIXÃO DOS SANTOS EP 018 194

CARLOS E. NEGRÃO TL 001 190

CARLOS EDUARDO NEGRÃO EP 015 193

CARLOS EDUARDO ROCHITTE EP 015 193

CARLOS FERREIRA DOS SANTOS EP 005 191

CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LIMA EP 013 193

CAROLINE FERREIRA DA SILVA MAZETO PUPO DA 
SILVEIRA

EP 009 192
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CAROLINE SIMÕES TEIXEIRA EP 003 190

CLÁUDIA LÚCIA DE MORAES EP 011 192

CLÁUDIA LÚCIA DE MORAES FORJAZ EP 008 192

DANIEL GODOY MARTINEZ EP 012 193

DANIELLE DA SILVA DIAS EP 018 194

DANIELLE LUIZ MANTOVANI EP 002 190

DANILO VALENTE GOMES EP 003 190

DANYELLE SIQUEIRA MIOTTO EP 005, EP 017 191, 194

DANYELLE SIQUEIRA MIOTTO EP 005, EP 017 191, 194

DAVID LOW EP 008, EP 011 192, 192

DÉBORA DIAS FERRARETTO MOURA ROCCO EP 003 190

DIEGO RIBEIRO DE SOUZA EP 002 190

DIONIZIO A EP 017 194

DOUGLAS CARLI SILVA EP 015 193

EDILAMAR MENEZES DE OLIVEIRA EP 007, EP 016 191, 194

EDUARDO RONDON TL 001 190

ELIEL MATEUS DOMICIANO EP 014 193

ENEAS ANTONIO ROCCO EP 004 191

ESTHER MUNERATO FIGUEIRA DA SILVA EP 013 193

FABIANE V FRANCISQUETI-FERRON EP 009 192

FABIO RODRIGO PRONE EP 013 193

FABIO TANIL MONTREZOL EP 010 192

FERNANDA FERREIRA GROSSO EP 014 193

FERNANDO ALVES SANTA-ROSA EP 002 190

FRANCINE DUCHATSCH RIBEIRO DE SOUZA EP 005 191

FRANCIS RIBEIRO DE SOUZA EP 015 193

GABRIEL DO CARMO SILVA EP 018 194

GABRIELA MACOPPI CARREIRO EP 004 191

GABRIELA ZANUSSI BARRETO ALVES EP 004 191

GIL GUERRA-JUNIOR EP 014 193

GIOVÂNIO VIEIRA DA SILVA EP 008, EP 011 192, 192

GISLENE AMIRATO ROCHA EP 006 191

GUILHERME CASALE EP 013 193

GUILHERME W. P. FONSECA TL 001 190

GUILHERME WESLEY PEIXOTO DA FONSECA EP 015 193

IGOR REZENDE TREVISAN EP 002 190

IKARO BREDER EP 014 193

JACOMINI A EP 017 194
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JOAQUIM BARRETO EP 014 193

JOSÁRIA FERRAZ AMARAL EP 012 193

JOSÉ ROBERTO DE MOURA EP 002 190

JULIO CESAR SILVA DE SOUSA EP 008, EP 011 192, 192

KARINA NOGUEIRA DIAS SECCO MALAGUTTE EP 009 192

KÁTIA DE ANGELIS EP 018 194

KELLY THAYANE SOUZA CORREA EP 015 193

LAURA OLIVEIRA-SILVA EP 008, EP 011 192, 192

LEANDRO EZEQUIEL DE SOUZA EP 005 191

LIDIELI PAZIN TARDELLI EP 005 191

LIGIA M. ANTUNES-CORREA TL 001 190

LINDA M. UENO-PARDI TL 001 190

LUANA TALITA DINIZ FERREIRA EP 004 191

LUCIANO FERREIRA DRAGER EP 008, EP 011 192, 192

LUIS CUADRADO MARTIN EP 009 192

LUIS FELIPE RODRIGUES EP 007 191

MARCELO R. SANTOS TL 001 190

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS EP 015 193

MARIA CLAUDIA COSTA IRIGOYEN EP 005 191

MARIA CLÁUDIA IRIGOYEN EP 018 194

MARIA JANIEIRE DE NAZARÉ NUNES ALVES EP 015 193

MARIA JANIEIRE NAZARÉ NUNES ALVES EP 006 191

MARIA LUISA DIAS EP 014 193

MARINA RASCIO HENRIQUES DUTRA EP 018 194

MARLENE NUÑEZ ALDIN EP 006 191

MATEUS CAMAROTI LATERZA EP 012 193

MATEUS JOSÉ ARRUDA EP 016 194

MAYCON JUNIOR FERREIRA EP 018 194

MELIZA GOI ROSCANI EP 013 193

MICHEL PABLO DOS SANTOS FERREIRA SILVA EP 018 194

NAGILA RAQUEL TEIXEIRA DAMASCENO EP 006 191

NATAN DANIEL DA SILVA JUNIOR EP 011 192

NATHALIA BERNARDES EP 018 194

NICOLAU TEIXEIRA RAMOS EP 003 190

PATRICIA F. TREVIZAN TL 001 190

PAULA NAOMI MORIMOTO EP 009 192

PEDRO GABRIEL MELO BARROS E SILVA EP 004 191

PEDRO GABRIEL SENGER BRAGA EP 006 191
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PIETRO MELO DA SILVA EP 013 193

RAFAEL YOKOYAMA FECCHIO EP 008, EP 011 192, 192

RAQUEL MARTINS LOUREIRO EP 013 193

RAQUEL YURI MORI EP 004 191

RAUL CAVALCANTE MARANHÃO EP 006 191

ROBERTA VANALLI BARONI EP 006 191

RODRIGO BAZAN EP 009 192

RODRIGO SANTOS AGUILAR EP 013 193

SANDRA LIA DO AMARAL EP 005 191

SILMÉIA GARCIA ZANATI BAZAN EP 009 192

STELLA DE ANGELIS TRIVELLATO EP 009 192

TAINÁ FABRI CARNEIRO VALADÃO EP 009 192

THABATA CHAVES PEREIRA LIMA EP 002 190

THAUANY MARTINS TAVONI EP 006 191

THIAGO JOSÉ DIONÍSIO EP 005 191

TIAGO FERNANDES EP 007, EP 016 191, 194

TUANY MAGESTE LIMONGI ZAMPERLIM EP 012 193

URSULA PAULA RENÓ SOCI EP 016 194

VANEZA LIRA WALDOW WOLF EP 014 193

VICTOR TAVARES DE SANTANA EP 003 190

ZAGO A EP 017 194

ENFERMAGEM

ACÁCIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA DEVEZAS EP 025 196

ADRIANO CAIXETA EP 021 195

ADRIANO DA SILVA EP 060 205

ADRIANO DA SILVA EP 026 196

ADRIANO MENDES CAIXETA EP 049 202

AGNALDO PISCOPO EP 060 205

ALBA DE OLIVEIRA CAMPOS FABRI EP 035 198

ALBA LÚCIA BOTTURA LEITE DE BARROS EP 032 198

ALESSANDRA BONGIOVANI DE LIMA ROCHA EP 025 196

ALEXIA LOUISIE PONTES GONÇALVES, EP 062 205

ALINE THAÍS AUGUSTO DA SILVA EP 020 195

AMANDA CIRILO SILVA EP 034 198

AMAURY ZATORRE AMARAL EP 026 196

ANA BEATRIZ RIBEIRO FERRARO EP 029 197
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ANA CAROLINA QUEIROZ GODOY DANIEL EP 030 197

ANA MARIA MIRANDA MARTINS WILSON TL 019, EP 041, EP 046 194, 200, 201

ANA MARIA THOMAZ EP 052, EP 058 203, 204

ANA PAULA DA CONCEIÇÃO EP 041, EP 046 200, 201

ANA RAFAELA DE BRITO CERQUEIRA EP 037 199

ANA RAILKA DE SOUZA OLIVEIRA KUMAKURA EP 024 196

ANA THOMAZ EP 053 203

ANDRÉ VOLSCHAN EP 039 199

ANDREIA CORREIA DE MENEZES EP 034 198

ANNA CAROLLINE DOS SANTOS MOREIRA EP 025 196

ANNA LUIZA FERREIRA LEMOS EP 023 195

ANRONIO CARLOS PALANDRI CHAGAS EP 021 195

ANTONIO AUGUSTO B. LOPES EP 052 203

ANTÔNIO AUGUSTO LOPES EP 053, EP 058 203, 204

ANTONIO EDUARDO P. PESARO EP 021 195

ARTHUR MARCO PERES RIBEIRO EP 027 196

ATTILIO GALHARDO PIMPINATO EP 049 202

BARBARA CAROLINY PEREIRA EP 054 203

BEATRIZ M GONSALES SUGIURA EP 045 201

BRUNA DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS EP 041, EP 046 200, 201

CAMILA GABRILAITIS EP 039, EP 040 199, 200

CAMILA TAKAO LOPES EP 032 198

CAMILA TAKAO LOPES EP 062 205

CAMILA WATERS EP 056 204

CARLA MANUELA PEREIRA DE ARAUJO EP 042, EP 043, EP 044 200, 200, 201

CARLOS AUGUSTO MAURO EP 060 205

CARLOS VICENTE SERRANO JUNIOR EP 021 195

CAROL MARIA N PINTO EP 022 195

CAROLINA IVO DE ARAUJO EP 042, EP 043, EP 044 200, 200, 201

CASSIANE DEZOTI DA FONSECA EP 049 202

CELSO CORREA EP 039 199

CLAUDIA CASTRO EP 053 203

CLAUDIA CRISTINA SOARES MUNIZ EP 034 198

DAIANE DIAS DE JESUS EP 028 197

DAIANE LOPES GRISANTE EP 062 205

DAISA DE MESQUITA ESCOBOSA EP 042, EP 043, EP 044 200, 200, 201

DANIÉLISO RENATO FUSCO EP 045 201

DANILO DOS SANTOS GOMES EP 051 202
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DAYSE PINHEIRO LIMA EP 039, EP 040 199, 200

DIEGO GARCIA EP 039 199

DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ TL 019, EP 041, EP 046 194, 200, 201

DULCE APARECIDA BARBOSA EP 049 202

EDILSON CARLOS CARITÁ EP 023 195

EDNA MARQUES DE OLIVEIRA EP 026 196

ELENARA RIBAS EP 039 199

ELIANE LARANJEIRA SARAIVA EP 051 202

ELOISA S. CARVALHO EP 052 203

ELOISA SASSÁ CARVALHO EP 053, EP 058 203, 204

ÉRICA CRISTINA PANELLI EP 045 201

EUGENIA VELLUDO VEIGA EP 030, EP 054 197, 203

EVERALDO MUNIZ OLIVEIRA EP 034 198

FABIANA HANNA RACHED EP 021 195

FABIO D’AGOSTINO EP 062 205

FERNANDA DE MELLO DEMAI EP 034 198

FERNANDO RAMOS DE MATTOS EP 021 195

FLÁVIA LIE MAESHIRO EP 060 205

FRANCINE JOMARA LOPES GUERRER EP 051 202

GABRIEL EDUARDO CAMPOS SEIXAS EP 032 198

GABRIELA DE ANGELI DE MARTINI EP 062 205

GABRIELA RIBEIRO BORZANI EP 047 201

GLAUBER SILVA MENDES DE ALMEIDA EP 041, EP 046 200, 201

GRAZIA MARIA GUERRA EP 048 202

GRAZIELA MARIA FERRAZ DE ALMEIDA EP 045 201

GUILHERME TRIPOLI EP 026 196

HELOISA SEDANO CARNEIRO EP 056 204

HENO FERRERA LOPES EP 048 202

HENRIQUE MATEUS FERNANDES EP 051 202

HENRIQUE TROMBINI PINESI EP 021 195

IGOR GABRIEL PEREIRA EP 023 195

INGRID MILANI NACARATTO DE FREITAS EP 034 198

ISABELA GOMES MUSA DOS SANTOS EP 054 203

ISABELA MORAES PERES RODRIGUES EP 035 198

JOHNNY SANTOS EP 053 203

JOHNNY XAVIER DOS SANTOS EP 058 204

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA EP 040 200

JOYCE AIRES DE LUCENA EP 025 196
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JULIANA DE LIMA LOPES EP 032, EP 062 198, 205

JULIANA LIMA LOPES EP 036, EP 038 199, 199

JULIANA PEREIRA MACHADO EP 054 203

JULIANO G. PENHA EP 052 203

JULIANO GOMES PENHA EP 058 204

JUREMA DA SILVA HERBAS PALOMO EP 048 202

KAROLINE RAZIMAVICIUS EP 051 202

KATRIN FENZL EP 039 199

KELLY ABUD EP 053 203

KELLY C. O. ABUD EP 052 203

LAIS ROSSI EP 040 200

LARISSA BECKER DE GODOY EP 055 203

LAVINY MORAES BARROS EP 033, EP 057 198, 204

LEANDRO LOUREIRO BUZATTO EP 042, EP 043, EP 044 200, 200, 201

LEILA TASSIA PAGAMICCE EP 020 195

LETICIA DE LANA PEREIRA EP 042, EP 043, EP 044 200, 200, 201

LUANA ARAÚJO MACEDO SCALIA EP 035 198

LUCIANA SOARES COSTA SANTOS EP 025, EP 056, EP 061 196, 204, 205

LUISA BENEDITO EP 040 200

LUIZ APARECIDO BORTOLOTTO EP 037, EP 048 199, 202

LUIZE MAXIMO E MELO EP 036, EP 038 199, 199

MARCELO FRANKEN EP 021, EP 042, EP 043, EP 044 195, 200, 200, 201

MARGARIDA VIEIRA EP 048 202

MARIA CLARA MOREIRA MATIAS EP 048 202

MARIA CLARA MOREIRA MATIAS GONÇALVES EP 020 195

MARIA FERNANDA S. JARDIM EP 052 203

MARIA FRANCILENE DA SILVA SOUZA EP 058 204

MARIA FRANCILENE S SOUZA EP 052 203

MARIA FRANCILENE SOUZA EP 053 203

MARIANA OKADA EP 039, EP 040 199, 200

MARÍLIA ESTEVAM CORNÉLIO EP 020 195

MARINA BARROS DE MELO EP 042, EP 043, EP 044 200, 200, 201

MARLA ANDREIA GARCIA DE AVILA EP 045 201

MARTA GABRIELA MOURA LOPES EP 028 197

MATHEUS DA SILVA RAETANO EP 033, EP 057 198, 204

MATHEUS SANTOS MOITINHO EP 049 202

MAYARA PEREZ DE CARVALHO EP 061 205

MAYARA ROCHA SIQUEIRA SUDRÉ EP 030, EP 054 197, 203
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MAYRA GOMES PEREIRA EP 035 198

MAYUMI ALVES HAYAFUGI EP 042, EP 043, EP 044 200, 200, 201

MAYZA LUZIA DOS SANTOS NEVES EP 020 195

MEIRE CRISTINA NOVELLI E CASTRO EP 045 201

MICHELE NAKAHARA MELO EP 041, EP 046 200, 201

MIREYA LAZARTE EP 040 200

MIRIAM HARUMI TSUNEMI EP 048 202

NATALIA BALESTRA EP 051 202

NATHÁLIA CRISTINA ALVES PEREIRA EP 026, EP 060 196, 205

OMAR PEREIRA DE ALMEIDA NETO EP 035 198

PAOLA BEGLIOMINI EP 026 196

PAOLA DE CASSIA BEGLIOMINI EP 060 205

PAULA DE CÁSSIA BUCK EP 037 199

PAULA GAIOLLA EP 053 203

PAULA ROCCO GOMES LIMA EP 024 196

PAULA V. V. GAIOLLA EP 052 203

PEDRO ALVES LEMOS NETO EP 021 195

PEDRO BARROS EP 040 200

PEDRO DUCCINI TRINDADE EP 026 196

PEDRO GABRIEL DE BARROS EP 039 199

PEDRO PAULO FERNANDES DE AGUIAR TONETTO EP 027 196

POLIANA RODRIGUES ALVES DUARTE EP 035 198

POLLIANA DE SOUZA RORIZ EP 060 205

POLLIANNA DE SOUZA RORIZ EP 028 197

POLLIANNA RORIZ EP 026 196

POLLYANNA DUARTE DOMINGUES EP 059 204

PRISCILLA TEIXEIRA CÉO FRISSO EP 021 195

RAFAELA BATISTA DOS SANTOS PEDROSA EP 029 197

RAFAELA BATISTA DOS SANTOS PEDROSA EP 047 201

RAQUEL SILVA BALDUINO EP 022 195

RAUL PESSANHA EP 040 200

RAYLANE MARQUES DE BARROS CRUZ EP 028 197

RÉVORA SILVÉRIO DE MENDONÇA EP 035 198

RILARY SILVA SALES EP 028 197

ROBERTA CUNHA MATHEUS RODRIGUES EP 020 195

RODRIGO DE LIMA BANDEIRA EP 026 196

ROGÉRIO SILVA LIMA EP 055 203

ROSANA APARECIDA SPADOTI DANTAS EP 027 196
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SANDRO OLIVEIRA EP 039, EP 040 199, 200

SARAH DA SILVA CANDIDO EP 030 197

SHIRLEY CASAIS REIS EP 028 197

SILVANA MARIA COELHO LEITE FAVA EP 055 203

SILVIA SIDNÉIA DA SILVA EP 023 195

SOFIA MELLO MORAIS EP 055 203

SUZIMAR DE FÁTIMA BENATO FUSCO EP 045 201

TARSILA PEREZ MOTA EP 042, EP 043, EP 044 200, 200, 201

TATIANA DE SENA LEITÃO EP 028 197

THAINARA ROCHA DE SOUSA EP 020 195

THAÍS MOREIRA SÃO-JOÃO EP 020 195

THAISSA DE CASSIA CAMPOS FERREIRA EP 045 201

TICIANE CAROLINA GONÇALVES FAUSTINO 
CAMPANILI

EP 059 204

VANDA CRISTINA DOS SANTOS PASSOS EP 025 196

VANESSA LUCIA MARTINS EP 048 202

VINICIUS BATISTA SANTOS EP 032, EP 036, EP 038, EP 062 198, 199, 199, 205

VIVIAN DE MORAES COELHO EP 035 198

ZÍPORA HADASSA FERREIRA EMIDIO EP 030 197

FARMACOLOGIA

ALESSANDRA SANTOS MENEGON EP 064 206

ALINE EVANGELISTA EP 064, EP 066 206, 206

ANDREA BORI EP 064, EP 066 206, 206

ARIDELCIO JUNIOR EP 067 206

CRISTINA IZAR EP 067 206

DANILO TADAO WADA EP 063 205

ELAINE DE ARAUJO COSMO SOUZA EP 066 206

EVANDRO JOSÉ CESARINO EP 063 205

FLAVIA TORTUL CESARINO EP 063 205

FRANCISCO FONSECA EP 067 206

HENRIQUE TRIA BIANCO EP 067 206

ISABELLE EVELYN VIANA BORGES EP 064 206

IZABELA AUVIM EP 067 206

JOSÉ ÁLVARO GONÇALVES JUNIOR EP 063 205

JULIA SUMIE NAKAIMA FUGITA EP 064, EP 066 206, 206

JULIANA DOS SANTOS NEVES EP 066 206

LUIS HENRIQUE WOLFF GOWDAK EP 065 206
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MARIA HELENA ZANIN EP 067 206

MARIA IZILDA PREVIATO SIMÕES EP 063 205

MARIANA CAPPELLETTI GALANTE EP 064, EP 066 206, 206

PEDRO RAMBERGER CASTELO EP 064 206

RAFAEL ALVES FERREIRA EP 063 205

REGINA CÉLIA GARCIA DE ANDRADE EP 063 205

REGINA QUEIROZ MACHTURA EP 064, EP 066 206, 206

RENATA PARDUCCI DE OLIVEIRA EP 065, EP 066 206, 206

ROBERTO DA SILVA GUSMÃO EP 067 206

RODRIGO SILVESTRE MARINHO EP 063 205

SARA GABRIELI SABBADINI EP 063 205

SONIA LUCENA CIPRIANO EP 064, EP 066 206, 206

SUMAYA VALESKA HAUFE CHAABAN EP 066 206

THAMIRIS CARDOSO SANTOS EP 064 206

FISIOTERAPIA

ABISSAY FRANCISCO DIAS EP 069, EP 073 207, 208

ADRIANA APARECIDA BAU EP 072 208

ALESSANDRA STRAIOTO SALOMÃO EP 099 214

ALEX CASTRO EP 095 213

ALEX RAFAEL DE OLIVEIRA EP 080 210

ALEXANDRA PASSOS GASPAR EP 089 212

AMANDA CAROLINE VICENTE DE MOURA EP 070, EP 074 207, 208

ANA CAMILA FERREIRA DE MENEZES EP 099 214

ANA CARLA CARVALHO EP 089 212

ANA CRISTINA S. REBELO EP 085 211

ANA CRISTINA SILVA REBELO EP 069, EP 075, EP 081 207, 208, 210

ANA KARENINA DIAS DE ALMEIDA SABELA EP 099 214

ANÁRIO D. ROCHA JÚNIOR EP 085 211

ANDRÉ LUIZ LISBOA CORDEIRO EP 084, EP 086, EP 091, EP 098 211, 211, 212, 214

ANDRÉ RAIMUNDO FRANÇA GUIMARÃES EP 086, EP 091 211, 212

ANDREA COY-CANGUÇU EP 072 208

ANDREI SPOSITO EP 072 208

ANNA JÚLIA LEAL RODRIGUES EP 096, EP 097 214, 214

ANTONIO AUGUSTO B. LOPES EP 093 213
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TRABALHOS SELECIONADOS A PRÊMIO
PRÊMIO JOVEM INVESTIGADOR - JOSEF FEHER

TL 001
VARIAÇÃO NA RELAÇÃO MONÓCITOS/HDL-COLESTEROL É UM PRE-
DITOR DE EVENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES APÓS SÍNDRO-
ME CORONARIANA AGUDA
ESTEVÃO TAVARES DE FIGUEIREDO, CARLOS HENRIQUE MIRANDA
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
(FMRP - USP) - RIBEIRÃO PRETO - SP – BRASIL
Introdução: Os níveis da lipoproteína de alta densidade (HDL) estão positivamente correla-
cionados com a espessura da capa fibrosa da lesão culpada em pacientes com Síndrome 
Coronariana Aguda (SCA), além de possuírem correlação inversa com os níveis de marca-
dores inflamatórios, como proteína C reativa de alta sensibilidade. Por outro lado, os mo-
nócitos são precursores de células espumosas e fonte primária fatores pró-inflamatórios 
e pró-oxidantes. A razão entre a contagem de monócitos e HDL (RMH) tem sido relatada 
como preditora de eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE) após SCA. No en-
tanto, estudos anteriores avaliaram apenas a RMH obtida durante a hospitalização. Objeti-
vo: Avaliar se a variação da RMH (∆RMH) obtida na admissão hospitalar (RMH1) e repetida 
na primeira avaliação ambulatorial (RMH2), aos 60 dias após alta hospitalar, é um melhor 
preditor de MACE do que cada RMH isolada após SCA. Métodos: Foram incluídos pros-
pectivamente 191 pacientes admitidos por SCA de janeiro 2019 a março de 2020. A ∆RMH 
foi calculada subtraindo RMH1 de RMH2. Os pacientes foram acompanhados durante 180 
dias e monitorados para a ocorrência de MACE (mortalidade cardiovascular, novo infarto 
agudo do miocárdio, novo acidente vascular encefálico isquêmico, nova revascularização 
coronariana não planejada e hospitalização por insuficiência cardíaca). Um valor de p < 
0,05 foi considerado como estatisticamente significativo. Resultados: O melhor ponto de 
corte para ∆RMH foi zero (0) e os indivíduos foram divididos em dois grupos (figura 1): 
∆RMH < 0 (n = 113) e ∆ RMH ≥ 0 (n = 78). Na análise de sobrevida através das curvas 
de Kaplan-Meier, a incidência de MACE foi maior no ∆RMH ≥ 0 vs. ∆RMH < 0 (22% vs. 
7%), respectivamente (p = 0,03); com razão de risco (HR) de 3,96 (intervalo de confiança 
[IC] de 95% 1,74 − 8,99); p = 0,0004 (Figura 2). A ∆RMH foi um melhor preditor de MACE 
do que RMH1 ou RMH2 isolados, com uma área sob a curva de 0,73 (IC 95% 0,63 − 0,83) 
vs. 0,49 (IC 95% 0,38 − 0,60) vs. 0,65 (IC 95% 0,53 - 0,77), respectivamente (p = 0,0009). 
Na análise multivariada ajustada para o escore GRACE 2.0 ≥ 140 pontos e o tipo de SCA, a 
∆RMH ≥ 0 permaneceu associada à maior ocorrência de MACE, HR de 3,80 (IC 95% 1,66 
– 8,67); p = 0,002. Conclusão: A ∆RMH foi um melhor preditor de MACE do que a RMH 
isolada obtida durante a admissão hospitalar ou durante a primeira avaliação ambulatorial 
após SCA. A ∆RMH é um potencial marcador de risco cardiovascular residual após SCA.

TL 002
RESERVA CONTRÁTIL NÃO PREDIZ DESFECHOS A LONGO PRAZO 
APÓS TROCA VALVAR AÓRTICA EM PACIENTES COM ESTENOSE 
AÓRTICA BAIXO-FLUXO E BAIXO-GRADIENTE
FERNANDA C TESSARI, VITOR EE ROSA, MARIA ANTONIETA AM LOPES, CARLOS 
AUGUSTO HM CAMPOS, DANIELLA C NAZZETTA, MARIANA P LOPES, ANTONIO SSA 
LOPES, JOÃO RC FERNANDES, RONEY O SAMPAIO, FLAVIO TARASOUTCHI
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A  estenose aórtica baixo-fluxo e baixo-gradiente com fração de ejeção redu-
zida (BFBG) é um estágio avançado da estenose aórtica (EAo), com mau prognóstico com 
tratamento clínico e alta mortalidade cirúrgica com a troca valvar aórtica (TVAo). Além disso, 
pacientes sem reserva contrátil (RC) são frequentemente contraindicados para cirurgia. No 
entanto, faltam dados sobre o impacto da RC na mortalidade associada à TVAo. Objeti-
vo: avaliar o impacto da RC nos desfechos a longo prazo após TVAo em pacientes com 
EAo BFBG. Métodos: Estudo prospectivo incluindo 41 pacientes EAo BFBG (área valvar 
aórtica ≤ 1,0 cm², gradiente transaórtico médio (Gm) < 40 mmHg, fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo <50%) com EAo verdadeiramente importante. Todos os pacientes fo-
ram submetidos a ecocardiograma de estresse com dobutamina e ressonância magnética 
cardíaca (RMC) com mapa T1. Pacientes com EAo pseudo-importante foram excluídos. O 
desfecho composto avaliado foi mortalidade e readmissão hospitalar. Resultados: Todos 
os pacientes eram portadores de EAo degenerativa, com mediana de idade de 66 [60-73] 
anos, sendo a maioria do sexo masculino (83%). Encontrou-se alta prevalência de comor-
bidades, destacando-se diabetes (39%), hipertensão (68%), fibrilação atrial (26%) e doen-
ça arterial coronariana (36%). No ecocardiograma de estresse, encontramos 30 pacientes 
(73,1%) com RC e 11 pacientes (26,9%) sem RC. Pacientes com e sem RC apresentaram 
características ecocardiográficas semelhantes, exceto pela área valvar aórtica, menor nos 
pacientes com RC (0,80 [0,60-0,92] vs 0,95 [0,80-0,98] cm², p=0,020). Na RMC, a fração 
de volume extracelular (ECV) e o ECV indexado também foram semelhantes entre aqueles 
com e sem RC (28 [26-31] vs 28 [27-33]%, p=0,441 e 36 [26-41] vs 28 [20- 34]ml/m², 
p=0,183, respectivamente). Bioprótese foi implantada em 78% e cirurgia de revasculari-
zação miocárdica foi realizada concomitantemente em 14% dos pacientes. A mortalidade 
em 30 dias foi de 14,6%. Pela análise 
multivariada ajustada para RC, ape-
nas o Gm (HR: 0,923, IC 95% 0,864-
0,986, p=0,019) foi associado ao 
desfecho composto. A mediana de 
seguimento foi de 36 [4-50] meses e 
não houve diferença de mortalidade 
entre os pacientes com e sem RC ao 
final do seguimento (Figura 1). Con-
clusões: O gradiente transaórtica 
médio foi o único fator independente 
associado a desfechos a longo pra-
zo após TVAo em pacientes com 
EAo BFBG. A RC não apresentou 
impacto prognóstico nos desfechos 
a longo prazo.

Figura 1. Box-plot comparando RMH1 e RMH2 entre pacien-
tes incluídos.

Figura 2. Análise de sobrevida.

TL 003
PAPEL DA LIRAGLUTIDA NA ATENUAÇÃO DA DISFUNÇÃO CARDÍACA 
INDUZIDA PELA DOXORRUBICINA EM RATOS
CAROLINA R TONON, PAOLA S BALIN, MARINA G MONTE, DANILO MALMONGE, 
NATALIA F FERREIRA, KATASHI OKOSHI, MARINA P OKOSHI, MARCOS F MINICUCCI, 
PAULA S AZEVEDO, BERTHA F POLEGATO
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - BOTUCATU - SP – BRASIL
O câncer é umas das principais causas de morte no mundo. Apesar da doxorrubi-
cina (dox) ser um quimioterápico efetivo, apresenta a cardiotoxicidade como princi-
pal efeito colateral, limitando o tratamento e prejudicando a qualidade de vida dos 
pacientes. Não existe tratamento eficaz para prevenir a cardiotoxicidade. Análogos 
de GLP-1, como a liraglutida, diminuem o estresse oxidativo e a inflamação, meca-
nismos envolvidos na fisiopatologia da cardiotoxicidade. Objetivos: Avaliar o papel 
da liraglutida na atenuação da disfunção cardíaca induzida pela dox em ratos. Mé-
todos: 62 ratos Wistar machos foram alocados em quatro grupos: Controle (C), Dox 
(D), Liraglutida (L) e Dox + Liraglutida (DL).  Os grupos L e DL receberam liraglutida 
(0,6mg/kg, SC) diariamente por duas semanas e os grupos C e D receberam salina 
em volume equivalente. Após 12 dias, os grupos D e DL receberam dose única de 
dox (20mg/kg, IP) e os grupos C e L de salina. Após 48 horas da injeção de dox, 
foram realizados ecocardiograma e estudo do coração isolado. Análise estatística: 
ANOVA de uma via. Resultados: Nos primeiros 12 dias, houve redução da ingestão 
de ração e do peso nos grupos L e DL. Após a administração de dox, houve redução 
do peso nos grupos D e DL, mais pronunciada no grupo DL. Houve prejuízo na 
função sistólica após o tratamento de dox, evidenciado pela diminuição do S’ ao 
doppler tissular[C: 3,7 (3,2-4,2); D: 3,1 (3,0-3,5); L: 3,8 (3,4-4,0); DL: 2,9 (2,7-3,0) 
cm/s, p<0,001] e da velocidade de encurtamento da parede posterior (C: 39 ± 4,5; 
D: 32 ± 2,5; L: 41 ± 5,0; DL: 30 ± 2,9 mm/s; p<0,001).  A liraglutida não promoveu 
melhora dessas variáveis. Em relação à diástole, os grupos D e DL apresentaram 
redução da onda E (C: 77 ± 11; D: 57 ± 9; L 74 ± 7; DL: 53 ± 10; p<0,001) e onda 
A (C: 57 ± 14; D: 47 ± 10; L: 56 ± 17; DL: 40 ± 10, p=0,002). Adicionalmente, no 
grupo DL houve aumento do tempo de relaxamento isovolumétrico corrigido pela 
frequência cardíaca quando comparado aos grupos C, L e D (C: 54 ± 4,9; D: 58 ± 
8,0; L: 51 ± 6,1; DL: 65 ± 8,8; p<0,001). No estudo do coração isolado, o tratamento 
com dox reduziu as derivadas pressão-tempo positiva (C: 4518 ± 1469; D: 2083 ± 
534; L: 4125 ± 647; DL: 2150 ± 399 mmHg/s; p<0,001) e negativa (C:2679 ± 886; 
D: 1292 ± 504; L: 2896 ± 496; DL: 1413 ± 285 mmHg/s; p<0,001) e os grupos D 
e DL mostraram valores similares.Conclusões: A administração de liraglutida não 
atenuou a disfunção cardíaca induzida pela doxorrubicina. 
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TL 004
DISSECÇÃO ESPONTÂNEA DA ARTÉRIA CORONÁRIA. EXPERIÊNCIA 
INICIAL DO REGISTRO BRASILEIRO SCALIBUR
AC ALENCAR NETO, CRF CAFEZEIRO, BVK BUENO JH RISSATO, MS LIMA, CA 
BUCHPIGUEL, RC SZOR, R KALIL FILHO, CE ROCHITTE, F FERNANDES
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN - SÃO PAULO - SP - BRASIL UNIFESP - UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP – BRASIL. INSTITUTO DO CO-
RAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP - BRASIL HOSPITAL SAMARITANO PAULISTA 
- SÃO PAULO - SÃO PAULO - BRASIL INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA 
- SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A dissecção espontânea da artéria coronária (SCAD) é uma dissec-
ção epicárdica não aterosclerótica, traumática ou iatrogênica. A fisiopatologia ainda 
não está completamente elucidada, mas está relacionada a fatores desencadeantes 
como estresse emocional, físico ou gravidez. Ocorre por formação de hematoma in-
tramural ou ruptura intimal que obstrui a artéria coronária, causando infarto agudo do 
miocárdico, sobretudo em mulheres jovens (< 50 anos). A descrição demográfica, 
clínica e angiográfica do SCAD numa coorte brasileira é pouco explorada. Objetivo: 
Avaliar o perfil demográfico, clínico, angiográfico e gatilhos de SCAD em uma popula-
ção brasileira. Material e métodos: O registro SCALIBUR é um estudo retrospectivo 
e prospectivo de pacientes com SCAD envolvendo 22 Hospitais no Brasil. Revisão 
de base de dados do REDcap no período de 2010-2022. Resultados: Houve 183 
pacientes com SCAD, com idade média de 50,15 ± 10,56 anos (29 a 84 anos) com 
incidência prevalente no gênero feminino (85%). Os pacientes apresentavam nenhum 
ou poucos fatores de risco para doença arterial coronariana, incluindo hipertensão 
arterial (6%), história familiar de doença coronariana precoce (22,5%), dislipidemia 
mista (5%) e tabagismo ativo (18%). Dez por cento dos casos de SCAD ocorreram no 
ciclo gravídico puerperal. A maioria dos casos de SCAD manifestou-se como infarto 
agudo do miocárdio sem supra-ST, IAMSSST (45%), infarto agudo do miocárdio com 
supra-ST, IAMCSST (34%) e angina instável (9%). Entre os fatores desencadeantes, 
presentes em 57,8% dos casos, destaca-se: estressor emocional (21%) e menopau-
sa (16%). A displasia fibromuscular, não investigada sistematicamente, foi observada 
em poucos casos (7%), gestação (0,5%), puerpério (9%), estressor físico (5,4%), uso 
de terapia hormonal (3%) e doenças psiquiátricas (2,7%). A artéria descendente ante-
rior foi o vaso mais acometido, seguida pela coronária direita e circunflexa. SCAD tipo 
II ocorreu em (48,82%). Complicações graves mais frequentes foram choque cardio-
gênico (3,27%) e parada cardiorrespiratória (1%). Conclusão: Nesta grande coorte 
brasileira, a SCAD afetou sobretudo mulheres jovens com nenhum ou poucos fatores 
de risco clássicos para a doença coronária e o gatilho predominante era o estresse 
emocional. É uma condição subdiagnosticada, mas deve ser considerada no diag-
nóstico diferencial de infarto agudo do miocárdio em mulheres jovens. Possui fatores 
de risco próprio, condições associadas, diferentes implicações diagnósticas, tera-
pêuticas e prognósticas em comparação com a doença coronária aterosclerótica.

TL 005
AVALIAÇÃO DA RESERVA DE FLUXO CORONARIANO POR PET 13N-A-
MÔNIA EM PACIENTES COM AMILOIDOSE CARDÍACA TRANSTIRRE-
TINA EM PACIENTES COM E SEM ACOMETIMENTO CARDÍACO
ALENCAR NETO AC, CAFEZEIRO CRF, BUENO BVK, RISSATO JH, LIMA MS, 
BUCHPIGUEL CA, SZOR RC, KALIL FILHO R, ROCHITTE CE, FERNANDES F
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: Amiloidose Transtirretina hereditária com acometimento cardiaco 
(ATTRh-AC) apresenta-se com deposição difusa de fibrilas amilóidesno coração. 
Biomarcadores, como as troponinas, estão frequentemente elevados mesmo nos 
estágios iniciais da doença, refletindo danos diretos aoscardiomiócitos e disfunção 
microvascular coronariana por depósitos de amiloide. Objetivo: Avaliar a reserva de 
fluxo coronariano (RFC) global e segmentar através de PET 13N-amônia em pacien-
tes com ATTR com e sem amiloidose cardíaca. Métodos: Trinta e oito pacientes com 
ATTRh (18 ATTRh com amiloidose cardíaca e 20 ATTRh sem amiloidose cardíaca) 
foram submetidos ao estudo da reserva de fluxo coronário por PET 13N-amonia. O 
acometimento cardíaco foi confirmado por septo interventricular no final da diástole 
≥ 12 mm à ecocardiografia ou biópsia endomiocárdica positiva ou cintilografia nu-
clear com pirofosfato com captação grau II ou III. Resultados: Comparados aos 
pacientes sem acometimento cardíaco, os pacientes com acometimento cardíaco 
eram mais velhos (69 ± 8 vs. 41 ± 11 anos; p<0,001), apresentaram pior classifica-
ção funcional NYHA, maior índice de massa ventricular esquerda (198 ± 51 g/m2 x 75 
± 19 g/m2; p<0,001), septo interventricular mais espesso (17,9 ± 3,4 mm vs. 8,7 ± 
mm; p<0,001]. O valor da reserva de fluxo coronariano foi significativamente menor 
no grupo com acometimento cardíaco, tanto globalmente (1,8 ± 0,4 vs. 2,9 ± 0,7; 
p<0,001), como em todos os individuais segmentos analisados   (p<0,01). A região 
apical também apresentava baixa RFC ao comparar o grupo com e sem acometi-
mento cardíaco (2,0 ±1 vs. 3,0±0,7; P=0,002), sugerindo ausência de preservação 
microvascular apical. Em análise de regressão linear multivariada, idade e BNP foram 
os principais fatores associados ao fluxo de reserva coronariana - 0,25, 0,08 e 0,17 
pontos, em média, para cada década de vida, para cada 100 mg/dl de BNP sérico 
e para captação de 0,1 coração-pulmão contralateral em 3 - legenda de hora na 
cintilografia TcPYP, respectivamente. Conclusão: Pacientes ATTR com amiloidose 
cardíaca apresentam menor reserva de fluxo coronariano global e segmentar em 
comparação com ATTRh sem acometimento cardíaco. A quantificação da reserva de 
fluxo coronariano por PET 13N-amonía pode ser uma ferramenta valiosa na avaliação 
de envolvimento cardíaco em pacientes com TTRh.
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TL 006
ALTERAÇÕES DOS PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS ASSOCIADAS À 
MELHORA DAS VARIÁVEIS ECOCARDIOGRÁFICAS EM PACIENTES 
COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: REPERCUSSÕES DE UM PROGRA-
MA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS COMBINADOS
FV FRANCISQUETI-FERRON,  AJT FERRON,, TFC VALADÃO,  PN MORIMOTO,
SA TRIVELLATO, KNDS MALAGUTTE, CFSMP  SILVEIRA,, R  BAZAN, LC  MARIN, SG 
ZANATI-BAZAN 
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - BOTUCATU - SP – BRASIL
Introdução: A resposta inflamatória é mediada por uma variedade de citocinas que desem-
penham um importante papel na disfunção ventricular e remodelamento cardíaco, agravan-
do o quadro de insuficiência cardíaca (IC). Evidências têm reportado os efeitos moduladores 
do exercício físico sobre a resposta inflamatória, com melhora na sobrevida, qualidade de 
vida, capacidade funcional e remodelamento cardíaco reverso. Objetivo: Verificar a asso-
ciação entre parâmetros inflamatórios e ecocardiográficos em pacientes com IC subme-
tidos a um programa de exercícios físicos combinados (PEFC). Métodos: Ensaio clínico 
longitudinal, randomizado e controlado, composto por 82 pacientes com IC com fração de 
ejeção reduzida, divididos em dois grupos: Grupo Controle (GC, n=41): receberam apenas 
recomendação médica de atividades físicas de rotina; Grupo Intervenção (GI, n=41): sub-
metidos a um PEFC supervisionado, composto por exercício aeróbico do tipo caminhada 
contínua (50-65% do VO2 de pico), acrescidos de EF de força de baixa intensidade (50% da 
Contração Voluntária Máxima), 3 séries de 12 a 15 repetições. Antes e após 16 semanas de 
PEFC, foram realizados o ecocardiograma transtorácico e a dosagem de parâmetros infla-
matórios. As comparações entre os dois grupos foram efetuadas pelo teste t para amostras 
independentes, após verificação da normalidade pelo teste Shapiro-Wilk; e as associações 
entre variáveis inflamatórias e ecocardiográficas pelo coeficiente de correlação de Spear-
man. Resultados: A comparação entre os GC e GI mostrou a eficácia do PEFC sobre as 
variáveis ecocardiográficas, com melhora significante no GI comparado ao GC em variáveis 
morfológicas e de funções sistólica e diastólica. Sobre os parâmetros inflamatórios, houve re-
dução significante de interleucina-6 (IL-6) e proteína-C reativa (PCR) no GI comparado ao GC. 
A correlação entre os parâmetros inflamatórios e as variáveis ecocardiográficas mostrou uma 
correlação inversa e significante entre variação de IL-6 e variação da velocidade de excursão 
sistólica do anel mitral ao Doppler tissular (onda S) (R=-0,415; p=0,004) e variação da fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo (FE) (R=-0,304; p=0,040), correlação positiva e significan-
te com variação do volume do átrio esquerdo indexado (R=0,448; p=0,002). Os valores de 
variação de PCR mostraram correlação inversa e significante com variação da FE (R=-0,377; 
p=0,012). Conclusão: O PEFC foi eficaz na redução da inflamação em pacientes com IC, o 
que pode ser associado à melhora de variáveis cardíacas. FAPESP: 2016/04959-9.

TL 008
EFEITOS OPOSTOS DA DAPAGLIFLOZINA E GLIBENCLAMIDA NA 
FUNÇÃO DIASTÓLICA EM PACIENTES COM DIABETES: ENSAIO CLÍ-
NICO RANDOMIZADO (ADDENDA-BHS2)
KIMURA-MEDORIMA, ST, OLIVEIRA DC, BREDER ISS, WOLF VLW, SOUSA SOARES AA, 
BREDER JSC, MUNHOZ DB, QUINAGLIA T, CARVALHO LSF, SPOSITO AC
FACULDADE DE CIENCIAS MÉDICAS – UNICAMP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Inibidores do cotransportador sódio-glicose 2 (SGLT2i) reduzem a hospitalização por 
insuficiência cardíaca em pacientes com fração de ejeção preservada. Enquanto isso, 
as sulfoniluréias e a metformina são os únicos antidiabéticos orais disponíveis na Aten-
ção Primária do Sistema Único de Saúde brasileiro. Este estudo foi planejado para 
avaliar o efeito dessas medicações na função cardíaca. Métodos: O estudo ADDEN-
DA-BHS2(Assessment of Dapagliflozin effect on Diabetic Endothelial Dysfunction of 
brachial Artery-Brazilian Heart Study 2) é um ensaio clínico prospectivo realizado por ini-
ciativa do investigador, unicêntrico, controlado por ativo, aberto, randomizado de fase 
4. Pacientes de alto risco cardiovascular com diabetes tipo 2 foram randomizados para 
um tratamento de 12 semanas com dapagliflozina ou glibenclamida além de metfor-
mina, em regimes equivalentes de controle glicêmico. O ecocardiograma foi realizado 
na randomização e em 12 semanas. Resultados: Noventa e sete pacientes completa-
ram o estudo, incluindo 61% do sexo masculino, idade mediana de 59(10) anos, FEVE 
média 62,9% ± 8. Após 12 semanas, a razão E/e’ reduziu significativamente no grupo 
dapagliflozina, enquanto aumentou no grupo glibenclamida [-0,17(1,9) vs 0,87(2,3); IC 
95% -0,15 to 0,56; p=0,001]. As velocidades e’ do Doppler tecidual não mudaram sig-
nificativamente, mas a velocidade E aumentou com glibenclamida [0(19,7) vs 4,0(16,0); 
IC 95% -0,80 to 5,38; p=0,016]. O índice de massa do VE e o septo interventricular 
do VE reduziram com dapagliflozina, embora a diferença entre os grupos não tenha 
alcançado significância estatística [variação do septo interventricular -0.5 (2,0) vs 0 
(2,0); IC 95% -0,43 to 0,26; p=0,05]. A fração de ejeção do VE e o strain longitudinal 
global do VE não diferiram entre os grupos. Quanto à função atrial esquerda, volumes, 
fração de ejeção e strain do AE não foram significativamente diferentes entre os grupos 
de tratamento. Conclusão: Enquanto a dapagliflozina melhora a função diastólica, a 
glibenclamida piora. Nossos achados sugerem efeitos cardiovasculares negativos da 
glibenclamida em pacientes de alto risco cardiovascular com diabetes tipo 2, enquanto 
a dapagliflozina melhora a função diastólica.

TL 007
CARACTERÍSTICAS E PROGNÓSTICO DOS PACIENTES COM INSUFI-
CIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA EVOLUIN-
DO COM RECUPERAÇÃO OU MELHORA DA FRAÇÃO DE EJEÇÃO
AC PEREIRA-BARRETTO,  MT DE OLIVEIRA,  AJ MANSUR,  AB DE ABREU, JA RAMOS 
NETO,  AP MANSUR,  S JALLAD,  JN CARDOSO, R KALIL FILHO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica com elevada morbi-
-mortalidade. O tratamento otimizado pode levar a melhora na remodelação ventricular 
na IC com fração de ejeção (FE) reduzida (ICFEr). Objetivo: Analisar as caracterís-
ticas e o prognóstico dos pacientes com ICFEr que evoluíram com recuperação da 
FE (ICFERecup) ou com qualquer grau de melhora na FE. Métodos: Foi analisado o 
prontuário eletrônico de pacientes ambulatoriais atendidos em um hospital terciário de 
São Paulo com diagnóstico de insuficiência cardíaca (CID-10: I50) em 2017 e seguidos 
até 31/12/2020, sendo incluídos 3670 pacientes com ecocardiograma inicial (ECO1) 
apresentando FE≤40% (ICFEr). Os dados de um segundo ecocardiograma evolutivo 
(ECO2) foram analisados e os pacientes reclassificados em ICFEr, ICFERecup (FE 
>40%), ICFE melhorada (FE do ECO2>ECO1). Foram analisadas as características 
clínicas e o prognóstico dos pacientes com relação a recuperação da FE e aqueles com 
qualquer grau de melhora na FE. Métodos estatísticos: teste U de Mann-Whitney, teste 
do Qui-quadrado ou Teste Exato de Fischer, análise de regressão logística uni e multiva-
riada e sobrevida pelo método de Kaplan-Meier (p=Log-Rank). Resultados: Dos 3670 
pac estudados, idade 60,8 ± 13,4 anos, 65% sexo masculino, com relação a etiologia: 
cardiomiopatia idiopática (48,1%), isquêmicos (25,9%), hipertensiva (14,1%), Chagásica 
(7,6%), valvar (4,2%); a FE inicial média: 28,9±6,1%. Comparando-se a FE nos ECO1 e 
ECO2, 2366 pacientes (64,5%) apresentaram qualquer grau de melhora na FE, sendo 
que 1147 (31,3%) evoluíram com recuperação total ou parcial da FE (ICFERecup). Os 
pacientes com ICFERecup apresentavam a mediana da FE inicial de 31% e a final de 
48% (aumento de 54,8%). Os pacientes que permaneceram em ICFEr, a mediana da FE 
inicial e final foi de 29%. O sexo feminino, as etiologias hipertensiva e valvar foram asso-
ciadas com a recuperação da FE, ao passo que o sexo masculino, etiologias isquêmica 
e chagásica, presença de comorbidades (infarto prévio, insuficiência renal crônica e 
acidente vascular cerebral) foram associados com a não recuperação da FE. Os pa-
cientes com ICFERecup apresentaram menor mortalidade (16,3% vs 30,8%, p<0,001), 
a redução da mortalidade também foi observada nos pacientes com melhora na FEVE 
(22,4% vs 33,3%, p<0,001). Conclusão: A recuperação da FE na ICFEr foi observada 
em 31,3% dos pacientes e foi acompanhada de melhora no prognóstico. A melhora no 
prognóstico também foi observada nos pacientes com qualquer grau de melhora na FE.

TL 009
IMPACTO DA HIPERCALEMIA NA SOBREVIDA DE PACIENTES COM 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E INSUFICIÊNCIA RENAL ADMITIDOS NO 
SERVIÇO DE EMERGÊNCIA
RODRIGO NORONHA CAMPOS, BRUNA GONÇALVES GUSTINELLI, ANDRÉS EDUARDO 
LORROVERE VASQUEZ, GABRIEL MOSTARO FONSECA, ALINE SABRINA HOLANDA 
TEIXEIRA MORAES, JULIANA CORREA DE OLIVEIRA, PATRICK DUARTE TEIXEIRA
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: O tratamento medicamentoso otimizado em pacientes com insuficiência car-
díaca (IC) acarretou redução importante na mortalidade por todas as causas e na hospita-
lização por IC, porém aumentou a hospitalização por hipercalemia. Embora seja esperado 
um aumento na concentração plasmática de potássio com o tratamento atual da IC, devido 
ao uso de inibidores da enzima de conversão da angiotensina II (IECA), bloqueadores do 
receptor de angiotensina (BRAs), receptor de angiotensina – inibidor da neprilisina (ARNi) 
e espironolactona, o impacto da hipercalemia na mortalidade intra-hospitalar não é bem 
conhecida. Até o presente momento não existem estudos robustos para avaliação do 
impacto da hipercalemia no desfecho de morte e tempo de hospitalização de pacientes 
admitidos em serviço de emergência no Brasil. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi 
avaliar o impacto do nível plasmático de potássio na sobrevida de pacientes admitidos no 
serviço de pronto atendimento do Hospital BP. Material e Métodos: Foi realizado estudo 
retrospectivo através da coleta de base de dados eletrônica de pacientes que procuraram 
o pronto atendimento (PA) do hospital BP no período de 17 de julho de 2017 a 31 de 
março de 2019. Resultados: A amostra é composta por 5833 pacientes, com tempo de 
permanência média de 11,0 (DP ± 14,0) dias e idade média de 59,1 (DP ± 23,8) anos. 
Os pacientes possuíam em média 4,1 (DP ± 0,6) mmol/L de potássio. Os pacientes ava-
liados foram divididos em categorias pela concentração de potássio: < 5, entre 5 e 6 e > 
6mmol/L), 5492 (94,2%) apresentavam potássio menor que 5 mmol/L, 314 (5,4%) de 5 a 
6mmol/L e 27 (0,5%) apresentavam valores superiores a 6mmol/L. Apresentavam IC 2,9% 
dos pacientes, 0,3% DRA e 1,3% DRC. Observamos que para quem possui potássio entre 
5 a 6 mmol/L a chance de óbito foi 2,2 vezes maior quando comparado a valores menores 
que 5 mmol/L, enquanto que valores superiores a 6mmol/L apresentam 7,8 vezes mais 
chance. Quando ajustado apenas para potássio mensurado numericamente, a regressão 
com variável numérica revela que a cada 1mmol/L a mais do valor anterior, o risco de 
óbito aumenta em 1,5 vezes. Conclusão: A hipercalemia na admissão hospitalar diminui a 
sobrevida de pacientes admitidos no serviço de pronto atendimento, sendo que, para cada 
acréscimo de 1mmol/L de potássio o risco de óbito aumenta em 1,5 vezes.
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TL 010
ESTRATÉGIA DE IMPLANTE TRANSCATETER DE BIOPRÓTESE VAL-
VAR AÓRTICA SEM A UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE IODADO EM POR-
TADORES DE DOENÇA RENAL CRÔNICA – FASE PILOTO
PEDRO NICZ, ANTONIO FERNANDO FREIRE, FILIPPE FILIPPINI, TARSO ACCORSI, 
GABRIELA LIBERATO, HENRIQUE RIBEIRO, MARCELO VIEIRA, FLÁVIO TARASOUTCHI, 
ALEXANDRE ABIZAID, FÁBIO S DE BRITO JR
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A lesão renal aguda após o implante transcateter de valva aórtica (TAVI) 
é uma complicação frequente, com consequências clínicas significativas. Antece-
dente de doença renal crônica e o uso de contraste iodado para o planejamento e 
o procedimento estão entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento 
dessa complicação. Objetivos: Os objetivos são: definir o papel das modalidades 
de imagem sem contraste no planejamento pré-procedimento, avaliar a viabilidade 
e segurança de uma nova técnica de implante sem utilizar de contraste iodado e de-
terminar a incidência de lesão renal aguda em pacientes portadores estenose aórtica 
e doença renal crônica submetidos ao TAVI, com a técnica proposta. Métodos: Pa-
cientes portadores de estenose aórtica importante sintomática e doença renal crôni-
ca foram avaliados para TAVI com quatro exames: ecocardiograma tridimensional, 
ressonância magnética, tomografia sem contraste e angiografia ilíaco-femoral com 
CO2. Após a análise dessas imagens, na ausência de critérios de alto risco para TAVI 
por via transfemoral foram submetidos ao TAVI com a técnica proposta. Três pontos 
de avaliação de segurança foram realizados durante o estudo e o seguimento clínico 
e ecocardiográfico de 30 dias. Resultados Entre dezembro de 2020 e dezembro de 
2021, 25 pacientes portadores de doença renal crônica e estenose aórtica importante 
e sintomática foram avaliados e submetidos ao TAVI por via transfemoral conforme 
a estratégia do estudo. A media de idade foi de 79.9 ± 6.1 anos, 72% dos pacientes 
encontravam-se em classe funcional III ou IV e o escore de risco STS-PROM médio 
foi 3.0 ± 1.5% e 12% dos pacientes apresentavam disfunção ventricular importante 
(FEVE<35%). O clearence de creatinina médio foi 49.1 ± 7%. Foi utilizada a prótese 

auto-expansível Evolut R (80%) e Evolut Pro (20%), o tamanho mais implantado foi 
29 mm (52%) e a altura final do implante foi de 6mm pela fluoroscopia e 4.5 mm 
pelo ecocardiograma. A taxa de marcapasso definitivo foi 17% e lesão renal aguda 
24% (estágio 1 – 20% / estágio 2 – 4%), nenhum paciente fez hemodiálise. Aos 30 
dias, não houve nenhum óbito e a taxa de sucesso do dispositivo (VARC-2) foi 92%.  
Conclusão: A estratégia proposta de planejamento e implante transcateter de valva 
aórtica por via transfemoral sem contraste iodado em portadores de disfunção renal 
crônica se mostrou segura e com resultados similares aos dados publicados com 
utilizando a técnica convencional.
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TRABALHOS SELECIONADOS A PRÊMIO
MELHOR PESQUISA BÁSICA - CANTÍDIO DE MOURA CAMPOS FILHO
TL 011
ESTUDO DO PAPEL DA QUINASE DE ADESÃO FOCAL NA RESPOSTA 
AO DANO NO DNA EM CARDIOMIÓCITOS EXPOSTOS À DOXORRUBI-
CINA POR MICROSCOPIA DE SUPER RESOLUÇÃO POR ILUMINAÇÃO 
ESTRUTURADA
ANTONIO DOSUALDO NETO, ALINE MARA DOS SANTOS, ANA PAULA SAMOGIM, 
ISABELA APARECIDA MORETTO, GABRIEL MACHERINI QUAGLIA, ANDRÉ ALEXANDRE 
DE THOMAZ
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS - PUCAMP - CAMPINAS - SP - 
BRASIL FACULDADE DE CIENCIAS MÉDICAS – UNICAMP - CAMPINAS - SP - BRASIL
Introdução: Complicações cardiovasculares das terapias antineoplásicas estão sur-
gindo como um grande problema de saúde pública, considerando que a taxa de so-
brevivência ao câncer vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. A car-
diotoxicidade decorrente da ação de quimioterápicos, como a Doxorrubicina (doxo), 
é uma condição grave, podendo evoluir para cardiomiopatia crônica, insuficiência 
cardíaca congestiva e morte do paciente. Estudos com foco na sinalização ativada 
por terapias antineoplásicas vêm demonstrando a importância da proteína quinase de 
adesão focal (FAK) para a sobrevivência e resistência celular frente a esse tratamento, 
no entanto, essa sinalização permanece pouco compreendida. O presente trabalho 
visou caracterizar os efeitos do tratamento com o quimioterápico doxo na redistribuição 
subcelular da FAK em miócitos cardíacos H9C2. Além disso, foi investigado a interação 
entre FAK e as proteínas relacionadas à resposta ao dano no DNA (DDR) após o trata-
mento com doxo, como a DDX5, XRCC5 e DNAPK as quais foram previamente iden-
tificadas em experimentos de co-imunoprecipitação da FAK.  Metodologia/Análise 
Estatística: Foi realizado o cultivo dos cardiomioblastos ventriculares (n=80 células), o 
tratamento com doxorrubicina, a imunomarcação das proteínas com posterior análise 
pela Microscopia de Super Resolução. Por fim, os dados estatísticos foram realizados 
pela distribuição T de Student e o efeito comparativo entre grupos controles e tratados 
com o quimioterápico foram detalhados pelo programa ImageJ. Resultados: Dentre 
os principais achados, verificou-se que ocorre um acúmulo de FAK ativada no núcleo 
e a aproximação entre esse quinase com as proteínas da DDR durante o estresse 
genotóxico pela doxo, indicativo de ação mútua para manutenção da viabilidade ce-
lular. Além disso o estresse de doxo não provocou ganho significativo de intensidade 
de fluorescência de DDX5, mas sim uma redistribuição subnuclear acompanhado por 
FAK. Já XRCC5 e DNA-PK aumentaram suas intensidades nas células tratadas com o 
quimioterápico, com concomitante aproximação de FAK.

TL 012
COMUNIDADES MICROBIANAS DISTINTAS EM CARDIOMIOPATIA 
DILATADA ESTÃO ASSOCIADAS A DIFERENTES INTENSIDADES DE 
REJEIÇÃO MIOCÁRDICA APÓS TRANSPLANTE CARDÍACO
JJ PEREIRA, CR MORENO, S MANGINI, I KEGAMIRN, JT KAWAKAMI, MM REIS, SAP 
PALOMINO, ML HIGUCHI
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A teoria imune infecciosa tem sido a principal hipótese abordada na pa-
togênese da Cardiomiopatia Dilatada Idiopática (CMDI). Acredita-se que inflamações 
excessivas no miocárdio provocadas por fatores externos, como infecções virais e/
ou autoimunes continuam insidiosamente e, levando assim ao processo de remode-
lação cardíaca promovendo CMD. Desta forma, hipotetizamos que o surgimento de 
rejeição moderada/grave pós transplante cardíaco (TC) está relacionado à presença 
de inflamação miocárdica nos corações explantados, associada a comunidades mi-
crobianas. Método: Estudou-se retrospectivamente fragmentos de miocárdio de 18 
pacientes transplantados por CMDI no Instituto do Coração do Hospital das Clinicas 
da FMUSP (InCor), agrupados de acordo com a evolução pós-TC: RMP (n=6) Re-
jeição Moderada Persistente, RM (n=7) Rejeição Moderada que regrediu após pul-
soterapia e SR (n=5) Sem Rejeição. Técnicas de imuno-histoquímica (IHQ), biologia 
molecular, técnica de hibridização in situ e microscopia eletrônica de transmissão 
(MET) avaliaram intensidade da inflamação e de agentes infecciosos cardiotrópicos. 
Resultados: SR apresentou menor número de macrófagos, e células B (p=0,0001) e 
maior expressão de HLA classe II (p=<0,0001). RMP e RM apresentaram níveis mais 
elevados de antígenos do Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) (p=0,003) e 
Hepatite B (HBc) (p=0,0009) (Tabela 1). O grupo SR apresentou níveis mais elevados 
de Parvovírus B19 (PVB19) e Herpes Vírus Humano 6 (HHV6), e uma correlação po-
sitiva entre os genes de Borrelia burgdorferi (Bb) e enterovírus (Tabela 2). A biologia 
molecular revelou a presença dos genes M. pneumoniae, Bb, HHV6 6 e PVB19 em 
todos os grupos estudados (Figura 1). O MET revelou estruturas compatíveis com 
os microrganismos citados (Figura 2). Conclusão: Este estudo inicial nos corações 
explantados por CMDI mostrou que a presença de M. pneumoniae e HBc pode estar 
associada a um pior desfecho pós TC, sugerindo que diferentes comunidades micro-
bianas podem estar interferindo na rejeição miocárdica.
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TL 013
A PROTEÍNA DISSULFETO ISOMERASE A1 (PDI) PERI/EPICELULAR 
(PECPDI) REGULA A INTERAÇÃO PLAQUETA-ENDOTÉLIO EM CÉLU-
LAS EXPOSTAS A ALTOS NÍVEIS DE GLICOSE
RENATO S GASPAR, FRANCISCO RAFAEL MARTINS LAURINDO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: O diabetes leva à disfunção endotelial, favorecendo a formação de trombos 
em um contexto de estresse oxidativo. Nosso grupo demonstrou que a proteína dissulfeto 
isomerase A1 (PDI) peri/epicelular (pecPDI), que é uma proteína tiol isomerase, influencia 
a adesão das células vasculares. Mostramos ainda que PDI de plaquetas se correlaciona 
positivamente com a glicemia. Dado o aumento do estresse oxidativo encontrado na hi-
perglicemia e as reações redox catalisadas pela PDI, investigamos o impacto da pecPDI 
nas interações plaquetas-endotélio em um contexto de altos níveis de glicose. Métodos e 
Resultados: Células endoteliais de veia umbilical humana (HUVECs) foram cultivadas em 
meio normo- (5,5 mM glicose) ou hiperglicêmico (25 mM glicose) por 48 horas na presen-
ça ou ausência de inibidores da PDI. Plaquetas foram isoladas de doadores saudáveis. 
Plaquetas aderiram mais a HUVECs expostas a altos níveis de glicose, em um processo 
que foi revertido por inibidores da PDI de célula inteira (bepristat) ou inibidores da pecPDI 
(CxxCpep e anticorpo anti-PDI). Este achado se associou à presença de fibras de es-
tresse de actina em HUVECs hiperglicêmicas, bem como a protrusão de filopódios para 
ancorar plaquetas. Curiosamente, a exposição das plaquetas a níveis elevados de glicose 
não influenciou a função plaquetária. As HUVECs cultivadas com alto teor de glicose pro-
duziram mais peróxido de hidrogênio e se aderiram mais em matrizes de colágeno ou 
fibrinogênio, mas não em uma matriz de fibronectina. As células com alto teor de glicose 
também mostraram uma dimensão fractal aumentada, sugestiva de maior espalhamento. 
RhoGTPases rac1 e RhoA, que são efetores proximais da sinalização de integrinas, foram 
translocadas para a membrana externa de HUVECs hiperglicêmicas. Todos estes proces-
sos foram revertidos pela inibição da pecPDI. Enquanto isso, a inibição da pecPDI não 
influenciou as disfunções mitocondriais e do retículo endoplasmático encontradas em 
HUVECs hiperglicêmicas. Conclusão: Plaquetas se aderiram mais a HUVECs expostas 
a altos níveis de glicose, em um processo amplamente mediado pela pecPDI. Meca-
nisticamente, provamos que a pecPDI regula a produção de oxidantes, adesão celular, 
organização do citoesqueleto e ativação de RhoGTPases, que são efetores-chave de 
integrinas. Experimentos futuros validarão essas descobertas in vivo e explorarão outros 
mecanismos que governam a adesividade celular induzida por glicose.

TL 014
DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) REDUZ OS DANOS DA DOXORRUBI-
CINA EM CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS DO TECIDO ADIPOSO 
STELLA DE SOUZA VIEIRA, IGHOR LUIZ AZEVEDO TEIXEIRA, BÁRBARA SAMPAIO DIAS 
MANSANO, BRUNNO LEMES DE MELO, VÍTOR POCANI DA ROCHA, PAULO JOSÉ 
FERREIRA TUCCI, ANDREY JORGE SERRA
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP – BRASIL. FA-
CULDADE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – FAMERP - - SP – BRASIL
Introdução: A doxorrubicina (DOXO) é um agente quimioterápico largamente utilizado. 
É oportuno mencionar, no entanto, que essa alternativa terapêutica pode causar danos 
celulares de grande magnitude, persistentes mesmo após a vigência do uso da droga, 
marcadamente nos cardiomiócitos. Nestes casos, a função cardíaca é prejudicada e o 
avanço para a insuficiência cardíaca não é raro. Devido à essas implicações, foram testa-
das diferentes opções terapêuticas para abrandar os efeitos da DOXO no coração, como 
o uso de células-tronco (CT). Entretanto, o potencial terapêutico das CT após o uso de 
DOXO pode ser abrandado pelo microambiente hostil que se estabelece após o tratamen-
to com a droga, o que pode ocasionar redução drástica da sobrevida das células após o 
transplante. Assim, testamos o uso do pré-condicionamento com LED em CT mesenqui-
mais do tecido adiposo submetidas à toxicidade por DOXO, a fim de potencializar suas 
propriedades resistivas. Material e Métodos: CT provenientes de ratos Fisher-344 foram 
cultivadas meio Low 10% e, após 24h, irradiadas com LED (doses: 2J e 4J). Decorridos 
60s do final da irradiação, as CT foram incubadas com DOXO (25μg/ml) por 60min para 
análise de: atividade mitocondrial, ATP, anexina V, óxido nítrico, IGF-1, VEGF, IL-10 e IL-6. 
Resultados: A DOXO induziu menor atividade mitocondrial quando comparada ao grupo 
controle (CTR), exceto em células irradiadas, que apresentaram ainda maiores níveis de 
atividade mitocondrial e maiores níveis de ATP quando comparadas ao cDOXO, indepen-
dente da exposição radiante. Acresça-se que o grupo 4J apresentou maior teor de ATP 
em comparação às CTR. Células cDOXO apresentaram aumento da apoptose, exceto no 
grupo 4J. O grupo cDOXO teve menor concentração de óxido nítrico, situação abolida 
em células 2J e 4J. A secreção de IGF-1 não foi alterada pela DOXO, exceto para o grupo 
4J. As secreções de VEGF e de IL-10 foram reduzidas em cDOXO, mas não em células 

TL 015
TRATAMENTO COM METOTREXATO ASSOCIADO À NANOPARTÍCU-
LAS LIPÍDICAS MODULA A EXPRESSÃO DE MICRORNAS QUE PRE-
VINEM A APOPTOSE, HIPÓXIA E HIPERTROFIA DO VENTRÍCULO ES-
QUERDO EM CAMUNDONGOS COM SÍNDROME DE MARFAN
MARIA CAROLINA GUIDO, PRISCILA OLIVEIRA DE CARVALHO, NATALIA DE MENEZES 
LOPES, ALINE DE OLIVEIRA SILVA, LYGIA DA VEIGA PEREIRA, RICARDO RIBEIRO 
DIAS, ROBERTO KALIL-FILHO, FRANCISCO RAFAEL MARTINS LAURINDO, RAUL 
CAVALCANTE MARANHÃO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP - BRASIL INSTITUTO DE 
BIOCIÊNCIAS - USP - SÃO PAULO - SÃO PAULO – BRASIL
Introdução: Pacientes com síndrome de Marfan (SM), uma doença causada pela 
mutação do gene da fibrilina-1, são vulneráveis a miocardiopatia do ventrículo es-
querdo (VE). microRNAs (miRNAs) são potentes alvos terapêuticos para a progres-
são da aortopatia na SM. Metotrexato (MTX) associado à nanopartículas lipídicas 
(LDE) aumenta ativamente a captação celular, conferindo alta eficácia terapêutica e 
baixa toxicidade. A LDE-MTX apresentou poderoso efeito anti-inflamatório e anti pro-
liferativo na artrite reumatóide e aterosclerose de coelhos. Em ratos submetidos ao 
infarto agudo do miocárdio, a LDE-MTX contribuiu para redução do remodelamento 
do VE. Objetivo: Investigar o efeito do tratamento da LDE-MTX sobre a expressão 
dos miR-34a, -185 e -199a no desenvolvimento da miocardiopatia do VE em camun-
dongos com SM. Métodos: Camundongos mg∆loxPneo para SM e selvagens (WT) 
foram alocados nos seguintes grupos: WT e SM, ambos sem tratamento; SM-MTX, 
SM tratados com MTX comercial; SM-LDEMTX, SM tratados com LDE-MTX. O tra-
tamento ocorreu semanalmente na dose de 1mg/kg ip, entre o 3º e o 6º mês de 
vida. Após 12 semanas, os animais foram submetidos à ecocardiografia, morfome-
tria e expressão de miRNAs e de proteínas do VE. Resultados: O tratamento com 
LDE-MTX não alterou a disfunção diastólica do VE na SM. Entretanto, preservou a 
hipertrofia do VE, através da diminuição da espessura do septo interventricular e 
da parede posterior e do diâmetro dos miócitos. Houve menor expressão proteica 
dos fatores pró-apoptóticos, caspase 3 e BAX/Bcl-2, e do fator induzível por hipóxia 
2α (HIF-2α). A LDE-MTX aumentou a expressão do miR-34a e diminuiu a expressão 
dos miR-185 e -199a. Vale ressaltar que a expressão do miR-34a teve correlação 
negativa com os marcadores pró-apoptóticos (r2=0,36; p<0,05) e de hipóxia celular 
(r2=0,38; p<0,05); enquanto que as expressões dos miR-185 e -199a tiveram corre-
lações positivas com os marcadores pró-apoptóticos (r2=0,40; p<0,05), de hipóxia 
celular (r2=0,27; p<0,05) e hipertrofia do VE (r2=0,51; p<0,01), sugerindo que a 
LDE-MTX contribuiu para a melhora das alterações celulares na miocardiopatia do 
VE. Conclusão: Apesar da LDE-MTX não ter efeito sobre a disfunção diastólica em 
camundongos SM, o tratamento teve efeitos benéficos na modulação dos miRNAs 
que contribuíram para diminuição da apoptose, hipóxia e hipertrofia do VE. Esse é o 
primeiro estudo que mostra a eficácia terapêutica na miocardiopatia de camundon-
gos com SM, sob a modulação dos miRNAs.

irradiadas. Apenas a dose 4J foi eficaz na redução de IL-6. Conclusão: oLED foi eficaz em 
reduzir os danos mitocondriais e a apoptose e promoveu a manutenção da produção de 
ATP, NO e VEGF em CT após toxicidade por DOXO, além de induzir perfil inflamatório mais 
favorável à sobrevida das células. A dose 4J propiciou resultados ligeiramente melhores.
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TEMAS LIVRES DA ÁREA MÉDICA
ARRITMIAS E ELETROFISIOLOGIA
EP 016
REGISTRO GENBRA NA SÍNDROME DO QT LONGO CONGÊNITO TIPO 3. 
UM DESAFIO PARA O TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA
BRUNA G. GUSTINELLI, LUCIANA SACILOTTO, SAVIA BUENO, LAIS OLIVEIRA TOLEDO, 
GABRIELLE DAREZZO PESSENTE, TAN CHEN WU, ESTEBAN RIVAROLA, DENISE 
HACHUL, FRANCISCO DARRIEUX, MAURICIO SCANAVACCA
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A síndrome do QT longo tipo 3 (SQTL3) é uma canalopatia rara, cerca 
de 5% dos pacientes (pcts) com SQTL. Uma das peculiaridades da SQTL3 é a menor 
resposta ao propranolol, sendo necessária a associação com ranolazina ou mexile-
tina, esta última indisponível no Brasil. Objetivo: Nesta análise retrospectiva de uma 
coorte de pcts com LQTL3 em hospital universitário no Brasil objetivamos relatar os 
desafios no tratamento diante a indisponibilidade de medicações. Métodos: Estudo 
longitudinal, observacional, unicêntrico de pcts com diagnóstico clínico e molecular 
de SQTL3. Foram avaliados os dados demográficos, o primeiro intervalo QTc dispo-
nível, sintomas e evolução clínica. Resultados: 183 pcts com LQTS, 16/183 (8%) 
eram LQTS3. A média de idade ao diagnóstico foi 30 anos, 10/16 (62%) do sexo 
masculino, 50% probandos. Síncope foi a apresentação inicial em 4/16 (25%), morte 
súbita abortada (MSC) em 2/16 (12,5%); 10/16 (62%) eram assintomáticos. Para aná-
lise de associação genótipo-fenótipo, os sintomas foram observados em repouso/
sono em 83% dos pcts. Todos os pcts tinham testes genéticos positivos para SC-
N5A, 1/16(6,25%)  overlap com síndrome de Brugada. Frequência cardíaca média de 
55bmp,o  intervalo QTc 523 ms. Todos os pcts foram submetidos ao ecocardiograma 
e apresentavam função ventricular esquerda preservada.  Eram portadores de CDI 
6/16(37,5%) (dois por MSC abortada, três por síncope e um por suporte terapêutico 
(intervalo QTc > 500 ms e bradicardia sintomática). 13/16 (81,25%) estavam em uso 
de duas drogas, 5/16(31%) estavam em uso de ranolazina, sem resposta satisfatória, 
3/16(18%) estão em uso de mexiletina com boa resposta, três pcts não usaram pro-
pranolol por apresentarem intolerância (um broncoespasmo, uma recusa e um bra-
dicardia extrema e hipotensão arterial). 3/17 (17,6%) pcts tiveram terapia adequada 
pelo CDI, 2/16(12%) necessitaram de marcapasso, 1/17 faleceu quando a frequência 
cardíaca do marcapasso foi reduzida para FC nominal (fim da bateria), uma criança 
apresentou tempestade elétrica, com variante genética específica com resposta à 
mexiletina, 1/16(6,5%) fez simpatectomia. Conclusão: A morte súbita pode ser a 
primeira manifestação clínica em pacientes com SQTL3 não tratados. A resposta ao 
propranolol foi parcial, sendo frequente a associação de bloqueadores de sódio e o 
uso do CDI. No Brasil, diante da indisponibilidade desses antiarrítmicos, o tratamento 
representa um grande desafio.

o outro eletrodo para corrigir o atraso de ativação do VD gerado pela estimulação do 
ramo esquerdo, resultando em um ECG com QRS mais estreito, permitindo resposta 
clínica e aumento da FEVE importante e precoce. Este relato corrobora com a litera-
tura ao mostrar que a estimulação do sistema de condução é uma alternativa real aos 
pctes com indicação de TRC.

EP 017
SUPERRESPOSTA PRECOCE: RESSINCRONIZAÇÃO CARDÍACA COM 
ESTIMULAÇÃO DIRETA DE RAMO ESQUERDO COM CORREÇÃO DO 
ATRASO DE DESPOLARIZAÇÃO DO VENTRÍCULO DIREITO. RELATO 
DE CASO
RAONI DE CASTRO GALVÃO, JOÃO PAULO VELASCO PUCCI, OFIR GOMES VIEIRA, 
SILAS DOS SANTOS GALVÃO FILHO, CARLOS EDUARDO DUARTE, JOSÉ TARCISIO 
MEDEIROS DE VASCONCELOS
CENTRO DE RITMOLOGIA DE BRASÍLIA - BRASÍLIA - DF - BRASIL
Introdução: A ressincronização cardíaca (TRC) é um procedimento consagrado 
há mais de 20 anos. Recentemente, a estimulação direta do sistema de 
condução cardíaco vem ganhando força. Estudos recentes já os mostram com 
resultados semelhantes a TRC tradicional. Relatamos um caso submetido a TRC 
com estimulação direta do ramo esquerdo seguida da correção do atraso de 
despolarização ventricular direita com estimulação de sua região de maior atraso 
na ativação em parede inferior. Relato de Caso: Paciente 77a, mcp dilatada idio-
pática, FEVE 23%, aumento diâmetros VE, hipocinesia difusa e ausencia de fibrose 
nas paredes do VE. ECG com BRE e QRS 170ms. Evoluia com IC descompensa-
da, internações recentes. Após compensação clínica, foi implantado um TRC em 
04/2021. Implantado eletrodo ventricular em septo Interventricular profundo (septo 
IV), após mapeamento do feixe de HIS. Ao teste houve estimulação seletiva de ramo 
esquerdo, com QRS morfológico de BRD, eixo QRS em 80° e largura de 130ms. Pela 
estimulação direta de ramo esquerdo (RE), sem gerar BDAS esquerdo, aproveitamos 
o outro eletrodo ventricular para corrigir o atraso de condução do VD gerado pela es-
timulação do RE. Após encontrarmos atraso de 90ms, optamos por fixar o segundo 
eletrodo ventricular em região infero-lateral de VD. A estimulação ventricular conjunta 
resultou em um QRS de 108ms, eixo QRS -20°. Ecocardiograma transtorácico em 
45 dias de pós-op, apresentou incremento da FEVE para 48%, dimensões de VE em 
55/40mm. No momento a paciente permanece em CFI. ECO TT de 6m com FEVE 
54% e dimensões de VE preservadas, com pcte permanecendo em CFI. Discussão: 
Este relato propõe uma TRC de VD para corrigir um BRD gerado pela estimulação 
direta do ramo esquerdo. Cerca de 30% com TRC são não respondedores. Seja por 
uma posição não ideal do eletrodo de VE, anatomia desfavorável do seio coronário, 
estimulação frênica, etc. Nesse sentido a TRC pela estimulação direta do sistema 
HIS-purkinje corrige muitas adversidades em um procedimento mais simples de ser 
executado. Neste caso, a correção completa do BRE prévio nos encorajou a utilizar 

EP 018
ACURÁCIA DO SRA PARA IDENTIFICAÇÃO E FIBRILAÇÃO ATRIAL DE 
PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA: IMPLICAÇÃO SOBRE O 
MECANISMO DE DEFLAGRAÇAO DESSA ARRITMIA
KLEBER ROGÉRIO SERAFIM, DALMO ANTONIO RIBEIRO MOREIRA , CLAUDIA DA 
SILVA FRAGATA , RICARDO GARBE HABIB, CARLOS ANIBAL SIERRA REYES, PAULO 
ALEXANDRE DA COSTA
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A fibrilação atrial de pós-operatório de cirurgia cardíaca (FAPO) é uma 
entidade clínica que acomete cerca de 30% dos pacientes submetidos a revasculari-
zação miocárdica. Seus mecanismos de origem ainda são poucos compreendidos. 
Estudos clínicos indicam que instabilidades na atividade elétrica atrial (incremento de 
ectopias e taquicardias atriais) precedem gradualmente o surgimento dessa arritmia.  
O SRA (Stroke Risk Analysis) é uma ferramenta utilizada para identificar pacientes 
com risco de fibrilação atrial (FA) ambulatorial.  No seu algoritmo são consideradas 
a presença de ectopias atriais, assim como a variabilidade de RR pelo sistema Poin-
caré. O uso dessa ferramenta para identificação de FAPO ainda não foi testada em 
nosso meio. Objetivo: Avaliar a utilização do SRA para caracterização do risco de 
FAPO bem como o mecanismo de origem dessa arritmia. Métodos: 114 pacientes 
foram submetidos ao Holter de sete dias a partir do dia um de pós operatório, cujas 
gravações foram desmembradas em trechos de uma hora e submetidos ao algoritmo 
do SRA . Foram considerados positivos aqueles com risco maior de FA segundo o 
software do equipamento. Resultados: A incidência de FA foi de 28%, com pico 
de detecção no segundo dia (56%). A sensibilidade, especificidade, valor preditivo 
positivo e negativo e razão de verossimilhança positiva do SRA em identificar FAPO 
foram respectivamente 69%, 84%, 69%, 82%, 4,3. A acurácia do sistema foi de 79%.  
Os resultados positivos do SRA referente as primeiras 3 horas iniciais da gravação 
do dia que aconteceu o evento foi de 57%. Quando se analisaram às três horas 
que antecederam a FAPO, o número de resultados positivos SRA foi de 82% (p< 
0,000). Houve um incremento da probabilidade pós teste para detecção de FA de 
26%. Esse incremento na detecção da FAPO 3 horas antes de sua ocorrência indica 
que o circuito arritmogênico se instabiliza agudamente, ao contrário da FA ambula-
torial. Conclusão: De maneira diferente da FA ambulatorial, o SRA tem capacidade 
modesta para identificar FAPO quando analisado mais de 3 horas antes do evento. 
B) Os achados do SRA 3h antes da FAPO apresenta elevada acurácia para detec-
ção dessa arritmia, confirmando que FA é resultado de uma instabilidade aguda da 
atividade elétrica atrial. C) O mecanismo da FAPO difere daqueles FA paroxística não 
relacionada a cirurgia.

Figura 1. Ecg inicial (QRS 170ms).

Figura 3. RX Tórax Final. Figura 4. ECG Final.

Figura 2. Eletrodo em Septo IV Profundo.
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EP 019
PUNÇÃO INTERCOSTAL ESQUERDA PARA MAPEAMENTO EPICÁR-
DICO EM ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR EM PACIENTE 
OBESO MÓRBIDO: RELATO DE CASO
RAYARA PORTO, LIVIA TEIXEIRA, BRUNO VALDIGEM, JANAYNA RABELATO, 
DIEGO RODRIGUEZ , HUGO BELLOTTI, LUCIANA VIDAL ARMAGANIJAN, ROGÉRIO 
ANDALAFT, PAULO ALEXANDRE COSTA
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Resumo: Ablação epicárdica pode ser dificultada pelo acesso difícil. Propomos 
descrever uma técnica alternativa utilizada em um paciente obeso mórbido. Relato 
de Caso: Homem 39 anos, portador de miocardiopatia dilatada idiopática e feve 
de 28%, foi internado em tempestade elétrica para ablação de tv. O mapeamento 
endocárdico evidenciou baixa voltagem em regiões ínfero-basal e apical endocár-
dicas do ve. Foram induzidas três morfologias de tv e após insucesso na ablação 
endocárdica, optado por mapeamento epicárdico. A primeira tentativa de acesso 
via subxifóide por punção com agulha tuohy de cinco polegadas e, em sequência, 
por visão direta (janela cirúrgica) não resultaram em sucesso, devido à extensão 
do tecido adiposo. Realizado então punção entre 4° e 5° espaço intercostal esquer-
do com acesso satisfatório ao epicárdio e mapeamento com cateter livewire 2-2-2. 
Observada presença de áreas de baixa voltagem em região apical. Realizadas apli-
cações de radiofrequência (30w, 43°c) com cateter irrigado em áreas de interesse. 
Ao término da ablação, realizada nova estimulação sem indução de taquicardias 
sustentadas. Evoluiu satisfatoriamente do ponto de vista hemodinâmico, com des-
mame progressivo de drogas vasoativas e extubação no 2° po. Porém intercorreu 
com infecção por covid-19 e pneumonia bacteriana associada no 5° po, retornando à 
ventilação mecânica, instabilidade hemodinâmica e posteriormente novos episódios 
de tv sustentada, evoluindo a óbito no 11° dia pós ablação. Discussão: O acesso 
epicárdico subxifóide anterior ou inferior é a via de escolha para ablação de arritmias 
ventriculares com circuito de reentrada epicárdico. Não foi encontrada na literatura 
descrição de acesso epicárdico através do espaço intercostal, como descrito neste 
caso, o que tornou viável a ablação da taquicardia ventricular. Esta abordagem surge 
como mais uma técnica para o manejo de cenários em que o acesso epicárdico por 
via subxifóide não é possível.

EP 020
ANTICOAGULAÇÃO E DESFECHOS CLÍNICOS EM FIBRILAÇÃO 
ATRIAL: ANÁLISE RETROSPECTIVA DE UM HOSPITAL REGIONAL
ESTHER BOTELHO, CONRADO HOFFMANN, MICHELE MENDONÇA, JULIANA A. G. O. 
LEGUIZAMON, BEATRIZ ROCA, JOÃO PS BRIGHENTI, GILMAR S ERZINGER, GABRIEL 
ERZINGER, JOAO P P RIBEIRO, JAQUELINE BARP
HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT - JOINVILLE - SC - BRASIL
Introdução: A fibrilação atrial (FA) é a arritmia cardíaca mais frequente, afetando 
37,5 milhões de pessoas em todo o mundo. É importante fator de risco para aci-
dente vascular cerebral (AVC) isquêmico e tem forte associação com outras comor-
bidades. Conforme aumento da expectativa de vida, eleva-se também a incidência 
e a prevalência da FA, afetando aproximadamente 10% dos indivíduos acima de 80 
anos. A anticoagulação eficaz reduz a carga de incapacidades e mortes causada por 
AVC. Objetivo: Avaliar dados do mundo real de nossa instituição e para melhorar 
a eficácia no diagnóstico e tratamento dessa doença. Métodos: Estudo retrospec-
tivo baseado em prontuários médicos. Os critérios de inclusão foram FA e flutter 
atrial. Resultados: De maio de 2021 a janeiro de 2022, analisamos mil prontuários 
de pacientes atendidos em nossa instituição. A maioria da população era do sexo 
masculino (58,4%), pacientes brancos (96,4%). A presença de comorbidades foi fre-
quente, principalmente hipertensão arterial e insuficiência cardíaca (80,8% e 52,3%, 
respectivamente). Distúrbios respiratórios estavam presentes em 36,3% enquanto o 
diabetes correspondeu a 32,8%. Doença arterial coronariana 28,1%, doença renal 
12,8%, doença cerebrovascular 8,7% e uso de tabaco 8,6%. 33,3% dos pacientes 
apresentavam FA paroxística, 50,6% permanente, 8% persistente, 5,3% flutter e 2,8% 
indeterminada. A média de idade para os homens foi de 66,9 anos e para as mulhe-
res de 69,9 anos. A média de CHADSVASC masculina foi de 3,2 e HASBLED 1. A 
média de CHADSVASC feminina foi de 4,4 e HASBLED 2. O IMC para homens foi de 
28,4 kg/m² e 29,3 kg/m² para mulheres, a média de CKD EPI foi de 65. Comparan-
do o número de AVC observou-se maior taxa com varfarina versus DOAC (20,27% 
e 17,83%, respectivamente). Em relação ao sangramento, a taxa foi de 5,3% com 
DOAC e 6,37% com varfarina. A mortalidade total com DOAC foi de 10,36% e com 
varfarina 15,83% com redução do risco absoluto de 5,47% (p=0,003). Na análise 
do AVC, os pacientes tratados com varfarina tiveram uma taxa maior quando com-
parados com DOAC (p=0,021). Conclusão: Neste estudo de um serviço público 
de saúde, observou-se que um grande percentual de pacientes estava em uso de 
terapias DOAC. Observou-se também que a taxa de sangramento e AVC foi menor 
com o uso de DOAC, porém sem significância estatística pelo teste do qui-quadrado. 
Na análise final, a taxa geral de mortalidade e a ocorrência de AVC foram menores 
entre aqueles tratados com DOAC em relação àqueles em uso de varfarina. Uma 
explicação poderia ser a falta de ajuste adequado do INR.

EP 021
INDICAÇÃO DE ABLAÇÃO PARA SÍNDROME DE BRUGADA EM SITUA-
ÇÕES ATÍPICAS: UMA SÉRIE DE CASOS
ANA LUISA CALIXTO RODRIGUES, LUCIANA SACILOTTO, CRISTIANO FARIA PISA-
NI, GABRIELLE D’AREZZO PESSENTE, NEMER LUIS PICHARA, MIRELLA ESMA-
NHOTTO FACIN, DENISE TESSARIOL HACHUL, CARINA ABIGAIL HARDY, FRAN-
CISCO CARLOS DA COSTA DARRIEUX, MAURÍCIO IBRAHIM SCANAVACCA
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A Síndrome de Brugada (SdB) acarreta risco de morte súbita (MS) por 
taquicardia ventricular polimórfica ou fibrilação ventricular (TV/FV). Sobreviventes 
de parada cardiorrespiratória (PCR) têm indicação de cardiodesfibrilador implan-
tável (CDI). Pacientes que evoluem com choques apropriados ou que recusam o 
CDI possuem indicação classe I de ablação por cateter. Para pacientes com SdB 
assintomáticos ou com sintomas atípicos a estratificação de risco é controversa e 
ablação pode ser uma opção em casos selecionados. Métodos: Esta série de casos 
inclui pacientes com SdB encaminhados para ablação de Brugada por razões que 
não TV/FV recorrentes em um centro brasileiro entre novembro 2016 e março 2021. 
Critérios de inclusão foram presença do padrão de Brugada tipo um espontâneo ao 
eletrocardiograma (ECG), ausência de cardiopatia estrutural e ausência de TV po-
limórfica ou FV espontâneas prévias. Dados clínicos, genéticos e eletrocardiográficos 
foram coletados a partir dos prontuários médicos. As indicações de ablação foram 
reportadas. Todos os pacientes foram submetidos a estudo eletrofisiológico com es-
timulação ventricular programada (EVP) antes da ablação. Os desfechos analisados 
foram (i) ocorrência de MS, TV/FV ou choque apropriado de CDI após a ablação, (ii) 
recorrência do padrão de Brugada tipo um após ablação e (iii) complicações dos 
procedimentos. Resultados: Oito pacientes submetidos à ablação preencheram os 
critérios de inclusão, sendo a maioria homens (87,5%) com idade média de 36,9 
anos. Sintomas reportados incluíram pré-síncope (25%), síncope vasovagal (50%), 
palpitações (37,5%) e dor torácica (37,5%). Apenas um (12,5%) apresentou FV à 
EVP pré-ablação, tendo recebido implante de CDI. Indicações de ablação incluíram 
transtorno psiquiátrico com necessidade de uso de lítio e profissão de risco como 
motorista de caminhão. Em um tempo de seguimento médio de 55 meses, um pa-
ciente (12,5%) apresentou síncope por FV após o procedimento e três (37,5%) apre-
sentaram recorrência do padrão de Brugada tipo um ao ECG. Apenas dois pacientes 
(25%) apresentaram pericardite responsiva a tratamento clínico e não houve compli-
cações graves. Conclusões: Ablação por cateter é um procedimento seguro que 
pode ser utilizado no manejo individualizado de pacientes com SdB assintomáticos 
ou com sintomas atípicos.

EP 022
PROTOCOLO BAVT: COMO EVOLUIU A PRIMEIRA LINHA DE CUIDADO 
EM ATENÇÃO A BRADIARRITMIAS MALIGNAS NO BRASIL?
POLLIANNA DE SOUZA RORIZ, RHANNIEL THEODORUS HELHYAS OLIVEIRA SHILVA 
GOMES VILLAR, MURILO JORGE DA SILVA, SAMILLE SANTOS OLIVEIRA, DAIANE DIAS 
DE JESUS
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) - SALVADOR - BA - 
BRASIL
Introdução: O protocolo BAVT (PBAVT) é um programa de assistência a pacientes 
com bradiarritmias malignas (BrMg) na rede de urgências de Salvador, instituído em 
08/10/2018 pelo serviço pré-hospitalar. Até então, 100% dos casos dependiam de 
regulação convencional para transferência a centro de referência (CR) para avaliar 
implante de marcapasso definitivo (MPD), alargando o tempo de espera de casos gra-
ves na rede. Após sua implantação, foi observada queda de acionamentos, refletindo 
subutilização do programa e do seu potencial de resolutividade. Associou-se isto à ro-
tatividade de profissionais e ao desconhecimento destes acerca do programa. Foram 
instituídas ações educativas semestrais desde 2020, a fim de incentivar o seu uso. É 
objetivo do trabalho descrever o fluxo de atendimento ao longo dos anos, consideran-
do a relevância das intervenções educativas. Métodos: Estudo transversal, descritivo 
a partir dos atendimentos do PBAVT de 08/10/2018 a 31/12/2021. Foram consideradas 
BrMg: BAVT, BAV avançado, BAV Mobitz II, BAV 2:1. Observou-se perfil epidemiológico, 
características do atendimento, tempo para implante do dispositivo, óbitos e seu local 
de ocorrência. Resultados: Foram atendidos 615 pacientes no período, sendo maioria 
do sexo feminino (56,1%), idade média 73,2 (+11 anos); 71,5% (440) apresentaram 
BrMg; demais doença do nó sinusal, fibrilação atrial e bloqueios atrioventriculares de 
baixo grau. Doença de Chagas foi autorreferida em apenas 74 casos (12,0%). Os sin-
tomas mais frequentes foram dispneia (206; 33,5%) e tontura (196; 31,9%). Transferi-
dos 251 pacientes para CR pelo PBAVT (57,0% das BrMg), em que  204 implantaram 
MPD (81,2% dos transferidos). Foram registrados 50 óbitos (8,1%), maioria ocorridos 
antes de chegarem a CR. O número de atendimentos, transferidos e submetidos a 
implante de MPD por ano pode ser observado na figura abaixo. Conclusões: O PBAVT 
otimizou a assistência de apro-
ximadamente 60% dos casos. 
Configura-se como importan-
te facilitador para regulação e 
implante de MPD, reduzindo o 
colapso da rede de urgência. 
As ações educativas parecem 
ter sido efetivas considerando o 
aumento do número de casos 
atendidos pelo PBAVT de 2020 a 
2021, devendo ocorrer de forma 
sistemática para potencializar o 
resultado deste programa.
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EP 023
MARCAPASSO PROVISÓRIO TRANSVENOSO PARA ESTABILIZAÇÃO 
CLÍNICA E ELÉTRICA EM PACIENTES COM QT LONGO E TV PO-
LIMÓRFICA: SÉRIE DE 2 CASOS
RAONI DE CASTRO GALVÃO, JOÃO PAULO VELASCO PUCCI, OFIR GOMES VIEIRA
CENTRO DE RITMOLOGIA DE BRASÍLIA - BRASÍLIA - DF - BRASIL. HOSPITAL SANTA 
LÚCIA NORTE - BRASÍLIA - DF - BRASIL
O implante de Marcapasso provisório transvenoso (MPPTV) é um procedimento 
consagrado na cardiologia em situações de urgência, sobretudo em bradicardias 
instáveis. Algumas situações exigem a passagem do MPPTV em taquiarritmias ven-
triculares (TV). Relatamos dois casos que cursaram com diversos episódios de TV 
polimórfica decorrentes de prolongamento de intervalo QTc (IQTc) e a passagem 
de MPPTV foi a maneira encontrada de estabilizar imediatamente estes pacientes. 
Discussão: São diversas as causas de prolongamento do IQT, o que aumenta o 
risco de TVs. O MPPTV, consagrado em situações de bradicardias instáveis, também 
podem ser indicados em casos de IQT longo com arritmias ventriculares graves, 
programando FC mais altas para a estabilização elétrica e clínica, já que a indução 
de FV nestes casos pode ser decorrente à bradicardia e ciclos ventriculares curtos 
e longos. Esta série de casos demonstra a importância do cardiologista clínico em 
conhecer as indicações de MPPTV de urgência, não apenas em bradicardias, mas 
também em situações em que o prolongamento do IQT gerou TV e FV. 
Caso 1: Homem, 18 anos, trazido a emergência por síncope e crises convulsivas 
após atividade física extenuante. Foi realizado ECG que revelou IQTc de 647ms. Já na 
UTI cardiológica apresentou diversos episódios de TV polimórfica e FV com necessi-
dade de desfibrilação. Foi passado prontamente MPPTV e ajustado FC em 90bpm, 
cessando os episódios de TV. Feita HD de Síndrome do QT longo congênito. Iniciado 
tratamento com propranolol implantado Cardiodesfibrilador, programado em modo 
AAI 80bpm. O pacientes foi afastado de todas as atividades físicas e não apresentou 
até o momento novas arritmias. Ainda no aguardo do resultado do teste genético.

Caso 2: Homem, 74 anos, internado por Insuficiência renal e sepse grave, cursou 
com flutter atrial e iniciado amiodarona EV, mantida por mais de 72h. Evoluiu com 
inúmeros episódios de PCR em TV polimórfica e FV, revertida com RCP e aumento 
da infusão da amiodarona. Após, observado em ECG FC 50bpm e IQTc acima de 
570ms. Ao monitor, diversos episódios de TVNS. Prontamente implantado MPPTV, 
sendo ajustado a 90bpm. Suspensa amiodarona e outras medicações prolonga-
doras do IQTc. O mesmo não apresentou mais episódios de TV polimórfica ou FV. 
Após 18 dias, o IQTc era 530ms. Ainda aguardava melhora clínica para definição de 
conduta definitiva.

EP024
ABLAÇÃO DE VIA ANÔMALA ESQUERDA EM POSIÇÃO SEMI-SENTA-
DA UTILIZANDO ACESSO RADIAL
LIVIA TEIXEIRA MARTINS E SILVA, RAYARA TEREZA LOBO PORTO, HORACIO LEON 
CALDERON, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA MONTESI, THIAGO MENDONÇA JAYME, 
PAULO ALEXANDRE DA COSTA, HUGO BELLOTTI LOPES, LUCIANA ARMAGANIJAN, 
BRUNO PEREIRA VALDIGEM
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A distrofia muscular tipo cintura do quadril cursa com lesão progressi-
va e irreversível. Devido a fraqueza dos músculos respiratórios e orofaríngeos que 
podem estar presentes nesses pacientes, além de sensibilidade aumentada e pro-
longada a sedativos e analgésicos, potencializando o risco de aspiração e apneia 
de início tardio, a extubação pós procedimento pode ser dramática, podendo evoluir 
para insuficiência respiratória pós extubação. Descrição: Relatamos o caso de uma 
mulher obesa de 46 anos que apresentava quadro avançado, com necessidade do 
uso de suporte ventilatório não invasivo e decúbito lateral durante o sono. A mesma 
não tolerava decúbito dorsal com inclinação inferior a 60 graus e era portadora de 
síndrome de Wolff-Parkinson-White por via anômala lateral esquerda, refratária ao 
tratamento combinado de amiodarona e atenolol. Discutido com equipe de aneste-
siologia e considerado que intubação endotraqueal incorreria em alta probabilidade 
de desmame difícil, bem como provável traqueostomia pré-extubação. Após longa 
deliberação sobre o caso optado por realização do procedimento em posição semi-
-sentada (60 graus, guiado pela orientação dada pela paciente). Pela obesidade e 
angulação de membros inferiores, tornou-se inviável punção femoral. Optamos então 
por punção radial com introdutor slender 6F/7F, que permitiu o uso de um cateter 
terapêutico e acesso retroaórtico via artéria radial direita. Apesar da variação da an-
gulação da fluoroscopia, foi possível a abordagem com cateter oito mm curva média 
7F com sucesso e sem intercorrências. Importante observar que o procedimento 
foi relativamente bem tolerado, exceto por momentos de dor em membro superior 
direito sugestivos de espasmo em artéria radial, prontamente revertidos com infusão 
em bólus de solução de nitroglicerina no introdutor radial. A paciente recebeu alta na 
manhã seguinte ao procedimento por protocolo institucional. Conclusão: O acesso 
radial deve ser considerado em raras situações e pode ser uma solução factível em 
casos específicos como esse.

ECG inicial QTc 647ms Indução TV polimórfica em UTI

ECG inicial QTc 647ms ECG após 18 dias sem amiodarona QTC 530ms

EP 025
ANÁLISE DAS TERAPIAS APLICADAS POR CDI EM PACIENTES COM 
CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA ACOMPANHADOS EM UM CEN-
TRO DE REFERÊNCIA EM SALVADOR-BA
POLLIANNA DE SOUZA RORIZ, RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, KARLA SANTOS 
PINTO, ELIAS SOARES ROSEIRA, WILLIAM NEVES DE CARVALHO, JOSÉ VICTOR DE 
SÁ SANTOS, THAIS AGUIAR DO NASCIMENTO, LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS
HOSPITAL ANA NERY - SALVADOR - BA - BRASIL
Introdução: A Cardiomiopatia Hipertrófica (CMH) é um distúrbio genético, cuja im-
portante complicação é a ocorrência de Morte Súbita (MS), principalmente em indiví-
duos jovens. O Cardiodesfibrilador Implantável (CDI), é capaz de reverter as arritmias 
ventriculares malignas e prevenir a MS, porém não se configura terapia isenta de 
riscos. Objetivos: Descrever a prevalência de terapias realizadas por CDI em pa-
cientes portadores de CMH em centro de referência na Bahia. Metodologia: Trata-se 
de um estudo observacional do tipo coorte retrospectiva, com pacientes ≥ 18 anos, 
portadores de CMH e com implante de CDI, com seguimento mínimo de seis me-
ses, sem outras cardiomiopatia simultaneamente e/ou outras etiologias de doenças 
arrítmicas, atendidos no ambulatório de referência em Salvador - Bahia. Os dados 
foram coletados de junho/2010 a fevereiro/2021. Resultados: Foram incluídos no es-
tudo 55 pacientes, com idade média de 50,56 (±12,3), e maioria do sexo masculino 
(63,6%). Fatores de gravidade encontrados: CMH obstrutiva (23; 41,8%); história fa-
miliar de MS (48; 87,3%); síncope inexplicada (43; 78,2%); Taquicardia Ventricular não 
Sustentada (TVNS) (31; 56,4%); MS abortada em (13; 23,6%); Fibrilação atrial (FA) 
(17; 30,9%). Dos 55, 42 (76,4%) implantaram CDI em contexto de profilaxia primária. 
A prevalência de terapias apropriadas foi de 2,7%/ano e de terapias inapropriadas 
2,3%/ano, dentre estes 80% eram portadores de FA. O tempo médio em anos para 
aplicação da primeira terapia foi de 3 (± 1,4) para terapias apropriadas e de 1,4 (± 1) 
para terapias inapropriadas. A taxa de mortalidade foi de 0,36%/ano. Conclusão: A 
taxa de terapias apropriadas foi mais elevada em pacientes com CDI por prevenção 
secundária. Em relação às terapias inapropriadas, destaca-se o papel da FA e a 
necessidade de maior controle desta arritmia em portadores de CDI.

Figura 1. Introdução do cateter via a. radial D.

Figura 2. Manipulação de cateter em câmaras esquerdas.

Figura 3. Paciente em posição semi-sentada. Figura 4. Local de punção 
de a. radial D.
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EP 026
DETERMINAÇÃO DO INTERVALO QT COMO INDICADOR DO RISCO 
DURANTE A TERAPIA COM PSICOFÁRMACOS
BRUNA GIRALDI, SAMIR FARAD EL KADRI, ANTÔNIO CARLOS ASSUMPÇÃO, CARLOS 
AUGUSTO MAURO
FACULDADE DE MEDICINA SÃO LEOPOLDO MANDIC - ARARAS - SP - BRASIL
Introdução: Alguns psicofármacos podem prolongar o intervalo QT (QT), e sua alte-
ração pode gerar arritmias graves e morte súbita cardíaca. Entretanto, pouco se sabe 
sobre qual a incidência desse fenômeno em pacientes internados em clínicas psi-
quiátricas sob uso contínuo dessas medicações. Métodos: Trata-se de um estudo 
experimental, observacional, do tipo caso-controle, com 200 pacientes, sendo uma 
parcela deles internados no Hospital São Leopoldo Mandic sob o uso de psicofárma-
cos que podem alterar o QT, que constituíram o grupo caso, e parte na Santa Casa 
de Araras e Clínicas Araras, que formaram o grupo controle, sem utilização deste tipo 
de medicação, a fim de observar qual a prevalência do alongamento do QT corrigido 
(QTc) na população em questão e a possibilidade de ocorrência associado ao uso 
desses fármacos. Foram realizados eletrocardiogramas, análise de dados demográ-
ficos e clínicos presentes/pregressos, uso regular de fármacos, além das prescrições 
contidas nos prontuários. Análise Estatística: A análise univariada foi utilizada para 
descrição das variáveis estudadas, e a análise bivariada empregada para variáveis 
contínuas, sendo utilizado o teste t de Student não pareado. O teste de Levene foi 
usado para testar se as amostras estudadas apresentavam homocedasticidade. 
Para o cálculo estatístico, assim como para a construção dos histogramas e box-
-plots, foi utilizado o programa Jamovi. Resultados: Um alongamento de QTc (⩾450 
ms para homens; ⩾460 ms para mulheres) foi observado em 16,49% dos pacientes 
(n = 36), incluindo 1% dos pacientes (n=2) com um QTc de risco muito alto 
(⩾500ms). Dentre esses pacientes, 28 (23,73%) eram do G1 (caso) e 3 (4,29%) do G2 
(controle). Além disso, foram encontradas anormalidades em 61,5% dos ECGs (n = 
115). A prevalência de alongamento de QTc em nosso estudo ocorreu em quantidade 
superior ao encontrado em países desenvolvidos e em consonância com a maioria 
dos estudos sobre o assunto. Conclusão: É necessário considerar a avaliação ini-
cial de QTc nesses pacientes previamente à introdução da terapia medicamentosa, 
realizando uma prescrição cautelosa de psicofármacos na presença de fatores de 
risco para prolongamento do QTc ou com alteração prévia, a fim de garantir a se-
gurança do paciente e prevenir arritmias cardíacas com risco de vida. Além disso, a 
prevalência de pacientes psiquiátricos hospitalizados com ECG anormal indica que 
os ECGs devem ser realizados sistematicamente nessa população.

EP 027
PREVALÊNCIA DE LESÕES ESOFAGIANAS EM PACIENTES SUBMETI-
DOS À ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL NO HOSPITAL ISRAELITA 
ALBERT EINSTEIN
BEATRIZ HACHUL DE CAMPOS, DENISE TESSARIOL HACHUL, CRISTIANO PISANI, 
TAN CHEN WU, ALBERTO FERRAZ, MAURICIO IBRAHIM SCANAVACCA
FICSAE - SÃO PAULO - SP - BRASIL. HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN - SÃO PAU-
LO - SP - BRASIL. INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A ablação por cateter, importante tratamento para fibrilação atrial (FA), 
apresenta como possível complicação, danos esofagianos. É importante conhecer a 
prevalência deles para analisar a eficácia e segurança das técnicas de proteção utiliza-
das durante a ablação, estabelecer diagnóstico precoce e definir diretrizes adequadas 
de tratamento preventivo. Objetivo: Pesquisar a prevalência de lesões esofagianas, por 
meio de endoscopia digestiva, em pacientes submetidos à ablação por cateter de FA 
no Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE). Métodos: Estudo retrospectivo, com acom-
panhamento clínico a partir do levantamento de prontuários relativo ao período perio-
peratório dos pacientes submetidos à ablação por cateter no HIAE do início de 2016 
ao final de 2019. A avaliação da mucosa esofágica dos pacientes foi feita por meio da 
endoscopia digestiva alta entre 24 e 72 horas após o procedimento. Os pacientes que 
apresentaram alterações importantes foram submetidos a uma segunda endoscopia 
uma semana após a ablação. Padronizou-se as lesões observadas na endoscopia pela 
classificação de Kansas City (KCC). Resultados: Foram incluídos 57 pacientes no estu-
do. A maior parte dos pacientes eram do sexo masculino (75,4%) com média de idade 
de 60,1 anos. Dos pacientes submetidos à ablação, 75,4% tinham FA paroxística. Na 
maioria dos casos (86%), utilizou-se termômetro linear pare evitar a ocorrência de lesão 
e os demais utilizaram desvio com sonda do ECO transesofágico. Quanto a ocorrência 
de lesões esofágicas, 36 (63,2%) pacientes não demonstraram qualquer sinal de altera-
ção na endoscopia de controle realizada. Dentre as alterações observadas, um (1,8%) 
apresentou eritema (KCC1), sete (12,3%) erosão (KCC2A), três (5,3%) hematoma-equi-
mose e oito (14%) lesão traumática. A prevalência geral de lesões esofagianas após 
ablação por cateter foi, portanto, de 34,5%. Na endoscopia de controle, realizada na 
semana seguinte, a maior parte das lesões teve resolução completa e nenhum paciente 
apresentou complicações decorrentes das mesmas em médio e longo prazo, como evi-
denciado no gráfico anexado. Conclusão: Apesar das medidas de proteção esofágicas 
utilizadas nos casos dos pacientes participantes, ainda houve uma considerável taxa de 
lesões esofagianas de baixo risco. Assim, sugere-se a necessidade de aprimoramento 
na técnica de ablação do átrio esquerdo e de proteção do esôfago.

EP 345
LAMINOPATIA EM ADOLESCENTE PÓS MORTE SÚBITA ABORTADA : 
RELATO DE CASO SOBRE CARDIOPATIA DILATADA LIGADA AO GENE 
LMNA E QT LONGO
AMALIA BONFOGO, ANDRÉ DE LUCA DOS SANTOS , GUILHERME HENRIQUE 
DE SOUZA COMIN, THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, GISLENE ROSA FELDMAN 
MORETTI SAKAE
HOSPITAL SÃO JOSÉ - CRICIUMA - SC - BRASIL
Introdução: Nos últimos anos há um crescente aumento no interesse nas lâminas 
nucleares, devido a identificação de distúrbios humanos associados a suas muta-
ções, que são condições chamadas de laminopatias, podendo gerar disfunções 
cardíacas limitantes à vida. Portadores de mutações nesses genes devem ser reco-
nhecidos em estágios iniciais, uma vez que esses pacientes possuem um alto risco 
de morte súbita ou insuficiência cardíaca grave. Relato de caso: Masculino,15 anos, 
com história de parada cardiorrespiratória (PCR) em ritmo de fibrilação ventricular 
por 35 min. Realizado eletrocardiograma( ECG) pós PCR apresentando ritmo sinusal, 
QTc longo (470ms). Ecocardiograma com miocardiopatia dilatada e fração de ejeção 
de 20%, holter com poucas extrassistoles ventriculares. Paciente após medidas de 
terapia intensiva evolui com estabilidade e recuperação neurológica completa. Não 
apresentava outras doenças conhecidas, apenas história familiar de morte súbita. 
Realizado implante de Cardiodesfibrilador /Ressincronizador. Painel genético com 
gene LMNA com alteração patogênica, em heterozigoze. Atualmente está com In-
suficiência Cardiaca ( IC) Classe Funcional I, recebendo terapia medicamentosa oti-
mizada. Discussão: Atribuídas a quase metade das mais de 600 mutações do gene 
LMNA, as laminopatias do músculo estriado são o tipo mais prevalente. A disfunção 
cardíaca limitante é a característica dessas doenças, podendo desencadear arritmias 
malignas, IC grave ou morte súbita, geralmente após a quarta década de vida. Desse 
modo, é de suma importância a avaliação completa da história familiar detalhada 
procurando doenças cardiacas estruturais. Em concordância a isso, foi visto no caso 
que o paciente apresentava história familiar de morte súbita (tio materno de primeiro 
grau aos dezoito anos de idade). Assim, a  cardiomiopatia dilatada é uma das princi-
pais causas de IC e morte, mas apenas 1-5% das causas de cardiomiopatia dilatada 
está diretamente relacionada com variantes patogênicas do gene LMNA. Os dados 
da literatura vão ao encontro do exames realizados pelo paciente, sendo evidenciado 
estudo genético apresentando heterozigose para o gene LMNA, haja visto que o 
teste genético é a ferramenta de diagnóstico chave para determinar a etiologia da 
doença. Conclusão: Este caso visa aumentar a conscientização sobre as manifes-
tações cardiológicas das laminopatias, que muitas vezes são de dificil diagnostico. 
Desse modo, mais pesquisas são necessárias para encontrar novos preditores e 
sinais precoces da doença.

ATEROSCLEROSE E DISLIPIDEMIAS
EP 028
EFEITOS MODULADORES DO FITOSTEROL NA EXPRESSÃO DO MIR-33A/B
CELMA MUNIZ MARTINS, VALERIA ARRUDA MACHADO, MARIA CRISTINA DE 
OLIVEIRA IZAR
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Os fitosteróis (Ps) são compostos bioativos presentes em alimentos ve-
getais, não sintetizados pelo corpo humano. Inibem a captação dietética e endógena 
do colesterol no intestino e, quanto maior a ingestão de Ps, menor a absorção de co-
lesterol, reduzindo as concentrações de colesterol plasmático, se consumidos regu-
larmente. MicroRNAs (miRNAs) são pequenos RNAs endógenos não codificadores 
que regulam a expressão gênica pós-transcricional, e são encontrados em todas as 
células e nos fluidos corporais na forma livre ou empacotados dentro de exossomos. 
Participam na regulação de uma série de processos fisiológicos e sua desregulação 
tem sido associada ao desenvolvimento de doenças. O miR-33a e o miR-33b e seu 
gene hospedeiro SREBP (proteína de ligação ao elemento de resposta ao esterol) 
foram descritos na regulação do metabolismo da HDL e do colesterol. No entanto, 
identificamos uma falta de estudos sobre a interação dos miRNAs e os Ps. Objeti-
vos: Avaliar a expressão do miR-33a e miR-33b em linhas celulares Hep G2, Caco-2 
e THP-1 em resposta ao tratamento com Ps e colesterol. Métodos: Células Hep-G2, 
Caco-2 e THP-1 foram cultivadas e tratadas com beta-sitosterol (Ps), colesterol (Ch), 
beta-sitosterol/colesterol (PsCh), a uma concentração de 25 μM durante 24 horas 
e, meio de cultura apenas, controle (C). A extração do RNA total, incluindo a fração 
de miRNA, foi realizada por meio da utilização de TRIzol™ Reagent. Os níveis de 
expressão de microRNAs foram analisados por RT-qPCR, usando um protocolo de 
Poly-A tailing para RNA não codificante (ncRNA), com análise por Ct comparativa 
(2-∆∆Ct). Os resultados foram comparados entre os grupos por ANOVA ou teste de 
Kruskal-Wallis, com nível de significância <0,05. Resultados: Nas células Hep-G2 
Ch, houve uma menor expressão de miR-33a (p<0,001) quando comparada às cé-
lulas Hep-G2 Ps e, de miR33-b quando comparada às células Hep-G2 Ps e Hep-G2 
PsCh (p<0,001). Nas células THP-1 Ch, observou-se maiores níveis de expressão de 
miR-33a quando comparada às células THP-1 Ps (p<0,005) e THP-1 PsCh (p<0,05); 
a expressão do miR33-b foi maior em células THP-1 Ch comparada às THP-1 Ps 
(p<0,01). Conclusões: A expressão dos miR-33a e miR-33b in vitro em células THP-
1 e Hep-G2, mas não em Caco2, é modulada pelos esteróis (Ch e Ps).
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EP029
INDIVÍDUOS QUE CONTRAÍRAM COVID POSSUEM VALORES SUPE-
RIORES DE ONDA DE PULSO E SEUS PARÂMETROS HEMODINÂMI-
COS PARA RIGIDEZ ARTERIAL?
SARA CRISTINE MARQUES DOS SANTOS, LUAN TARDEM VELOSO TEIXEIRA, THAÍS 
LEMOS DE SOUZA MACEDO, JOÃO PEDRO DE RESENDE CÔRTES, IVAN LUCAS 
PICONE BORGES DOS ANJOS, PAULA PITTA DE RESENDE CÔRTES, JOÃO CARLOS 
DE SOUZA CÔRTES JÚNIOR, EDUARDO TAVARES DE LIMA TRAJANO, CARLOS 
EDUARDO CARDOSO, IVANA PICONE BORGES DE ARAGÃO
UNIVERSIDADE DE VASSOURAS - RIO DE JANEIROO - RJ - BRASIL
Introdução: Na infecção por COVID, o enrijecimento vascular pode ser induzido 
devido ao dano indireto causado pelo vírus e seu estado inflamatório sistêmico e a 
ligação com a enzima conversora de angiotensina dois, que causam injúria celular. 
Esses mecanismos podem contribuir para o avanço da aterosclerose e aumento do 
risco cardiovascular; rigidez arterial e augmentation index em indivíduos previamente 
infectados. O objetivo do presente estudo foi buscar a correlação entre os dados da 
análise da onda de pulso em indivíduos de até 30 anos que testaram positivo para 
COVID em no mínimo 15 dias antes do exame e indivíduos que não se infectaram. 
Metodologia: Estudo observacional e transversal, realizado de maio a julho de 2021 
em estudantes com idade superior a 20 e inferior a 30 anos, em conformidade com 
a atual diretriz de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sob parecer 
do Conselho de Ética em Pesquisa n° 4.826.562. De 59 participantes, quatro foram 
excluídos pela ausência de respostas sobre a infecção por COVID e 10 por idade 
>30 anos. Após a seleção, os participantes foram divididos em dois grupos: COVID 
prévio (CoP) e não infectado (NI). Utilizou-se um questionário anônimo e os valores 
fornecidos pelo aparelho Arteris por meio do método oscilométrico: VOP, AIX@75, 
frequência cardíaca(FC), pressão sistólica central (PSC) e diastólica central (PDC). 
Calculou-se a média, valor máximo, mínimo pelo programa Excel. Realizada ava-
liação de normalidade da amostra (Shapiro-Wilk), e teste T de Student não parea-
do (com correção de Welch) para amostras paramétricas e Mann Whitney para não 
paramétricas, com nível de confiança de 95% atravésSoftware GraphPad Prism 
versão 9.2. Resultados: No grupo CoP, a médias foram:  VOP 4,65m/s (5,4±4,2); 
AIX@75 23,22% (40,7±9,3); FC 89,5bpm (119±71); PSC 97,72mmHg (118±80); 
PDC 76,68mmHg (98±61). Enquanto no grupo NI, as médias foram: VOP 4,58mmHg 
(5,2±3,1); AIX@75 21,85% (41,7±5,3); FC 86,3bpm (128±60); PSC 97,6mmHg 
(113±80) e PDC 73,8mmHg (54±91). Não houve diferença estatística entre os va-
lores de VOP (p=0,95) e AIX@75 (p=0,63) entre o grupo CoP e NI. Conclusão: 
Apesar de terem sido observados valores maiores para o grupo CoP nos diversos 
parâmetros hemodinâmicos e de rigidez arterial, não foi obtida diferença estatística 
entre esse grupo e o grupo NI. Entretanto, é válido ressaltar a importância de mais 
estudos na área para que seja possível afirmar ou descartar a influência do vírus 
SARS-COV-2 na integridade vascular.

EP 031
MAIOR PERÍODO DE EXPOSIÇÃO À PRIVAÇÃO OVARIANA PROMOVE 
MAIOR RISCO CARDIOVASCULAR EM MODELO EXPERIMENTAL DE 
ATEROSCLEROSE
BRUNO NASCIMENTO-CARVALHO, BRUNO DURANTE DA SILVA, ADRIANO DOS 
SANTOS, MAIKON BARBOSA DA SILVA, THAYNA FABIANA RIBEIRO , NÍCOLAS 
DA COSTA-SANTOS, LEANDRO EZEQUIEL DE SOUZA, SÉRGIO CATANOZZI, IRIS 
CALLADO SANCHES , MARIA CLAUDIA IRIGOYEN
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP - BRASIL. UNIVERSIDADE 
SÃO JUDAS – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: É consenso que mulheres na fase da menopausa apresentam maior ris-
co cardiovascular pela ausência de cardioproteção dos hormônios estrógenos. Nes-
te estudo, foi verificado a influência de diferentes períodos de exposição à privação 
ovariana em fêmeas geneticamente propensas a desenvolver aterosclerose. Desta 
forma, o objetivo do estudo foi avaliar capacidade funcional, desfechos hemodinâmi-
cos, modulação autonômica cardiovascular, função e estrutura cardíaca em camun-
dongos fêmeas Apoe-Ko submetidas a diferentes períodos de exposição à privação 
ovariana. Métodos: Para isso, foram utilizados 24 camundongos fêmeas ApoE-KO 
divididos em três grupos experimentais (n=8 cada): grupo controle com 15 meses de 
vida (C); grupo privação ovariana, com animais ooforectomizados no 6 mês de vida, 
e acompanhados até o 15 mês de vida (O); e grupo privação ovariana precocemente, 
com animais ooforectomizados no 3 mês de vida, acompanhados até o 15 mês de 
vida (OP). Os grupos ooforectomizados foram submetidos à retirada bilateral dos 
ovários. Ao final do protocolo, foi realizada ecocardiografia e registro direto da pres-
são arterial após a realização do procedimento de canulação. Na sequência, foram 
realizados testes para medir modulação autonômica cardiovascular e sensibilidade 
barorreflexa. Resultados: Os grupos experimentais ooforectomizados apresenta-
ram aumento da espessura relativa da parede do ventrículo esquerdo (C: 0,59±0,03; 
O: 0,78±0,04; OP: 0,75±0,06 mm), aumento da onda E (C: 540,30±49,63; O: 
756,3±49,71; OP: 730,8±45,23 ms), e bradicardia em repouso (FC: C: 705±19; O: 
584±25; OP: 430±47 bpm). Já o grupo ooforectomizado precocemente apresentou 
menor capacidade funcional (C: 9.61±0.56; O: 10.29±0.59; OP: 7.39±0.38 minu-
tos), redução sistêmica da pressão arterial (PAM: C: 130.50±6.31; O: 113.30±4.81; 
OP: 100.40±6.13 mmHg), modificações morfométricas cardíacas (massa do ventrí-
culo esquerdo: C: 59.69±3.62; O: 75.31±4.95; OP: 79.96±5.99 mm; diâmetro do 
átrio esquerdo: C: 59.69± 3.62; O: 75.31± 4.95; OP: 79.96±5.99 mm), maior mo-
dulação simpática cardíaca (BF-IP: C: 25.49±3.28; O: 16.77±3.56; OP: 49.83±0.74 
u.n), e vascular (BF-PAS: C: 4.56±1.71; O: 4.32±1.50; OP: 26.75±12.92 abs), menor 
modulação parassimpática cardíaca (AF-IP: C: 74.51±3.28; O: 83.23±3.56; OP: 
50.17±0.74 u.n) e aumento no balanço simpatovagal (BF/AF: C: 0.35±0.07; O: 
0.22±0.06; OP: 0.99±0.03 u.n). Conclusão: A maior exposição a privação ovariana 
promove piores desfechos autonômicos e modificações na estrutura cardíaca em 
modelo experimental de aterosclerose. 

EP 030
INTERNAÇÕES E ÓBITOS POR ATEROSCLEROSE OCORRIDOS NO 
MUNICÍPIO DE SP NO ANO DE 2021
MARIA LUIZA DE CASTRO KOLLER, CARLOS GUN, LARISSA VENTURA RIBEIRO 
BRUSCKY, CHRISTOPHER SERRANO WIEGERINCK, KARLA CARDOSO DE SOUZA, 
LUMA ARIDE MOREIRA, FELIPE GIANCOLI DE MENEZES, ALESSANDRA VERGINELLI 
VEGA DEUCHER 
UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO - UNISA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: As doenças cardiovasculares, como a insuficiência vascular periférica 
e o infarto agudo do miocárdio, são a principal causa de óbitos no mundo, sendo 
geralmente provocadas por um processo aterosclerótico, o qual progride de forma 
lenta e insidiosa. Esse processo pode ser caracterizado pelo enrijecimento das arté-
rias de grande e médio calibre,  em razão do espessamento da camada íntima por 
deposição de lipídios. Os fatores de risco para o desenvolvimento da aterosclerose 
se dividem em modificáveis e não modificáveis. O primeiro representa a hipertensão 
arterial, dislipidemia, diabetes melito, obesidade e tabagismo. O segundo, por sua 
vez, inclui histórico familiar, idade, gênero e raça. Métodos: Estudo retrospectivo, 
transversal, descritivo e epidemiológico. Os dados expostos foram coletados do 
banco informativo de saúde do DATASUS (TABNET) do ano de 2021, referente ao nú-
mero de internações e óbitos por aterosclerose ocorridos no município de São Paulo. 
As variáveis selecionadas foram: cor/raça, sexo e idade. Resultados: No período em 
questão foram notificados 3.123.251,60 internações e 91 óbitos por aterosclerose 
entre toda a população do município de São Paulo. Observou-se que o sexo mascu-
lino representa 59,6% dos pacientes internados e o sexo feminino 50,5% do número 
de falecidos em decorrência do quadro clínico. Além disso, a raça mais afetada foi 
a branca, apresentando 1.632.909,51 (52,2%) casos de internação e 61 (67%) mor-
tos. Quanto às demais, a parda e a preta representam um número significativo, com 
30,4% e 11,1% dos internados e 19,7% e 7,6% dos óbitos, respectivamente. Com 
relação à idade pode-se notar um aumento progressivo do número de internações e 
óbitos, os indivíduos entre 65 e 69 anos correspondem a faixa etária predominante de 
internados (20,5%), já os óbitos apresentaram maior incidência na população acima 
de 85 anos (36,2%). Conclusão: O trabalho pretendia avaliar o número de óbitos e 
internações por aterosclerose no Município de São Paulo no ano de 2021. Como foi 
notado através dos dados recolhidos, observou-se que referente as internações, o 
sexo de maior incidência foi o masculino, a raça predominante foi a branca, seguido 
da parda e preta, e a faixa etária com mais internações foi entre 65 e 69 anos. Com 
relação aos óbitos, o sexo mais acometido foi o feminino, de raça branca, seguido da 
parda e preta e a principal faixa etária foi de acima de 85 anos.

EP 032
PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÃO DIASTÓLICA EM PACIENTES COM HI-
PERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR EM PREVENÇÃO PRIMÁRIA
 AP MATOS, ,R KRAKAUER, RJ ALVES
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO 
- SP - BRASIL. HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO - SÃO 
PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A Hipercolesterolemia Familiar (HF) é uma doença caracterizada por um 
aumento de LDL-colesterol na circulação sanguínea (LDL-c > 190 mg/dL). Apresenta 
alto risco cardiovascular e sérias complicações no decorrer da vida. A detecção pre-
coce de alterações morfológicas subclínicas poderia contribuir para uma estratégia 
preventiva mais eficaz. Não há relatos sobre a função diastólica do ventrículo esquerdo 
(VE) em pacientes com HF. Neste estudo, analisamos essa função em pacientes com 
HF em prevenção primária (PP). Objetivo: Obter a prevalência de disfunção diastólica 
do VE em pacientes com HF em PP. O objetivo secundário foi comparar epidemiolo-
gicamente PP com prevenção secundária (PS) em pacientes com HF. Metodologia: 
Realizou-se um estudo observacional transversal em 42 pacientes com HF, acima de 
18 anos de idade. Os pacientes foram divididos em dois grupos: PP e PS. Foram ex-
cluídos pacientes com os quais não foi possível obter contato, que não aceitaram reali-
zar o exame ou que, no momento da avaliação ecocardiográfica, apresentaram: fração 
de ejeção inferior a 50%, anormalidade no movimento da parede regional do ventrículo 
esquerdo, janela ecocardiográfica inadequada, disfunção valvar importante, arritmia 
cardíaca, derrame pericárdico ou informações indisponíveis para determinação da fun-
ção diastólica do VE. Cada exame foi feito e analisado pelo mesmo médico assistente 
do setor e no mesmo aparelho de Ecocardiograma. Resultados: Dos 42 pacientes, 
nove foram excluídos. Dos 33 restantes, 12 foram incluídos no grupo PP e 21 no PS. As-
sim, 36,4% (12/33) realizaram o exame de Ecocardiograma Transtorácico. Após análise 
dos resultados, 75% (9/12) apresentaram função diastólica normal, 8,3% (1/12) função 
indeterminada e 16,7% (2/12) disfunção diastólica grau I. Dos pacientes com função 
normal, apenas um possuía diabetes e um, obesidade (grau I). Dos que apresentaram 
disfunção (2/12), um possuía diabetes e um possuía diabetes e obesidade (grau III), 
ambos idosos. Comparando-se os dois grupos, PP teve média de idade de 60,5 anos 
e PS, 67 anos; PP 91,7% de mulheres e PS 71,4%; PP 25% e PS 38,1% de diabetes; 
PP 50% e PS 90,5% de hipertensão arterial, p = 0,015. Conclusão: Pacientes com HF 
em PP não apresentaram alteração na função diastólica do VE de forma significativa. 
Uma pequena parcela apresentou disfunção pequena (grau I). Além disso, pacientes 
em PS mostraram maior frequência de hipertensão arterial. Entretanto, o número de 
pacientes incluídos nesta pesquisa foi pequeno. Novos estudos devem ser realizados, 
para melhor esclarecimento.
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CARDIOGERIATRIA
EP 033
FIBRILAÇÃO ATRIAL E MORTALIDADE HOSPITALAR EM PACIENTES 
OCTOGENÁRIOS INCLUÍDOS NO PROTOCOLO SEPSE NO PERÍODO 
DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2020
MICHELE OURIQUES HONORATO, JUSCELIO TRAJANO DE SOUZA FILHO, LUIZ 
FREDERICO BEZERRA HONORATO JUNIOR, NATHALIA WATANABE 
HOSPITAL SIRIO LIBANÊS – SÃO PULO – SP – BRASIL
Introdução: A fibrilação atrial (FA) é a arritmia cardíaca sustentada mais comum, 
acometendo cerca de 2 a 4% da população mundial, e nos pacientes internados 
em Unidades de terapia intensiva, esta incidência pode chegar em até 23%. A idade 
avançada é um fator de risco para o desenvolvimento de FA, e, aqueles acima de 
80 anos tornam-se mais suscetíveis aos seus efeitos deletérios. O impacto da FA 
nos pacientes sépticos se reflete em piores desfechos clínicos e a identificação dos 
fatores desencadeantes pode ser alvo de futuras estratégias de prevenção e trata-
mento.  Objetivos: Verificar a relação entre desenvolvimento de FA e mortalidade 
nos pacientes acima de 80 anos incluídos no protocolo sepse e identificar fatores 
de risco que contribuam para o desenvolvimento de FA nesta população. Métodos: 
Estudo observacional retrospectivo, com revisão de prontuários e inclusão de 895 
pacientes com 80 anos ou mais, incluídos no protocolo sepse de um hospital de alta 
complexidade em São Paulo/SP, no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2020. 
Resultados: A incidência de FA na amostra foi de 13%. Após análise multivariada, 
por regressão logística múltipla, foi possível demonstrar associação de mortalidade, 
na população estudada, com o escore SOFA - OR 1,21(1,09 - 1,35), valores mais 
altos de PCR - OR 1,04 (1,01 - 1,06), necessidade de DVA - OR 2,4 (1,38 - 4,18), uso 
de VM - OR 3,49 (1,82 - 6,71) e principalmente FA - OR 3,7 (2,16 - 6,31). Conclusões: 
No paciente grande idoso (80 anos ou mais), séptico, o desenvolvimento de FA se 
mostrou como fator de risco independente para mortalidade intra-hospitalar.

EP034
APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA (AGA) EM PACIEN-
TES CARDIOPATAS
LÍVIA DA MATA LARA, CAROLINA MARIA NOGUEIRA PINTO, NEIRE NIARA FERREIRA 
DE ARAUJO, VICTOR ABRÃO ZEPPINI, NEWTON LUIZ RUSSI CALLEGARI, ROSELI 
APARECIDA PEGOREL LOPES, ANA GABRIELA DE SOUZA CALDAS, RECIELLE 
CHAVES GOMES, CLAUDIA FELICIA GRAVINA, FELICIO SAVIOLI NETO 
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A avaliação geriátrica ampla (AGA), também chamada de avaliação glo-
bal do idoso, é um instrumento que permite ampliar a avaliação clínica, contribuindo 
para a predição de desfechos adversos e a decisão da melhor abordagem terapêuti-
ca. Seus principais domínios são funcionalidade, cognição, humor, mobilidade / equi-
líbrio / quedas, visão / audição, estado nutricional e suporte social.  Este estudo tem 
como objetivo avaliar a aplicação da AGA em pacientes cardiopatas idosos acom-
panhados por ambulatório de cardiogeriatria de serviço terciário do estado de São 
Paulo. Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo e observacional, a partir de dados 
de prontuário, de outubro de 2018 a dezembro de 2021. Foram incluídos pacientes 
com 70 anos ou mais, portadores de doença valvar grave, acompanhados em ambu-
latório e para os quais a AGA havia sido aplicada durante avaliação de rotina. A AGA 
realizada era composta por exame clínico, avaliação de comorbidades, fragilidade 
(escala de Frail), funcionalidade (escalas de Katz e Lawton), risco de depressão, 
função cognitiva (miniexame do estado mental - MEEM), suporte social (apgar fami-
liar) e estado nutricional.  As variáveis quantitativas foram apresentadas em forma de 
média e desvio padrão, com valores expressos em percentuais. Resultados: Foram 
avaliados 50 pacientes com doença valvar grave. Observou-se idade média de 78,8 
anos (+ 6,1) e predomínio do sexo masculino (60%). As comorbidades mais preva-
lentes, além da estenose valvar aórtica grave, foram hipertensão arterial sistêmica 
(80%), dislipidemia (58%), diabetes melitos (42%) e insuficiência cardíaca (42%). A 
polifarmácia estava presente em 60% dos casos e as medicações mais utilizadas 
foram: inibidores da enzima conversora da angiotensina ou bloqueadores do recep-
tor de angiotensina (80%), estatinas (74%) e ácido acetilsalicílico (54%).  Fragilidade 
foi identificada em 50% dos pacientes, sendo 20% pré-frágeis e 20% frágeis. Com-
prometimento de funcionalidade foi observado em 28% dos casos, provável déficit 
cognitivo em 26%, risco nutricional em 20%, humor deprimido em 28% e risco de 
quedas em 36%. Disfunção familiar acentuada foi identificada em 6%, caracterizando 
risco social. Conclusão: A AGA mostra-se como ferramenta adicional importante na 
avaliação clínica do paciente idoso com doença valvar grave, podendo fornecer ele-
mentos novos e fundamentais para uma melhor decisão terapêutica, especialmente 
no que se refere à procedimentos invasivos.

Tabela 1. Descrição das características 
avaliadas segundo desenvolvimento de FA 
e resultado dos testes estatísticos.

Tabela 3. Resultado do modelo ajustado para 
explicar o óbito nos pacientes do protocolo 
sepse com 80 anos ou mais.

Tabela 2. Descrição dos desfechos dos pa-
cientes segundo as características avaliadas e 
resultado das análises não ajustadas.

EP 035
DOENÇAS CARDIOVASCULARES E RISCO DE FALÊNCIA RESPIRA-
TÓRIA GRAVE SEGUIDO DE MORTE EM IDOSOS HOSPITALIZADOS 
PELO COVID 19
ALBERTO FRISOLI JUNIOR, ELAINE AZEVEDO, AMANDA DINIZ KIMURA, SHEILA 
INGHAM, JOÃO CARLOS CAMPOS GUERRA, ANGELA PAES
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN - SÃO PAULO - SP - BRASIL. UNIFESP - UNIVER-
SIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: As doenças cardiovasculares (DCVs) são muito prevalente em idosos 
e estão associadas a pior evolução nos pacientes hospitalizados. A infecção pelo 
Covid 19 apresenta alta mortalidade em idosos. Entretanto, a contribuição das DCVs 
para a taxa mortalidade em idosos com Covid 19 ainda está pouco elucidada. Obje-
tivo: Avaliar a associação entre DCVs previas e risco de falência respiratória seguido 
de morte durante o período de hospitalização de idosos com Covid 19. Método: 
Coorte prospectiva de 202 idosos hospitalizados por Covid 19 em hospital priva-
do entre maio 2020-janeiro 2021. Desfechos: Mortalidade, falência respiratória com 
necessidade de intubação orotraqueal (FR/IOT), e FR/IOT seguido de morte (FR/
IOT-Morte) avaliadas diariamente por supervisão de prontuário eletrônico. Variáveis 
de interesse (avaliadas até 48hs da internação): exames laboratoriais, tomografia de 
tórax, doenças pregressas e fragilidade física. DCVs pregressas: Infarto miocárdio 
(IM), acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca (ICC), fibrilação atrial (FA), 
angina crônica, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica (HAS). As análises 
de regressão logísticas foram ajustadas para: DVCs, idade >80 anos, masculino, e 
comprometimento pulmonar por tomografia>50%. Resultados: Dos 202 idosos com 
média de idade 74.67 anos, 34(16.8%) evoluíram para FR/IOT, dos quais 14 (41,2%) 
morreram. Taxa de mortalidade geral foi de 16 (7.9%), e a média de idade dos que 
morreram era 80,6 anos, com leve predomínio de homens. Entre os idosos que evo-
luíram para FR/IOT-Morte, FA ocorreu em 6 (42.9%, p=0.001), HAS em 12 (85,7%; p. 
ns), DM em 8 (57,1%; p. ns), ICC em 2(14,3%; p. ns), IM em 2 (14,3%; p. ns), Angina 
em 1 (7,1%; p. ns). Na análise de regressão logística ajustada para desfecho FR/
IOT- Morte, a FA apresentou OR 5.85 (1,36-25,03; p=0.017), enquanto para FR/IOT 
sem morte, o comprometimento tomográfico >50% superou as DCVs, com OR :8,66 
(2,93-25,57; p<0.001). Conclusão: Dentre as doenças cardiovasculares, a fibrilação 
atrial apresenta maior associação com falência respiratória grave seguido de morte 
em idosos hospitalizados por Covid 19.
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EP 036
AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA (AGA) COMO FERRAMENTA NA 
CONDUÇÃO DE PACIENTES IDOSOS ANTICOAGULADOS
LÍVIA DA MATA LARA, CAROLINA M. N. PINTO, NEIRE N. F. DE ARAUJO, VICTOR A. 
ZEPPINI, NEWTON L. R. CALLEGARI, ROSELI A. P. LOPES, ANA G. S. CALDAS, MARIA 
A. B. S. CASTILHO, CLAUDIA F. GRAVINA, FELICIO SAVIOLI NETO 
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A avaliação geriátrica ampla (AGA) é composta por diversos domínios 
e avalia a condição clínica, cognitiva, funcional, nutricional e social de pacientes 
idosos. Contribui para a predição de desfechos adversos e a decisão da melhor 
abordagem terapêutica. Pode-se considerá-la na avaliação de risco e condução de 
idosos portadores de fibrilação atrial (FA) com indicação de anticoagulação. Tanto no 
manejo da anticoagulação quanto na adequada aplicação da AGA, a equipe multi-
profissional tem papel central. Este estudo tem como objetivo avaliar a importância 
da AGA como ferramenta de suporte na avaliação de idosos, portadores de FA e 
anticoagulados com varfarina. Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo e obser-
vacional, a partir de dados de prontuário, no período do primeiro semestre de 2021. 
Foram selecionados pacientes com 70 anos ou mais, portadores de FA e anticoa-
gulados com varfarina, acompanhados em ambulatório de cardiogeriatria e para os 
quais a AGA havia sido aplicada durante avaliação de rotina. A AGA realizada incluía 
exame clínico, avaliação de comorbidades, fragilidade (escala de Frail), funciona-
lidade (escalas de Katz e Lawton), risco de depressão, função cognitiva, suporte 
social e estado nutricional. Para estratificação do risco tromboembólico foi usado 
o escore CHA2DS2VASc. As variáveis quantitativas foram apresentadas em forma 
de média e desvio padrão, com valores expressos em percentuais. Resultados: 
Foram avaliados 119 pacientes portadores de FA e anticoagulados com varfarina. 
Observou-se idade média de 78,5 anos (+ 3,7) e predomínio do sexo feminino (52%). 
As comorbidades mais prevalentes, além da FA, foram hipertensão arterial sistêmica 
(80%) e diabetes melitos (40%). O CHA2DS2VASc médio foi de 4,6 (± 1,03). O RNI 
encontrava-se dentro da faixa preconizada (2,0 - 3,0) em 58,4 % das avaliações pelo 
método Rosendall. Fragilidade foi observada em 29%, funcionalidade comprometida 
em 78%, risco nutricional em 20%, humor deprimido em 40% e risco de quedas em 
50%. Risco social não foi identificado. Conclusão: A AGA pode ser ferramenta adi-
cional importante na avaliação clínica desses pacientes, contribuindo para ajuste na 
prescrição da anticoagulação, bem como para tomada de decisão referente a sua 
continuidade ou suspensão.

CARDIOLOGIA DO ESPORTE
EP 038
RESPOSTA DO CORAÇÃO DA MULHER ATLETA DE FUTEBOL PROFISSIONAL
RODRIGO OTÁVIO BOUGLEUX ALÔ, DANIEL JOGAIB DAHER (IN MEMORIAN), 
THIAGO GHORAYEB GARCIA, CLÉA SIMONE SABINO DE SOUZA COLOMBO, NABIL 
GHORAYEB
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO- SP - BRASIL. HOSPI-
TAL DO CORAÇÃO – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Mulheres atletas estão cada vez mais atuantes e sendo submetidas a 
uma carga de treino cada vez mais elevada e suas consequências ainda são pouco 
conhecidas no que tange atletas de futebol em treinamento intenso e prolongado, 
diferentemente dos dados já bem estabelecidos na literatura internacional em re-
lação as atletas de endurance. Material: Foram avaliadas 47 atletas profissionais 
consecutivamente em APP, com idades entre 17 e 33 anos (média 25,2),tempo médio 
de atividade de 9,7 anos e tempo médio de treinamento/dia de 5,5 horas. Realizados 
história médica e esportiva, exame físico, ECG, Teste Ergométrico (Rampa, limitado 
por esxaustão ou sintomas/sinais) e Ecocardiograma com doppler colorido, além de 
exames laboratoriais. Resultados: ECG com alterações foram 32 (68%), sendo 18 
(38,2%) com bradicardia sinusal; 10 com DCRD (21,2%); quatro com BAV de 1º grau 
(8,5%); nove com alterações da repolarização ventricular (19,14%); uma com repola-
riazação precoce (2,1%) e uma com BDAS (2,1%). No ECO apenas uma atleta com 
hipertrofia de VE (HVE) (2,1%) e uma com PVM (2,1%). Três atletas apresentaram 
alerações no TE, sendo uma (2,1%) com extrassístoles ventriculares (EV) frequentes 
isoladas em todas as fases; uma (2,1%) com EV polimórficas no esforço e período 
de taquicardia ventricular não sustentada na recuperação (submetida a Ressonância 
Magnética que se revelou normal); uma (2,1%) com infradesnível do segmento ST ho-
rizontal e onda T negativa, apenas na recuperação, sem sintomas associados (com 
cintilografia normal). Os exames laboratoriais não apresentaram alterações com sig-
nificado clínico relevante.  Conclusões e Discussão: Atletas mulheres profissionais 
de futebol parecem não desenvolver ao ecocardiograma as alterações típicas do 
“coração de atleta” descritas em homens. As alterações comumente encontradas ao 
ECG em atletas foram diagnosticadas em 68% do grupo estudado, enquanto apenas 
uma atleta apresentou sinais de HVE. Esses achados sugerem que tais adaptações 
podem ocorrer em mulheres, ainda que fora dos padrões ecocardiográficos aceitos 
atualmente para definição dessa condição, não estando no escopo deste estudo a 
comparação entre os gêneros assim como a avaliação indexada dos parâmetros 
ecocardiográficos, sabidamente aumentados nas mulheres atletas quando compa-
rada aos homens (braço deste estudo já em andamento). Avaliar outras variáveis, 
principalmente de forma indexada e assim como métodos mais sensíveis, podem 
ajudar a entender melhor esse aparente paradoxo.

EP 037
AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA (AGA) COMO INSTRUMENTO NA 
DECISÃO TERAPÊUTICA DE PACIENTES IDOSOS COM ESTENOSE 
VALVAR AÓRTICA GRAVE 
LÍVIA DA MATA LARA, CAROLINA M. N. PINTO, NEIRE N. F. DE ARAUJO, VICTOR A. 
ZEPPINI, AURISTELA I. O. RAMOS, NEWTON L. R. CALLEGARI, ROSELI A. P. LOPES, 
ANA G. S. CALDAS, CLAUDIA F. GRAVINA, FELICIO SAVIOLI NETO 
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A avaliação geriátrica ampla (AGA) otimiza a identificação de compo-
nentes cognitivos, psíquicos, funcionais, nutricionais e sociais que afetam a saúde do 
idoso, contribuindo para a predição de desfechos adversos e melhorando a decisão 
terapêutica. Sabe-se que, no perioperatório, a AGA é capaz de reduzir complicações 
pós-operatórias e tempo de internação. Assim, pode-se considerar seu uso como ins-
trumento adicional na avaliação pré-operatória de cirurgias cardíacas, especialmente 
troca valvar aórtica. Este estudo tem como objetivo avaliar a importância da AGA 
como instrumento na indicação de cirurgias cardíacas eletivas em idosos. Métodos: 
Estudo retrospectivo, descritivo e observacional, a partir de dados de prontuário, de 
outubro de 2018 a dezembro de 2021. Selecionados pacientes com 70 anos ou mais, 
estenose valvar aórtica (EAo) grave e indicação de intervenção, acompanhados em 
ambulatório e para os quais a AGA havia sido aplicada na pré-operatório. A AGA 
era composta por exame clínico, avaliação de comorbidades, fragilidade (Frail), fun-
cionalidade (Katz e Lawton), risco de depressão, função cognitiva, suporte social e 
estado nutricional. Para estratificação do risco cirúrgico usou-se o EUROSCORE II. 
As variáveis quantitativas foram apresentadas em forma de média e desvio padrão, 
com valores expressos em percentuais. Resultados: Foram avaliados 48 pacientes 
com EAo grave e indicação de intervenção. Observou-se idade média de 78,5 anos 
(+ 5,8), predomínio do sexo masculino (60%), área valvar média de 0,7cm² (+ 0,19) 
e classe funcional III em 28% dos casos. As comorbidades mais prevalentes foram hi-
pertensão arterial sistêmica (80%) e diabetes melitos (42%). Polifarmácia identificada 
em 60% dos casos, fragilidade em 52%, funcionalidade comprometida em 28%, pro-
vável déficit cognitivo em 26%, risco nutricional em 33%, humor deprimido em 28% e 
risco de quedas em 36%. Risco social não identificado. EUROSCORE II de alto risco 
observado em 12% dos casos, apresentando relação positiva com fragilidade. Estes 
pacientes foram mantidos em tratamento clínico (50%) ou submetidos a procedimen-
to percutâneo (TAVI - 50%).  Os demais, de baixo ou intermediário risco, apresenta-
ram fragilidade associada em 11% dos casos, sendo optado por tratamento clínico. 
Deste modo, observou-se que, na tomada de decisão, a avaliação de fragilidade 
prevaleceu em relação a avaliação de risco habitual. Conclusão: A AGA mostra-se 
como ferramenta auxiliar importante na avaliação pré-operatória de pacientes idosos 
com EAo grave, sendo determinante na escolha da melhor terapêutica.

EP336
MIOPERICARDITE COM ARRITMIA COMPLEXA APÓS QUADRO AS-
SINTOMÁTICO DE COVID19 EM ATLETA DE FUTEBOL PROFISSIONAL
C.M. GUIDA, L.Y.MORI, R.F. CAVERSAN, M.A.S.GELAIN, G.M. MADRUGA, G.M.A 
RENNO, T.G.GARCIA, R.O.B.ALÔ, G.S. DIOGUARDI
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A avaliação cardiológica para o retorno da prática de atividade físico-
-esportiva ganhou destaque durante a pandemia de sars-cov2, visto que o sistema 
cardiovascular pode ser acometido em 20-30% dos casos de covid-19, com mani-
festações clínicas que incluem miocardite, síndrome coronariana aguda, insuficiência 
cardíaca, dentre outras, podendo aumentar o risco de eventos cardiovasculares, em 
especial a morte súbita, durante a atividade física. Neste relato explicitamos o papel 
da avaliação pré-participação em atletas após infecção pelo sars-cov 2. Métodos: 
Relato de caso de paciente masculino de 36 anos, atleta profissional de futebol, pre-
viamente hígido, sem história familiar de evento cardiovascular precoce ou morte 
súbita, atendido no instituto dante pazzanese de cardiologia em 2021 por perda de 
capacidade funcional vista no retorno aos treinos, 10 dias após quadro assintomático 
de covid-19 em janeiro de 2021.  Resultados: Em fevereiro de 2021 realizou tais 
exames: eletrocardiograma (ecg) que apresentou onda t invertida em parede inferior 
e derivações v3-v6, comparados ao ecg basal, o qual era normal; ecocardiograma 
transtorácico (eco-tt) que evidenciou fração de ejeção ventricular (feve) de  69% e 
derrame pericárdico laminar anterior; á ressonância magnética cardíaca apresentou 
realce tardio epicárdico no segmento inferolateral das porções basal e média do 
ventrículo esquerdo (ve), sugestivo de fibrose miocárdica. Devido quadro de miope-
ricardite, optado por afastamento das atividades físicas. Em junho de 2021, retornou 
com eco-tt com queda da feve para 50% e alteração de strain longitudinal global 
(slg) (17%), teste cardiopulmonar evidenciando taquicardica ventricular não susten-
tada, apesar de excelente aptidão cardiorrespiratória. Foi então iniciado metoprolol e 
enalapril por início de disfunção de ve. Já em setembro de 2021 retorna com eco-tt 
mostrando melhora de feve para 63% e melhora do strain (slg) para 21% , entretanto 
mantendo ao teste ergométrico ectopias ventriculares polimórficas bigeminadas du-
rante esforço e recuperação. Segue em acompanhamento, afastado das atividades 
físicas, com dose otimizada de beta bloqueador. Conclusão: Apresentamos um 
caso de miopericardite adquirida após covid-19 em atleta, evoluindo com alterações 
de alto risco para morte súbita arritmogênica. Devido a grande taxa de infecções 
causadas pelo covid 19, reiteramos a importância da avaliação cardiológica para 
retorno as atividades físico esportivas após tal infecção, mesmo que assintomática, 
com objetivo de evitar a morte súbita.
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EP341
MANUTENÇÃO DO RITMO SINUSAL APÓS RETORNO À PRÁTICA ES-
PORTIVA EM PACIENTE COM FIBRILAÇÃO ATRIAL TRATADO COM 
DESCONDICIONAMENTO
C.M.GUIDA, G.M.MADRUGA, G.M. COSTA, L.Y. MORI, M.A.S.,GELAIN, R.F.CAVERSAN, 
M.L.Q.A.CUNHA, R.O.B.ALO, T.G.GARCIA, G.S. DIOGUARDI
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
O exercício físico reduz risco de doenças cardiovasculares, metabólicas e está rela-
cionada a aumento do bem-estar e longevidade. Alguns estudos sugerem redução 
do risco de arritmias, como a fibrilação atrial, em até 19% em homens e 9% em 
mulheres. Contudo, observa-se prevalência superior, de até 3,5 vezes, de desen-
volvimento de fibrilação atrial em praticantes de exercícios de muito alta intensidade 
ou competitiva, tornando essa a arritmia mais frequente no atleta. Os indivíduos sob 
maior risco são homens, praticantes de endurance de alta intensidade e com alto 
volume. A presença de fibrilação atrial, ainda que paroxística, impacta negativamente 
sobre a capacidade funcional e performance nesses indivíduos, seja pela redução 
do débito cardíaco pela perda da contração atrial ou pela perda de controle da fre-
quência cardíaca pelo sistema nervoso autônomo. A evidência atual disponível para 
guiar o manejo desses pacientes se baseia em estudos randomizados em pacientes 
portadores de FA não atletas, estudos menores em atletas ou em consenso de es-
pecialista e o tratamento se baseia nos pilares de controle de ritmo farmacológico ou 
intervencionista por meio de ablação por radiofrequência ou destrainamento. Esse 
relato de caso tem como objetivo apresentar a evolução de paciente atleta com fibri-
lação atrial tratado de forma não invasiva, com destreinamento, de forma a revisar e 
ampliar o conhecimento sobre o tema. Relato de caso: Paciente, sexo masculino, 42 
anos, sem comorbidades prévias, pratica esporte competitivo desde os 15 anos nas 
modalidades: mountain bike, triátlon e maratona. Procura atendimento médico, sem 
queixas, solicitando liberação para realização de prova triathlon ironman. Ao exame 
físico apresentava ausculta cardíaca com frequência de 50 bpm e ritmo irregular, sem 
outras alterações. O eletrocardiograma apresentava ritmo de fibrilação atrial com bai-
xa resposta ventricular. Foi realizada investigação de cardiopatia estrutural com eco-
cardiograma que revelou átrio esquerdo aumentado, com volume indexado de 40ml/
m2. Função biventricular preservada. Sem outros achados. Em teste ergométrico, 
apresentava resposta adequada da frequência cardíaca ao esforço, com excelente 
capacidade funcional e sem alterações sugestivas de isquemia. Holter evidenciava 
apenas presença de fibrilação atrial. Foi optado então por tratamento com destrei-
namento por 3 meses. Após, paciente realizou holter que apresentava ritmo sinusal. 
Foi mantido seguimento por um ano, com repetição de holter 24h que se manteve 
em ritmo sinusal. 

EP347
AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR EM ATLETA DE ULTRA RE-
SISTÊNCIA APÓS CORRIDA DE 800 KM POR SETE DIAS CONSECUTI-
VOS: UM RELATO DE CASO
AMALIA BONFOGO, LUHANDA LEONORA CARDOSO MONTI SOUZA, CLARISSA BUENO DE 
OLIVEIRA SAN THIAGO, NATHALIA BONFOGO, ARTHUR HADDAD HERDY, CAMILA VEDOVATO
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SANTA CATARINA - SÃO JOSÉ - SC - BRASIL
Introdução: A popularidade das ultramaratonas disparou nas últimas décadas, assim 
como,  o interesse na ciência e na mecânica da forma como o corpo funciona em situa-
ções extremas, principalmente nas corridas, ja que, induz demandas fisiológicas subs-
tanciais em vários sistemas do corpo. Dessa forma, a participação  de atletas em even-
tos de ultra-resistência tem aumentado constantemente nos últimos 30 anos. Apesar 
das pesquisas disponíveis, poucos estudos investigaram as consequências fisiológicas 
do exercício de ultra-resistência repetido em dias consecutivos. Relato de caso: DS, 48 
anos, atleta catarinense, passou sete dias correndo em um shopping de Florianópolis 
para tentar bater o recorde mundial de quilômetros percorridos em esteira, chegando a 
800,61 quilômetros. O desafio terminou com a quebra de um recorde sul-americano. Fo-
ram 33 quilômetros para bater o recorde mundial. Durante a semana, ela fazia intervalos 
diários de duas horas. A rotina consistia em intervalos médios de cinco minutos a cada 
55 minutos de corrida ou caminhada. Discussão: Estudos avaliando pacientes subme-
tidos a condições semelhantes ao caso encontraram alterações como perda transitória 
da função ventricular, aumento da lesão do tecido cardíaco, marcadores de lesão san-
guínea do miocárdio, remodelação morfológica e funcional do ventrículo direito e átrio 
e diminuição da deformação longitudinal geral. Outra alteração que pode ocorrer é o 
aumento do valor do Escore de Cálcio Coronariano (EC) indicador que geralmente está 
associado ao aumento das placas ateroscleróticas na população em geral. Nesse estu-
do, o EC do atleta foi de zero. Foram avaliados os demais  exames após a atividade de 
ultra-resistência. O eletrocardiograma de repouso apresentava  bradicardia sinusal. O 
ecocardiograma constatou leve hipertrofia concêntrica de ventrículo esquerdo, com di-
mensões normais das câmaras cardíacas, função ventricular preservada e deformação 
global com pico sistólico de ventrículo esquerdo com discreta redução. Nos exames 
laboratoriais da atleta, havia níveis baixos de testosterona, sem presença de distúrbios 
hidroelétroliticos, troponina e CPK normais, porém, elevação significativa de CKmb, fun-
ção renal normal, leve anemia e discreto aumento nas provas inflamatórias. Conclusão: 
Apesar das pesquisas disponíveis, poucos estudos investigaram as consequências 
fisiológicas do exercício de ultra-resistência repetidos em dias consecutivos. Desse 
modo, percebe-se que há uma demanda em reavaliar e investir no aprofundamento dos 
estudos sobre os resultados das alterações cardiovasculares em ultra-atletas.

EP 346
AVALIAÇÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA EM ATLETA JOVEM COM ESTE-
NOSE AÓRTICA SUBVALVAR CORRIGIDA
R.F.CAVERSAN, C.M.GUIDA, G.M.MADRUGA, G.M.COSTA, L.Y. MORI, M.A.S.GELAIN, 
R.O.B. ALO, T.G. GARCIA, G.S.DIOGUARDI
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Paciente 18 anos, sexo masculino, sem outras comorbidades, ex-atleta amador 
praticante de Rugby, interrompeu a prática esportiva por orientação médica após o 
diagnóstico de estenose subvalvar aórtica grave, com gradiente médio de 81 mmHg 
e máximo de 158 mmHg em membrana subvalvar. Foi realizada correção cirúrgica 
com ressecção da membrana subaórtica associada à ressecção muscular da via 
de saída do ventrículo esquerdo e plastia da valva tricúspide. Após recuperação ci-
rúrgica paciente, mantém-se assintomático e retorna periodicamente para avaliação 
quanto a prática de atividade física e esportiva competitiva. Três anos após cirurgia, 
em avaliação complementar, ao ecocardiograma, observava-se persistência de pre-
ga ventrículo-infundibular e resquício de membrana, determinando estreitamento da 
via de saída do ventrículo esquerdo (VE), com aceleração de fluxo gerando gradiente 
sistólico máximo entre VE e aorta de 42 mmHg e médio de 24 mmHg. Refluxo aórtico 
discreto a moderado. Função sistólica biventricular preservada, hipertrofia ventricular 
esquerda discreta. Foi solicitado também ecocardiograma com estresse físico que 
não mostrou sinais de isquemia miocárdica. Membrana subaórtica gerou obstrução 
importante com repercussão hemodinâmica ao esforço físico. Por fim, realizou teste 
ergométrico, que apresentou Infradesnivelamento de segmento ST de 2,5mm hori-
zontam em MC5, sem dor, com comportamento adequado da pressão e da frequên-
cia cardíaca durante o esforço e capacidade funcional estimada de 13 METs. Após 
exames complementares, foi realizado reunião com especialistas em cardiologia do 
esporte e liberado para a prática de atividade física moderada, com cálculo de fre-
quência máxima até 60% da FC reserva e resistiva com até 50% da força máxima. A 
estenose subvalvar aórtica é uma cardiopatia congênita relativamente frequente que 
resulta de uma anormalidade subjacente na arquitetura da via de saída do ventrículo 
esquerdo (VSVE), com fluxo turbilhonado levando à fibrose progressiva dessa região. 
Obstrução significativa da VSVE leva à hipertrofia ventricular e função hiperdinâmica. 
É a segunda causa mais comum de estenose aórtica na população pediátrica e mui-
tos pacientes têm regurgitação aórtica associada. A correção cirúrgica geralmente 
é indicada a partir da 2ª década de vida e 20 até 30% dos pacientes evoluem com 
recorrência da obstrução. Em virtude da prevalência dessa condição em indivíduos 
jovens, além de outras condições de risco, a avaliação médica por especialista antes 
da prática esportiva competitiva torna-se essencial.

EP 348
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DE FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA APÓS 
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM ATLETA DE ENDURANCE: É 
POSSÍVEL CONTINUAR NO ESPORTE? 
L. Y.MORI, C. M.GUIDA, G. M. COSTA, R. F. CAVERSAN, M. A. S.,GELAIN G. M. 
MADRUGA, S. M.PÓVOA JR, T. G.GARCIA, R. O. B. ALÔ, G. S. DIOGUARDI
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Insuficiência cardíaca é das principais doenças resultando em redução da capacidade 
física, sendo a doença arterial coronariana sua principal causa, especialmente em atle-
tas acima de 35 anos. Será que insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida 
após infarto agudo miocárdio teria espaço no esporte?. Paciente masculino, 56 anos, 
com antecedente de hipertensão arterial sistêmica, previamente atleta de corrida de rua 
desde 38 anos de idade (meia maratona com pace médio de 3:50 min/km) procurou 
atendimento em pronto socorro em março de 2016 por angina típica em repouso. Ficou 
em observação e liberado após analgesia. Por manter dispneia iniciou acompanhamento 
com cardiologista e, 2 meses após episódio de dor torácica, realizou cintilografia de 
perfusão miocárdica com tecnécio sestamibi associado a teste ergométrico, evidencian-
do hipocaptação persistente extensa em parede anterosseptal, inferosseptal e ápice de 
ventrículo esquerdo (VE), sem hipocaptação transitória e com fração de ejeção de VE 
(FEVE) de 30%. Realizada estratificação invasiva mostrando lesão de 99% em segmento 
médio de artéria descendente anterior com aspecto de recanalização e fluxo TIMI um 
com acinesia de parede anterior discinesia de parede apical. Paciente encaminhado ao 
serviço terciário e optado por realizar cintilografia miocárdica com tálio-201 e estresse 
com teste ergométrico que resultou em ausência de isquemia e de viabilidade miocár-
dica. Portanto, paciente foi mantido em tratamento clínico e reabilitação cardiovascular. 
Em acompanhamento ambulatorial após seis anos do evento, atualmente praticando 
corrida dois a três vezes por semana (10 a 12 km com pace 6:15 min/km), com ecocar-
diograma transtorácico com aumento biatrial e discreto de VE, FEVE 38% com acinesia 
do segmento médio do septo e do segmento apical de todas as paredes, insuficiência 
mitral discreta a moderada por remodelamento ventricular. Teste ergométrico realizado 
com protocolo de Ellestad, interrompido após 12’45” por exaustão e atingindo 98% da 
frequência cardíaca máxima preconizada pela idade,  sem alterações sugestivas de is-
quemia, extrassístoles ventriculares isoladas e raras e consumo máximo estimado de 
oxigênio de 56 ml/kg/min, em uso de betabloqueador. Apesar do paciente apresentar 
excelente aptidão cardiorrespiratória, foi orientado manter atividades de leve a moderada 
intensidade (70% da reserva cronotrópica) devido a FEVE reduzida. Portanto, há espaço 
para esses pacientes no esporte não competitivo: após reabilitação cardiovascular, es-
tratificação de risco e contínuo acompanhamento médico e multidisciplinar.
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EP 349
VULNERABILIDADE DE PLACA CORONARIANA COM TESTE FUNCIO-
NAL NORMAL CONTRAINDICA EXERCÍCIO FÍSICO DE ALTA INTENSI-
DADE?
M.A.SMIDERLE GELAIN, L., YUITI MORI, R. FRANÇA CAVERSAN, G. MORILLOS 
DA COSTA, C. MOTA GUIDA, G.MELCHUNA MADRUGA, C. PARRA MAGALHAES, T. 
GORHAYEB GARCIA, R.O.BOUGLEUX ALÔ, G. SEBASTIANO DIOGUARDI
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Doença arterial coronariana (DAC) é a principal causa de morte súbita em atletas 
com mais de 35 anos. Sedentarismo é um fator de risco para DAC porém há evidên-
cias de que atividade física vigorosa aumente o risco de eventos cardiovasculares 
de forma paradoxal. Segundo diretrizes, pacientes nos quais DAC é detectada em 
exames de screening devem ser restringidos de esportes de alta intensidade quando 
houver alteração em testes funcionais ou quando houver evidência de progressão 
de doença em avaliação seriada. No entanto, será que lesões coronarianas com 
teste funcional negativo porém com características de vulnerabilidade contraindicam 
atividade física intensa em esportistas?. Trazemos o caso de J.B., 59 anos feminina, 
hipertensa, dislipidêmica, história familiar de DAC precoce. Esportista, pratica corrida 
quatro vezes por semana, musculação três vezes por semana e ciclismo duas vezes 
por semana, em alta intensidade. Em avaliação pré-participação para maratona em 
serviço externo foi submetida a angiotomografia de coronárias evidenciando escore 
de cálcio 1772 (p99) com placas calcificadas e redução luminal importante em terço 
proximal de descendente anterior (DA) e diagonal (DG), e redução luminal discreta de 
artéria circunflexa (CX), e oclusão total em terço proximal de artéria coronária direita 
(CD). Ao cateterismo, confirmadas as lesões de 40% em terço médio CD, 70% em 
terço proximal de DA, 80% diagonal e 40% CX. Em nosso serviço foi submetida a 
cintilografia de perfusão miocárdica SPECT 99m-Tc precedida de teste de esforço. 
Não houve sinais de isquemia à imagem e o teste de esforço teve comportamento 
normal de PA, FC, ausência de arritmia ou de alteração de segmento ST ou sintomas, 
e desempenho de 12,9 METS, VO2 de 45. O caso foi discutido com conjunto com o 
setor de tomografia, coronariopatias, hemodinâmica e cardiologia do esporte, sendo 
contraindicada exercício físico de alta intensidade devido ao achado de vulnerabili-
dade de placas à angiotomografia e cateterismo, evidência ainda pouco debatida 
na literatura mundial.

EP 040
RECANALIZAÇÃO DE OCLUSÕES CORONARIANAS CRÔNICAS PELA VIA 
TRANSRADIAL DISTAL: INSIGHTS DOS REGISTROS DISTRACTION E LATAM CTO 
MARCOS DANILLO PEIXOTO OLIVEIRA, LÉLIO LEMOS PINTO NETO, EDNELSON 
NAVARRO, ADRIANO CAIXETA
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL. HOS-
PITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA - TAUBATÉ - SP - BRASIL
Introdução: A oclusão coronariana crônica (CTO) representa o cenário mais desafiador à 
intervenção coronariana percutânea (ICP). O acesso transradial distal (dTRA) apresenta, 
em relação ao seu antecessor (transradial proximal), vantagens como hemostasia mais 
célere e menores taxas de oclusão da artéria radial (AR) proximal. Há, todavia, limitados 
dados tangentes ao dTRA na ICP-CTO. Material e Métodos: Descrevem-se os dados 
de 93 pacientes (pcts) submetidos a ICP-CTO via dTRA (acesso primário) e incluídos 
nos registros LATAM CTO e DISTRACTION (DIStal TRAnsradial access as default for Co-
ronary angiography and intervenTIONs). Resultados: As tabelas expõem as caracterís-
ticas dos pcts e dos procedimentos. A média de idade da amostra foi 62,8±9,9 anos, 
com predomínios de gênero masculino (77,4%), hipertensão arterial sistêmica (84,9%), 
tabagismo ativo atual ou pregresso (61,3%) e síndromes coronarianas crônicas (74,2%); 
45,2% possuíam diabetes ou ICP prévia. As indicações para a ICP-CTO atenderam às 
recomendações formais, destacando-se alívio de angina refratária (90,8%). Com J-C-
TO escore médio de 1.8±1.06, todas as ICP-CTO foram executadas com técnicas de 
cruzamento anterógrado dos dispositivos, essencialmente por limitações ao uso de 
devices específicos para a via retrógrada (86.3% de pacientes do SUS). Não obstan-
te, logrou-se satisfatória taxa de sucesso (89,2%), além de adicionais 6,5% de “modi-
ficação da CTO”, com médias de 1.89±0.85 stent farmacológico/ICP-CTO e extensão 
de 64.68±27.99mm. Com exceção de apenas três “access site crossovers”, logrou-se 
inserção bem-sucedida do sheath, mormente 6Fr (95,7%), por via dTRA direito (63,4%) e 
hemostasia por TR band® (88,2%). Houve repetição de dTRA ipsilateral (redo dTRA) em 
13 (14%) pcts e dTRA bilateral concomitante (simultaneous coronary dual injection) em 14 
(15,1%) pcts. As artérias descendente anterior e coronária direita foram os território-alvo 
mais prevalentes (49,5 e 32,3%, respectivamente). Não ocorreram complicações maiores 
relacionadas aos procedimentos, nem qualquer documentação de oclusão de AR (distal 
e proximal) à alta hospitalar. Conclusões: Mesmo para quão desafiador cenário como a 
ICP-CTO, o dTRA (bem como a sua repetição ipsilateral e a sua concomitância bilateral), 
executado por operadores proficientes, é exequível e seguro, com significativa redução 
de complicações associadas à via de acesso, bem como conforto a paciente e operador.

CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA
EP 039
IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLO MINIMALISTA VISANDO REDU-
ÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTES SUBMETIDOS A 
TAVI NO SUS: SEGURANÇA E RESULTADOS CLÍNICOS INICIAIS
MA MENICONI, ALBERTO C COLELLA, DORIVAL J D TOGNA, FERNANDA J C OLIVEIRA, 
AURISTELA RAMOS, FAUSTO FERES, DIMYTRI AA SIQUEIRA
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O implante por cateter de prótese aórtica com estratégia minimalista 
(TAVI-M) é definido amplamente pela simplificação de aspectos técnicos  (aneste-
sia local, acesso percutâneo, eco transtorácico, monitorização em unidade não-UTI, 
etc), conjugado ao cuidado sistematizado, integral e multidisciplinar após o procedi-
mento, e visa otimizar os desfechos clínicos e promover mais rápida recuperação de 
pacientes (pts) tratados, com redução do tempo de internação e custos hospitalares. 
Sua implementação no Sistema Único de Saúde (SUS) é ainda limitada, e requer a 
elaboração e validação de protocolos específicos. Objetivo: Descrever os resultados 
clínicos, o tempo de internação e a taxa de rehospitalização aos 30 dias após a im-
plementação de protocolo institucional de TAVI-M em hospital terciário do SUS. Mé-
todos: Estudo observacional e prospectivo, com pts consecutivos submetidos a TAVI 
entre set/20 a jan/22. Constituíam critérios de exclusão para TAVI-M: pts não-eletivos, 
com disfunção VE < 30%, acesso não-femoral, doença renal estágio V, dialíticos, 
discrasias ou plaquetopenia, ou programação de outro procedimento na internação.  
Resultados: Dos 67 pts tratados no período, 17 (25%) apresentavam critérios de 
exclusão para TAVI-M. Nos pts em que o protocolo pode ser seguido (n=50), a média 
de idade foi de 79,2±4,8 anos, com STS médio de 2,64 ±1,49% e 20 (40%) mulhe-
res.  Um paciente requereu implante de marcapasso definitivo, e houve necessidade 
de conversão cirúrgica em um caso; a mortalidade cardiovascular aos 30 dias foi 
de 2%. Dos pts submetidos a TAVI-M, 64% receberam alta no dia seguinte após o 
procedimento, e 86% receberam alta em até 48h. A taxa de readmissão em 30 dias 
foi de 6%, devido a AVC (n=1), insuficiência cardíaca (n=1) e fratura de fêmur (n=1). 
Conclusão: Nesta experiência inicial, o desenvolvimento e a implementação de um 
protocolo sistematizado e otimizado de cuidados ao paciente submetido a TAVI-M 
no SUS mostrou-se factível e seguro, resultando em resultados clínicos satisfatórios, 
reduzido tempo de internação e baixa taxa de rehospitalizações.

EP 041
ALCOOLIZAÇÃO SEPTAL PRÉ IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVU-
LA AÓRTICA
MAURICIO FELIPPI DE SÁ MARCHI, FILIPPE BARCELLOS FILIPPINI, GABRIEL 
KANHOUCHE, PEDRO FELIPE GOMES NICZ, ANTONIO FERNANDO DINIZ FREIRE, 
RICARDO CAVALCANTE E SILVA, DIEGO CARTER CAMPANHA BORGES, JOSE CARLOS 
ALBUQUERQUE DA SILVA, ALEXANDRE ABIZAID, FÁBIO SÂNDOLI DE BRITO JÚNIOR
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO - SP - BRASIL. HOSPITAL SIRIO 
LIBANÊS – SÃO PAULO – SP - BRASIL. HOSPITAL SAMARITANO PAULISTA - SÃO PAULO 
- SP – BRASIL
Introdução: A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é uma doença cardíaca de origem ge-
nética comum. Com os avanços no diagnóstico e tratamento, essa população adquiriu 
maior longevidade, sendo acometida por outras doenças tais como a estenose aórtica 
(EAO). Sabe-se que o implante transcateter de válvula aórtica (TAVI) não deve ser feito em 
pacientes com obstrução dinâmica de via de saída do ventrículo esquerdo, tendo em vista 
o risco potencial de deterioração aguda após a redução da pós-carga pela resolução da 
EAO. Dessa forma, o tratamento estadiado com alcoolização septal da CMH e posterior 
TAVI para EAO é uma opção terapêutica atraente para pacientes de risco cirúrgico elevado. 
Reportamos dois casos em que a alcoolização septal foi realizada com sucesso antes do 
TAVI. Caso 1:  Mulher de 75 anos, portadora de EAO e doença arterial coronariana foi 
admitida no setor de emergência por síncope. Aos exames, ecocardiograma transesofá-
gico (ETE) demonstrou EAO grave com gradiente aórtico máximo/médio= 58/35 mmHg e 
medida do gradiente intraventricular no cateterismo cardíaco= 59 mmHg. Foi proposta a 
alcoolização septal como terapia inicial, sendo realizada com injeção de dois mL de álcool 
absoluto. A medida invasiva do gradiente intraventricular após procedimento evidenciou 
redução, com valor final de sete mmHg. O procedimento do TAVI foi realizado na mesma 
internação, com prótese Sapien três 29 mm. Evoluiu sem intercorrências após, permane-
cendo assintomática no follow up. Caso 2: Mulher de 82 anos foi encaminhada para avalia-
ção por insuficiência cardíaca sintomática, classe funcional III. Ao ETE demonstrava fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE)=61%, gradiente aórtico máximo/médio=83/50 
mmHg, área valvar aórtica 0.9 cm2 e presença de gradiente intraventricular=100 mmHg, 
com septo basal=17 mm. Após discussão em Heart Team, foi submetida a alcoolização 
septal com infusão de 1.5 mL em grande ramo septal, tendo queda significativa do gra-
diente intraventricular para 24 mmHg. Recebeu alta em cinco dias e retornou para o TAVI 
três meses após. Realizado implante via transfemoral direita de prótese Sapien três N 23 
mm, sem intercorrências. Recebeu alta três dias após, tendo ao ecocardiograma gradiente 
aórtico médio=10 mmHg, gradiente intraventricular=26 mmHg e septo basal=9 mm. Dis-
cussão: O tratamento combinado da CMH e EAO com alcoolização septal e TAVI, foi 
seguro e obteve resultados consistentes. A abordagem combinada minimamente invasiva 
pode ser considerada em pacientes de risco elevado para a intervenção cirúrgica aberta. 

Tabela 1. Baseline patient’s characteristics. Tabela 2. Baseline procedural characteristics.
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EP042
ANÁLISE CONTEMPORÂNEA DE SANGRAMENTO APÓS INTERVEN-
ÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA E SEU IMPACTO NA MORTALIDADE. 
EXPERIÊNCIA COM O NATIONAL CARDIOVASCULAR DATA REGISTRY 
ACC/NCDR
RENATA GIOLO, BRENO ALMEIDA, IVANISE MARIA GOMES, JOSÉ MARIANI JÚNIOR, 
STEFANO GARZON, GUY PRADO, PEDRO LEMOS, MARCELO FRANKEN, ADRIANO 
CAIXETA
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Mesmo com a evolução técnica e instrumental da cardiologia interven-
cionista a ocorrência de eventos hemorrágicos persiste como um importante fator 
associado a desfechos desfavoráveis pós-intervenção. Objetivo: Avaliar caracterís-
ticas clínicas e angiográficas e sua associação com a ocorrência de sangramento e 
mortalidade pós intervenção coronária percutânea (ICP). Método: Estudo prospecti-
vo que incluiu 3082 procedimentos que ocorreram entre janeiro de 2015 a dezembro 
de 2020 (79,5% homens, idade 65,9 ± 12,7 anos). Variáveis clínicas e angiográficas 
foram extraídas através do National Cardiovascular Data Registry (NCDR® CathPCI). 
Os critérios de sangramento adotados foram classificados conforme o próprio Regis-
tro NCDR® CathPCI e critérios BARC três e cinco. Modelos de regressão logística 
multivariados foram utilizados para testar a hipótese. Resultados: 51,9% das ICP 
foram por síndrome coronariana aguda. Acesso radial foi utilizado em 53,5% dos ca-
sos. A prevalência de eventos hemorrágicos foi de 4,5%. A taxa de mortalidade foi de 
2,3%, sendo 68,6% por causas cardíacas e 14,3% eventos BARC cinco (hemorragia 
fatal).  Conclusão: Em nosso registro NCDR® CathPCI o acesso femoral aumentou 
significativamente o risco de sangramento e mortalidade. Postergar ou não adminis-
trar inibidor de P2Y12 também foi preditor de mortalidade. Entre as características 
clínicas já conhecidas como preditores de sangramento (baixo peso) e mortalidade 
(idade, função renal), a presença de doença pulmonar também foi associada ao 
aumento do risco de sangramento e óbito após a ICP.

EP044
SÉRIE DE CASOS DE PACIENTE SUBMETIDOS A MEDIDA HV SIMUL-
TANEAMENTE A TROCA VALVAR AÓRTICA TRANSCATETER
PATRICIA FERREIRA DEMUNER, DM FREITAS, G GARDENGHI, SRB ALESSI ML 
PRUDENTE, FH FERNANDES, EG GUIMARÃES, D RODRIGUES, AG ARAÚJO, RCO SILVA
HOSPITAL ENCORE - APARECIDA DE GOIANIA - GO - BRASIL
Introdução: A troca valvar aórtica transcateter (TAVI, do inglês “transcatheter aortic 
valve implantation”) é um dos tratamentos de escolha para pacientes com estenose 
aórtica grave. Na última década houveram avanços técnicos e tecnológicos, porém 
sem decréscimo no número de casos com necessidade de implante de marcapasso 
definitivo (MPD): aqueles com bloqueio átrio ventricular total (BAVT) ou do segundo 
grau mobitz tipo II. Um dos preditores da necessidade de MPD é o desenvolvimento de 
distúrbio de condução do ramo esquerdo, que pode ser diagnosticado ainda na forma 
subclínica de forma invasiva pela medida do intervalo his-ventricular (HV). Dados sobre 
o impacto do bloqueio de ramo esquerdo após a TAVI são escassos e o tratamento é 
adaptado de forma individual levando a diferenças marcantes no manejo clínico. Obje-
tivo: Descrever uma série de sete casos de paciente submetidos ao TAVI simultanea-
mente ao estudo eletrofisiológico (EEF), com o intuito de avaliar imediatamente após o 
implante a necessidade de MPD Material e Métodos: Foram avaliados sete pacientes 
(quatro masc.; idade média 80 anos; IMC médio 23,3) cujos dados foram coletados no 
sistema de prontuário eletrônico Tasy® e tabulados e analisados pelo excel®. O EEF 
foi realizado com cateter diagnóstico quadripolar e posicionado no feixe de His para 
medir o intervalo HV, quando a medida HV superava 70ms fora indicado o implante 
de MPD. Para o TAVI a técnica utilizada foi a mesma em todos os casos, com acesso 
transfemoral, sob sedação e analgesia local, próteses Sapien®, Corevalve revolute R® 
e Evolut® tamanhos variando de 20mm a 34mm. Resultados: Dentre os pacientes 
analisados, quatro evoluíram com bloqueio de ramo esquerdo após o TAVI. Indicado 
implante de MPD a um paciente, os demais pacientes foram submetidos a retirada 
do MP provisório ainda na sala de hemodinâmica. Aquele com indicação de MPD foi 
submetido ao implante do device ainda na mesma internação, sem intercorrências. O 
intervalo HV variou de 46 a 58ms (média 53,28) antes da intervenção, para 52 a 84ms 
(média 62,8) após, cerca de 18% de variação positiva. Apenas um paciente evoluiu 
para óbito de etiologia não relacionada ao procedimento. Nenhuma complicação rela-
cionada ao EEF foi descrita.  Conclusão: A estratégia do EEF durante o TAVI parece 
ser uma estratégia viável para estratificar pacientes quanto ao risco de BAVT e BAV2º 
grau mobitz tipo II de forma precoce, já os encaminhando para o tratamento adequado 
sem demonstrar aumento nos riscos relacionados ao procedimento.

EP043
SEGURANÇA E FACTIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO 
CARDÍACO DIREITO PELA VIA BRAQUIAL, EXPERIENCIA DE DOIS 
CENTROS
LAURA POETA, ROBERTO LEO DA SILVA, DANIEL MEDEIROS MOREIRA, TAMMUZ 
FATTAH, GABRIELA REZENDE CARVALHO, RAFAELA BERNARDI OGLIARI, IGOR 
ALVES, RODRIGO DE MOURA JOAQUIM
HOSPITAL BAIA SUL - FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL. HU-UFSC - FLORIANÓPOLIS - 
SC - BRASIL
Introdução: Apesar de raras, as complicações do cateterismo cardíaco direito estão 
mais relacionadas às suas vias de acesso, usualmente femoral ou jugular. Tais aces-
sos estão associados a hematomas locais, repouso prolongado e infecções. Novas 
técnicas que possam unir resolutividade e minimizar danos podem ser exploradas. A 
disponibilidade de ultra-som vascular permite o uso de veias do braço, que aparenta 
ser uma alternativa mais segura. Objetivo: Avaliar a experiência inicial da realização 
do cateterismo cardíaco direito por veias do braço e descrever as características 
dos procedimento e complicações. Resultados: De agosto de 2019 até fevereiro 
de 2022, foram realizados 76 cateterismos cardíacos direitos em dois hospitais de 
Florianópolis por dois operadores. O período iniciou com a definição da via braquial 
como preferencial. A idade média dos pacientes foi de 51,4 anos e 53 (69,7%) eram 
mulheres. A indicação do exame foi para avaliação de hipertensão pulmonar em 
74 (97,4%) pacientes e dois (2,6%) para avaliação cardiopatias. Desses exames 71 
(93,4%) foram realizados pela via braquial, três (3,9%) pela via jugular e dois (2,6%) 
pela via femoral. Dos exames realizados pela braquial 69 (97,2%) foram pela veia 
cefálica, dois (2,8%) pela veia basílica. Todas as punções foram realizadas guiadas 
por ultrassom, inicialmente com introdutor 5F radial seguida de troca por introdutor 
7F femoral e realizados com cateter de Swan-Ganz 7F. Nove (11,8%) pacientes ain-
da realizaram arteriografia pulmonar para avaliação de tromboembolismo pulmonar 
crônico pela mesma via com imagens em AP e lateral após reposicionamento do 
membro, e cinco (6,6%) pacientes realizaram cateterismo cardíaco esquerdo pela 
via radial concomitante. Ocorreram dois (2,8%) casos de insucesso, um por impossi-
bilidade de punção e por tortuosidade, sendo completados por via femoral. A única 
complicação foi um caso (1,4%) de trombose venosa em membro superior direito, 
manejada clinicamente. Conclusão: Em nossa experiência a realização de catete-
rismo cardíaco direito por via braquial é factível e segura, apresentando alta taxa de 
sucesso e poucas complicações, podendo ser utilizada como via de acesso padrão 
para esse procedimento.

EP045
EXEQUIBILIDADE E SEGURANÇA DA VIA TRANSRADIAL DISTAL PARA 
INTERVENÇÕES DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS EM VASOS NATI-
VOS E ENXERTOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES PREVIAMENTE SUB-
METIDOS A CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA
MARCOS DANILLO PEIXOTO OLIVEIRA, LÉLIO LEMOS PINTO NETO, EDNELSON 
NAVARRO, ADRIANO CAIXETA 
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL. HOS-
PITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA - TAUBATÉ - SP – BRASIL
Introdução: A cineangiografia (CINE) e as intervenções coronarianas percutâneas (ICP) 
das artérias coronárias nativas e dos enxertos cirúrgicos têm sido historicamente reali-
zadas pela clássica via transfemoral. Particularmente para os pacientes com enxerto de 
artéria mamária interna esquerda (AMIE), o acesso transradial esquerdo proximal (lpTRA) 
representa uma alternativa viável, com significativamente menos complicações vascula-
res, mas apresenta desvantagem ergonômica para o operador, devido à necessidade de 
se curvar por sobre os pacientes, principalmente nos obesos. O acesso transradial distal 
(dTRA) pode oferecer vantagens importantes, incluindo mais célere hemostasia e maior 
conforto do paciente e do operador, principalmente para o dTRA esquerdo (ldTRA). Ma-
terial e Métodos: Analisaram-se os dados de 151 pacientes consecutivos com histórico 
de cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) submetidos a CINE e/ou ICP via dTRA, 
de fevereiro de 2019 a março de 2022, incluídos no registro de coorte prospectivo DIS-
TRACTION (DIStal TRAnsradial access as default approach for Coronary angiography and 
intervenTIONs, ensaiosclinicos.gov.br Identificador: RBR-7nzxkm). Resultados: A média de 
idade dos pacientes foi 67,81 anos, em sua maioria do gênero masculino (82,1%) e com 
síndromes coronarianas crônicas (59,6%); 35% apresentaram-se com síndromes corona-
rianas agudas. A artéria radial distal foi puncionada com sucesso em todos os 151 pacien-
tes, sem guia ultrassonográfica. Todos os procedimentos envolvendo enxertos de AMIE fo-
ram executados via ldTRA. Houve apenas 9 (6%) crossovers de via de acesso. Logrou-se, 
então, inserção bem-sucedida do sheath arterial via dTRA em 94% de todos os pacientes, 
principalmente (66,9%) via ldTRA e com sheath (padrão) 6Fr (98%). Palparam-se, à alta 
hospitalar, os pulsos radiais distais e proximais ipsilaterais ao dTRA de escolha  em todos 
os pacientes. Não se registraram eventos cardíacos e cerebrovasculares adversos maiores 
ou qualquer complicação major relacionada ao dTRA. Conclusões: A incorporação do 
dTRA como via de escolha preferencial para a execução rotineira de CINE e/ou ICP em 
vasos nativos e enxertos cirúrgicos em pacientes pós-CRM, por operadores proficientes, 
parece ser exequível e segura. Ensaios robustos e randomizados são necessários e espe-
rados para se ratificarem os benefícios clínicos e a segurança desta nova técnica. 

Tabela 1. Baseline demographics charac-
teristics of all 151 patients.

Tabela 2. Baseline procedural characteristics 
of all 151 patients.
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EP 046
PERFIL DEMOGRÁFICO E CATEGORIZAÇÃO DE RISCO DE PACIEN-
TES SUBMETIDOS ROTINEIRAMENTE À TAVI EM HOSPITAL TERCIÁ-
RIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
JOSÉ HENRIQUE H. DELAMAIN, DIMYTRI SIQUEIRA, TACIANNE R. BRAGA, ALBERTO 
C. CERVONE, GRABRIEL P. SAAD, PATRÍCIA P. STEIN, FAUSTO FERES, MARIO ISSA, 
IBRAIM MASCIARELLI FILHO, JORGE ASSEF 
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Realizada pela primeira vez há 20 anos, o implante por cateter de bio-
prótese aórtica (TAVI) revolucionou o tratamento da estenose aórtica (EAo). Inicial-
mente destinado ao tratamento de pacientes (pts) de alto risco cirúrgico ou inoperá-
veis, evidências atuais contemplam o TAVI como terapia de escolha naqueles com 
idade superior a 70 anos e com risco cirúrgico intermediário, sendo considerada 
equivalente à cirurgia em pts de baixo risco. Em nosso país, o TAVI foi recentemente 
incorporada no Sistema Único de Saúde (SUS) apenas para o tratamento de pacien-
tes inoperáveis, sendo condicionada à demonstração de custo-efetividade. Procu-
ramos avaliar o perfil demográfico e o risco cirúrgico dos pts atualmente submeti-
dos a TAVI em nossa instituição - hospital terciário do SUS onde o TAVI é realizado 
rotineiramente, conforme sua indicação baseada em evidências. Métodos: Estudo 
longitudinal, retrospectivo, com inclusão de pacientes submetidos consecutivamente 
a TAVI entre set/2020 a fev/2022. A indicação de TAVI esteve baseada em diretriz 
nacional da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sendo corroborada pelo Heart 
Team institucional. O risco cirúrgico foi estimado pelos escores STS e EuroScore II, 
e considerada a presença de outros fatores que sabidamente impactam na decisão 
terapêutica, como a presença de fragilidade (avaliada pelo escore Essential Frailty 
Toolset) e aspectos anatômicos como aorta em porcelana. Pts selecionados para 
ensaios clínicos conduzidos na instituição foram excluídos. Resultados: No período, 
76 pts foram submetidos a TAVI, com média de idade de 77 anos (± 7,7 anos), sendo 
58,1% masculinos, com elevada prevalência de HAS (78,9%) e insuficiência cardíaca 
com fração de ejeção reduzida (65,8%); 54% apresentavam-se em classe funcional 
NYHA III ou IV. DPOC, insuficiência renal e cirurgia de revascularização prévia esti-
veram presentes em 16,7%, 24.4% e 14,1%, respectivamente; 46% dos pts foram 
considerados frágeis ou pré-frágeis. A população foi categorizada como de baixo 
risco cirúrgico, com EuroScore II médio de 4,8 ± 3,8% e STS de 3.7 ± 2.1%. Apenas 
quatro pts apresentavam STS > 8%, e aorta em porcelana esteve presente em quatro 
pts (5,5%). Conclusão: Em nossa experiência, a indicação de TAVI - alinhada às di-
retrizes mais atuais - resultou em população tratada composta por idosos > 75 anos, 
com várias comorbidades e portadores de fragilidade, porém categorizados como 
de baixo risco cirúrgico. Apenas oito pts foram categorizados como inoperáveis ou 
de alto risco cirúrgico. 

EP 048
“VALVE-IN-VALVE” MITRAL EM PACIENTE JOVEM E CLINICAMENTE 
INSTÁVEL
ALBERTO COLELLA CERVONE, MARIANA REZENDE, JOSÉ HENRIQUE HERRMANN 
DELAMAIN, GUILHERME SEER, SERGIO LUIZ NAVARRO BRAGA, ANTONIO TITO 
PALADINO, LUCINO AGUIAR, LAIS COSTA MARQUES, AURISTELA ISABEL DE O 
RAMOS, DIMYTRI ALEXANDRE DE ALVIM SIQUEIRA
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: As biopróteses cirúrgicas tem durabilidade aproximada de 12 a 20 
anos, e a ocorrência de degeneração protética pode exigir novas intervenções. A 
cirurgia de retroca valvar está associada à maior risco, principalmente em pacientes 
com insuficiência cardíaca (IC). Neste cenário, o implante de prótese transcateter 
para o tratamento de disfunção de biopróteses cirúrgicas (denominado “valve-in-val-
ve”, ViV) tem se mostrado como opção alternativa e viável. Relatamos caso de cor-
reção de falência estrutural de bioprótese mitral, com realização de ViV em paciente 
clinicamente instável. Descrição do Caso: Masculino, 27 anos, com antecedentes 
de estenose mitral reumática e cirurgia de troca valvar mitral há seis anos. Internado 
por dispnéia progressiva, aos mínimos esforços e anasarca há 25 dias; admitido em 
IC perfil B. O ecocardiograma revelava importante aumento atrial esquerdo (AE), com 
volume de 114 mL/m²; fração de ejeção do VE (FEVE) de 60%; bioprótese mitral com 
imobilidade de um dos seus folhetos e mobilidade reduzida dos demais, associado 
a refluxo de grau moderado a importante, gradiente sistólico (GS) máximo de 44 
mmHg, GS médio de 28 mmHg e área protética de 0,7 cm2; disfunção importante do 
ventrículo direito (VD) e pressão sistólica de artéria pulmonar (PSAP) supra-sistêmica 
(110 mmHg). A ressonância cardíaca demostrou dilatação e disfunção importante do 
VD. Apresentava ainda derrame pleural importante, sendo necessária toracocentese 
(1000ml). Após discussão com Heart Team, indicado ViV mitral pela agudização do 
quadro clínico. A angiotomografia apresentava parâmetros anatômicos adequados 
para o tratamento percutâneo. Procedimento realizado sob anestesia geral e guiado 
por ecocardiograma transesofagico, por via transeptal. Após septostomia com balão 
14 x 40 mm, realizado implante de bioprótese balão-expansível Myval (Meril)27,5mm. 
Após ViV, observado gradiente AE-VE médio de quatro mmHg. Paciente evoluiu com 
rápide melhora clínica (classe funcional I). O ecocardiograma pós procedimento 
revelou queda da PSAP para 52 mmHg, redução do volume do AE para 50ml/m² 
e melhora significativa da função do VD com FAC de 31%. Conclusão: No caso 
descrito, a realização de “valve-in-valve” em paciente gravemente enfermo constituiu 
tratamento seguro, efetivo e alternativo à intervenção cirúrgica convencional.

EP 047
RESULTADOS DO TAVI EM PACIENTES COM DISFUNÇÃO VENTRICU-
LAR ESQUERDA IMPORTANTE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
GP SAAD, AC  CERVONE, JHH DELAMAIN, DA SIQUEIRA
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Pacientes com estenose áortica e disfunção ventricular esquerda tem 
indicação de intervenção precoce e são considerados de maior risco para cirurgia de 
troca valvar, quando comparados a pacientes com função ventricular preservada. Re-
centemente, a pandemia de Covid-19 resultou em dificuldade de acompanhamento 
destes pacientes, postergando-se a indicação cirúrgica. Neste cenário, a TAVI mos-
tra-se uma opção segura de tratamento, porém dados referentes ao tratamento de 
pacientes com disfunção ventricular esquerda grave ( 35%) são escassos. Métodos: 
De 15/09/2020 a 24/03/2022 – durante a pandemia - foram analisados 78 procedi-
mentos de TAVI. Selecionamos nove pacientes (pts) com disfunção ventricular grave 
(definida como fração de ejeção (FEVE)  35%), cuja indicação de TAVI foi referendada 
em Heart Team. Resultados: A média de idade foi de 69 anos, sendo 67% masculi-
nos; o escore STS médio foi de 4,1%;  78% dos pcts apresentaram-se em classe fun-
cional três (NYHA). O gradiente médio e a área valvar aórtica pré procedimento foram 
de 56 mmHg e 0,56 cm2,  respectivamente. Todos os procedimentos foram realizados 
com abordagem simplificada e minimalista. O sucesso do procedimento foi obtido 
em todos os casos. Apenas um paciente necessitou de implante de marcapasso 
definitivo (MP). Em quatro de oito pacientes ocorreu melhora da FEVE, considerada 
como a elevação de pelo menos 5%, em um dos casos a FEVE retornou a níveis nor-
mais após um mês de seguimento; com exceção do paciente que necessitou de MP 
e teve internação hospitalar prolongada, a média de internação foi de dois dias. No 
seguimento de um mês não foram observados eventos adversos de acordo com os 
critérios do VARC – três. Oito dos nove pacientes apresentaram melhora clínica (com 
classe funcional NYHA 1) no follow-up e nos critérios ecocardiográficos. Os dados 
acima estão apresentados na tabela anexa. Conclusão: Na população de pacientes 
com estenose aórtica grave e sintomática associada a disfunção ventricular grave, a 
TAVI se mostrou um tratamento seguro e eficaz, com melhora clínica e ecocardiográ-
fica notada precocemente.

EP 049
EXPERIÊNCIA INICIAL COM NOVA PRÓTESE BALÃO-EXPANSÍVEL PARA 
O TRATAMENTO PERCUTÂNEO DA ESTENOSE VALVAR AÓRTICA 
ALBERTO COLELLA CERVONE, DIMYTRI ALEXANDRE DE ALVIM SIQUEIRA, SERGIO 
LUIZ NAVARRO BRAGA, JOSÉ HENRIQUE HERRMANN DELAMAIN, AURISTELA 
ISABEL DE O RAMOS, DORIVAL JÚLIO DELLA TOGNA, JORGE EDUARDO ASSEF, 
IBRAIM MASCIARELLI PINTO, MARIO ISSA, FAUSTO FERES
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A TAVI surgiu como um tratamento revolucionário para pacientes com 
estenose aórtica (EA) grave e sintomática, independentemente do perfil de risco ci-
rúrgico. Novas próteses transcateter com mais baixo perfil, fácil implante e expectati-
va de maior durabilidade estão sendo desenvolvidas para atingir também população 
mais jovem e de baixo risco. Myval (Meril) é uma prótese transcateter balão-expan-
sível de 14Fr com design para minimizar a ocorrência de leak paravalvar (LPV), e foi 
recentemente aprovada para uso clínico em nosso país. Relataremos a experiência 
inicial com este novo dispositivo. Métodos: Registro prospectivo, unicêntrico, en-
volvendo todos os pacientes (pts) consecutivos submetidos à TAVI com a prótese 
MyVal na instituição. Os resultados clínicos e ecocardiográficos foram definidos de 
acordo com os critérios VARC-III. Resultados: Entre dez/20 e fev/22, 58 pts foram 
submetidos a TAVI. A média de idade foi de 74,5 ± 12,7 anos, sendo 38% do sexo 
feminino; o escore STS foi de 3,7 ± 2,44%. O gradiente médio (GM) e a área valvar 
aórtica pré-procedimento foram de 49,7 ± 20,6 mmHg e 0,62 ± 0,2 cm2, respec-
tivamente. Todos os procedimentos foram realizados sob abordagem minimalista 
com acesso femoral percutâneo, exceto um caso realizado por via carotídea. Cinco 
pts apresentavam EA bicúspide, 7% possuíam disfunção ventricular grave (< 30%) 
e quatro foram submetidos a um procedimento valve-in-valve aórtico. Sucesso do 
procedimento ocorreu em todos os casos, e o ecocardiograma pós-TAVI revelou GM 
médio de 4,9 mmHg, com LPV > leve em um único caso (1,7%). Marcapasso defini-
tivo foi necessário em três pts (5,2%), e o tempo médio de internação foi de 2,8 dias. 
Aos 30 dias, ocorreram dois óbitos: um por COVID-19 (em paciente que apresentou 
sangramento maior e internação prolongada) e outro por causa cardiovascular. Aos 
três meses de seguimento, 86% dos pacientes apresentam-se em classe NYHA I ou 
II. Conclusão: Em nossa experiência inicial, o emprego da prótese balão-expansível 
Myval resultou em desfechos clínicos e ecocardiográficos satisfatórios, estando as-
sociada à baixa taxa de complicações do procedimento. Seguimento com resultados 
de médio prazo tem sido conduzido.   
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EP 050
ANGIOPLASTIAS CORONARIANAS COMPLICADAS POR PERFURA-
ÇÕES DO TIPO III, CORRIGIDAS COM STENTS REVESTIDOS MANU-
FATURADOS DE ACORDO COM A REALIDADE DO SUS
FREDERICO LOPES DE OLIVEIRA, GIULLIANO GARDENGHI, ADRIANO GONÇALVES 
DE ARAUJO, FLAVIO PASSOS BARBOSA, MAURICIO LOPES PRUDENTE, LUCAS 
ARANTES VASCONCELOS, ALVARO DE MORAES JUNIOR
HOSPITAL ENCORE - APARECIDA DE GOIÂNIA - GO - BRASIL. HUGOL - GOIÂNIA - GO 
- BRASIL
Introdução: A perfuração coronária é uma complicação potencialmente fatal durante 
a intervenção coronária percutânea. Apesar de rara (0,2 a 0,6% dos procedimentos), 
é ameaçadora à vida, o que justifica seu diagnóstico e correção imediatos. Objetivo: 
Relatamos dois casos de perfuração coronária e manejos alternativos da prática atual. 
Relatos de Caso: CTO 78 anos, admitido em 16/04/2020 e WlSO, 61 anos em 12/01/22, 
homens com IAM anterior de mais de 12h de evolução (CTO com 36h e WISO com 18h), 
ainda com dor típica refratária a nitrato endovenoso, controle do duplo produto e potente 
analgesia, sendo assim optado pela estratificação invasiva em ambos os casos. Após 
a recanalização de descendente anterior (DA) foi constatada ruptura do tipo III com pre-
sença de contraste pericárdico. Imediatamente foi revertida ação da heparina, insuflado 
balão com baixa pressão e contatadas equipes de ecocardiografia e cirurgia cardíaca. 
Em CTO foi confeccionado um stent revestido com um segmento de cateter balão e 
WISO com curativo cutâneo adesivo estéril, corrigindo suas perfurações com sucesso. 
Discussão: Na perfuração coronária, a reversão da anticoagulação e oclusão do orifício 
sangrante são fundamentais para prevenção do tamponamento até o tratamento defini-
tivo (antigamente apenas sutura direta do vaso por toracotomia aberta). Entretanto, com 
a evolução dos materiais e técnicas, comprovou-se que o balonamento a baixas pres-
sões e infusão de protamina apresentam altas taxas de sucesso nas oclusões pontuais. 
Dispositivos de assistência circulatória e pericardiocentese descompressiva (punção 
de Marfan) ainda são necessárias, aumentando seus custos e a morbimortalidade. Na 
refratariedade, os stents de malha polimerizada (stent Graft), conseguem “vedar” o vaza-
mento para o saco pericárdico, entretanto, seu valor é alto e numeração restrita. Dessa 
forma, alternativas manufaturadas com enxertos venosos, partes de cateteres balões co-
ronários, adesivos cutâneos estéreis (como Tegaderm®) ou mesmo a infusão/emboliza-
ção intencional de gordura autóloga são bons exemplos de baixo custo. Outras técnicas 
também onerosas como o uso de microcateteres paralelos para infusão de “coils” e im-
plantes de stents sucessivos de menor calibre (diminuindo os orifícios laterais), também 
são usadas. Conclusão: Nos casos aqui relatados, as condutas apresentadas foram ca-
pazes de conter os sangramentos. Entendemos que disseminando esse conhecimento, 
podemos contribuir com outros colegas na resolução dessa complicação.

EP052
TAVI EM PACIENTE JOVEM COM DISFUNÇÃO BIVENTRICULAR IM-
PORTANTE
RAYANE FONTOURA KOCH, ALBERTO COLELLA CERVONE, BÁRBARA VIDIGAL DOS 
SANTOS, PAUL ALEJANDRO SALVADOR MORALES, LUIZ MINUZZO, SAMIRA KAISSAR 
NASR GHORAYEB, ROBERTO TADEU MAGRO KROLL, DORIVAL JÚLIO DELLA TOGNA, 
DIMYTRI ALEXANDRE DE ALVIM SIQUEIRA 
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O implante transcateter de válvula aórtica (TAVI) é uma opção para o 
tratamento da estenose aórtica importante e sintomática em pacientes com todos 
os espectros de risco cirurgico, sendo indicada segundo as diretrizes atuais para 
paciente com idade superior a 65 anos. Métodos: Homem, 52 anos, tabagista ati-
vo. Iniciou em junho de 2019 quadro de dispneia Classe funcional NYHA II/ III, com 
piora gradativa e associada a dor torácica atípica. Em seguimento ambulatorial, 
realizou ecocardiograma transtorácico (Ecott) que evidenciou área valvar aórtica 
de 0,8 cm2 e gradiente médio de 42mmHg, disfunção grave de ventrículo esquerdo 
(FEVE 27%) e moderada de ventrículo direito (FAC 24%), além de insuficiência mitral 
funcional importante e hipertensão pulmonar (PSAP) de 71mmHg estimada pelo 
refluxo tricúspideo. O caso foi então discutido em Heart team que devido ao alto 
risco cirúrgico e parâmetros tomográficos favoráveis, foi indicado a TAVI, realizada 
em 09/12/2021 com prótese balão expansível Myval (Meril) 23 mm. Logo após o im-
plante apresentou taquicardia ventricular monomórfica, com necessidade de cardio-
versão elétrica, com retorno ao ritmo de base após apenas um choque sincronizado. 
Permaneceu em UTI por dois dias, evoluindo bem e recebeu alta hospitalar assinto-
mático. Em consulta de retorno 30 dias após o procedimento, mantendo estabilidade 
e atualmente em dispneia classe funcional I da NYHA. Ao Ecott de controle, realizado 
em 31/01/2022 evidenciou prótese biológica em posição aórtica normoposicionada 
com orifício efetivo de fluxo 1,6 cm2, gradiente médio 9mmHg e FEVE de 30%. Re-
sultados: Em geral, a maioria dos estudos envolvendo pacientes candidatos a TAVI, 
selecionaram apenas pacientes de maior faixa etária, a partir de 70 anos, tal como 
indicam as principais diretrizes (> 65 anos). Percebe-se que por um lado houve uma 
extrapolação da indicação, visto a idade de 52 anos, porém  o o elevado risco cirúr-
gico contribuiu para a indicação da abordagem percutânea. É necessário lembrar a 
preocupação com a durabilidade de longo prazo das próteses transcateter, principal-
mente na população mais jovem que é tema ainda pouco estudado. Conclusão: Os 
atuais guidelines colocam a TAVI em posição de destaque (classe de recomendação 
I e nível de evidencia A) no arsenal terapêutico de estenose aórtica para paciente 
acima de 65 anos. Porem pacientes mais jovens com limitações a cirurgia podem 
se beneficiar da TAVI.

EP 051
ESTUDO PILOTO DE VIABILIDADE DE PULSEIRA DE COMPRESSÃO 
COM ASSOCIAÇÃO DE BAIXA TEMPERATURA APÓS A REALIZAÇÃO 
DE CATETERISMO CARDÍACO E INTERVENÇÃO CORONARIANA PER-
CUTÂNEA PELA VIA DE ACESSO TRANSRADIAL
GUY F. A. PRADO, HENRIQUE B. RIBEIRO, FÁBIO CONEJO, ALEXANDRE A. AQUINO, 
SANDRO FAIG, VALTER FURLAN, MARCO COSTA , EXPEDITO E RIBEIRO
HOSPITAL SAMARITANO PAULISTA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A via transradial (TR) utilizada em procedimentos percutâneos coronários 
rapidamente tornou-se o acesso vascular preferencial ao redor do mundo. A crioterá-
pica é um procedimento amplamente utilizado em medicina com objetivo principal de 
promover analgesia e vasoconstrição. Objetivamos aqui avaliar a segurança do res-
friamento do sítio de punção através da utilização de um protótipo de uma pulseira 
de compressão que denominamos Cryoband (CB). Métodos: O protótipo CB é uma 
adaptação das pulseiras utilizadas comercialmente, nas quais introduzimos uma placa 
de gel congelado embaixo do balonete de ar (Figura 1). Este é um estudo piloto, pros-
pectivo e de braço único onde foram incluídos 100 pacientes consecutivos submetidos 
a procedimentos coronários pela via de acesso TR. Modificamos o protocolo institu-
cional local para promover uma retirada mais rápida da pulseira de compressão. Os 
pacientes foram reavaliados antes da alta e no seguimento maior de sete dias. O desfe-
cho primário do estudo foi o tempo total da hemostasia e o sucesso do dispositivo de-
finido como ausência de conversão para curativo compressivo por novo sangramento 
/ hematoma ou uso de outros métodos para hemostasia. Os desfechos secundários 
incluíram: 1) hematoma (critério EASY) e sangramentos (BARC); 2) patência da artéria 
radial pelo teste de Barbeau reverso antes da alta; 3) escala de dor definido pelos 
critérios da organização mundial da saúde (0-10); 4) queimaduras. Resultados: Entre 
junho de 2020 e junho de 2021 foram incluídos 79 pacientes submetidos a cateterismo 
cardíaco e 21 pacientes a intervenção coronariana percutânea (ICP). As médias de 
idade, índice de massa corporal e circunferência de pulso foram de 62,2 anos, 28,7 
Kg/m2 e 17,8 cm, respectivamente. Uso de dupla antiagregação plaquetária em 29%. 
Todos os pacientes apresentaram sucesso do procedimento e não houve queimaduras 
relacionadas.  As medianas de tempo de hemostasia foram de 90 (90-110) minutos 
para o exame diagnóstico e 180 (160-225) minutos para ICP. Apenas dois pacientes 
apresentaram teste de Barbeau reverso tipo D, assintomáticos e sem sinais clínicos 
de isquemia. Escala de dor de 1-3 em 10% e ausência de dor em 90%. Houve apenas 
dois casos de hematoma moderado a importante (EASY tipo II e III) e dois casos de 
sangramento BARC tipo II. Na mediana de nove dias (6-15) de seguimento não houve 
eventos adversos. Conclusões: O resfriamento do sítio de punção com a nova pulseira 
CB demonstrou ser um procedimento seguro que tem um potencial de redução do 
tempo de compressão e melhorar o conforto dos pacientes.

EP 053
ORIGEM ANÔMALA DE CORONÁRIA COM TRAJETO RETROAÓRTICO 
(RAC SIGN) VISUALIZADA AO ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO
GLENDA ALVES DE SÁ, FLÁVIA A DE FRANÇA S , SILVIA C MIRRA, CLAUDIA CASTRO 
F, EDNELSON NAVARRO, MARCOS DANILLO OLIVEIRA
UNITAU - TAUBATÉ - SP - BRASIL. DEPARTAMENTO ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOLO-
GIA HRVP - TAUBATÉ - SP - BRASIL. UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
- SÃO PAULO - SP - BRASIL
Achado peculiar ao ecocardiograma transtorácico (ETT) foi recentemente descrito 
como de elevada especificidade para o diagnóstico de origem anômala de artéria co-
ronária, com trajeto retroaórtico (RAC sign). Caracteriza -se pela visualização, à jane-
la apical 04 câmaras do ETT, de uma estrutura tubular altamente ecogênica em topo-
grafia do sulco atrioventricular. Descrevem-se dois casos de pacientes submetidos à 
cineangiocoronariografia (CINE), que apresentavam tal achado ao ETT, corroborando 
sua especificidade. Apresentação dos casos: Caso 1: Homem, 65 anos, ex-tabagis-
ta, diabético, admitido por angina instável. ETT evidenciou achado compatível com 
RAC sign, sem alterações da contratilidade segmentar ao repouso. CINE corroborou 
origem anômala da artéria circunflexa (ACx), a partir do seio coronário direito, com 
trajeto retroaórtico. Caso 2: Homem, 57 anos, diabético e tabagista, admitido por 
infarto agudo do miocárdico com supra de ST de parede anterior. CINE evidenciou 
estenose acentuada proximal da artéria descendente anterior, tratada com ICP pri-
mária, além de origem anômala da ACx, a partir do seio coronariano direito, com 
trajeto retroaórtico. ETT evidenciou RAC sign e acinesia apical. Discussão: Achado 
ecocardiográfico recentemente descrito na literatura médica e anteriormente confun-
dido com artefato, o RAC sign apresenta elevada especificidade no diagnóstico de 
origem coronariana anômala com trajeto retroaórtico. De implicações clínicas ainda 
incertas, o conhecimento prévio de tal condição pode evitar danos durante cirurgias 
de troca valvar, bem como, facilitar o planejamento e a execução da CINE. Apesar de 
apresentar evolução benigna na maioria dos pacientes, relatos de maior morbimor-
talidade têm sido descritos. Os casos relatados corroboram estudos anteriores, que 
correlacionam o achado ecocardiográfico com a anatomia coronariana. O adequado 
entendimento do significado do RAC sign é importante no afã de que o mesmo não 
seja ignorado ou considerado como artefato.
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EP 054
TERAPIA VALVAR TRANSCATETER COMBINADA PARA O TRATAMENTO 
DA DOENÇA MULTIVALVAR EM PACIENTE DE ALTO RISCO CIRÚRGICO
ANTONIO HELIO GARCIA POZETTI, HENRIQUE RIBEIRO, JOÃO B. FILHO, FLÁVIO 
TARASOUTCHI, TARSO ACCORSI, RONEY O. SAMPAIO, PEDRO NICZ, JOSÉ H. PALMA, 
FABIO SANDOLI, ALEXANDRE ABIZAID
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO - SP - BRASIL. HOSPITAL SIRIO 
LIBANÊS – SÃO PAULO - SP - BRASIL. HOSPITAL SÃO CAMILO - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução:  A doença multivalvar acomete cerca de 11% a 33% dos pacientes sub-
metidos a cirurgia valvar, acarretando maior morbimortalidade tanto para pacientes 
submetidos ao primeiro procedimento cirúrgico quanto para aqueles submetidos a 
reoperação. Os procedimentos transcateter tornaram-se alternativa à cirurgia con-
vencional, faltando dados sobre o tratamento transcateter multivalvar. O objetivo 
foi demostrar experiência inicial do tratamento valvar transcateter combinado em 
pacientes com disfunção multivalvar importante. Método: Estudo observacional, 
retrospectivo, incluindo 10 pacientes submetidos ao tratamento valvar transcateter 
combinado em diferentes centros no Brasil. A maioria dos procedimentos envolveu 
o tratamento de uma prótese mitral degenerada (valve-in-valve [ViV] mitral) (nove 
casos), estenose aórtica nativa (n=6) e ViV aórtico (n=3). Houve apenas um caso de 
ViV mitral combinado com ViV tricúspide. Os procedimentos foram em sua maioria 
concomitantes (n=8) e dois deles em procedimentos estagiados. Em todos os pro-
cedimentos foram utilizadas válvulas expansíveis por balão, sendo a via transapical 
realizada em sete casos. Foram utilizados os critérios do VARC-3 e do M-VARC para 
definição dos desfechos. Resultados: Idade média dos pacientes foi de 58,6 anos, 
em sua maioria de alto risco cirúrgico (STS=9,1) e bastante sintomáticos (classe fun-
cional da NYHA III/IV em 90%). A média de cirurgias cardíacas prévias por paciente foi 
de 1,9 e o tempo médio transcorrido da última cirurgia foi de 13 anos. Sucesso téc-
nico ocorreu em 100% dos procedimentos de acordo com critérios do VARC-3 e do 
MVARC. A mediana de tempo de internação hospitalar foi de 25 dias; houve apenas 
um paciente com necessidades de hemodiálise durante internação. Não  houveram 
óbitos em 30 dias, e no seguimento mediano de três anos  ocorreram duas mortes 
por causas cardiovasculares e os demais  do pacientes estavam em classe funcional 
NYHA I/II. Conclusão: A terapia valvar combinada transcateter utilizando válvulas 
balão expansíveis, nesta série inicial de casos, mostrou-se factível para paciente com 
múltiplas disfunções valvares e elevado risco cirúrgico. Este resultados deverão ser 
confirmados em séries maiores e com maior número de pacientes.

EP 056
ACESSO TRANSRADIAL DISTAL COMO VIA DE ESCOLHA PARA IN-
TEVENÇÃO CORONARIANA PERCUTÂNEA PRIMÁRIA NUMA LARGA 
COORTE DE PACIENTES EM REGISTRO DE MUNDO REAL
MARCOS DANILLO PEIXOTO OLIVEIRA, LÉLIO LEMOS PINTO NETO, EDNELSON 
NAVARRO, ADRIANO CAIXETA
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL. HOS-
PITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA - TAUBATÉ - SP - BRASIL
O estudo randomizado ANGIE (Anatomical sNuffbox for Coronary anGiography and 
IntervEntions) comparou a eficácia e a segurança entre os acessos transradial dis-
tal (dTRA) e transradial convencional (cTRA) direitos, observando-se associação do 
dTRA a um risco duas vezes menor de oclusão da artéria radial proximal ao ultrassom 
Doppler em 60 dias. O dTRA, todavia, implicou taxa de crossover de acesso quatro 
vezes maior (21,8% vs 5,5%), principalmente devido à falha na inserção do fio-guia, 
bem como a maiores tempos para obtenção do acesso e execução do procedimento 
(dTRA vs cTRA: 120 vs 75s e 14 vs 11min, respectivamente), além de maior produ-
to área-dose de radiação (~10%). Questiona-se, por conseguinte, se tais limitações 
associadas ao dTRA poderiam impactar a sua incorporação à ICP primária, a qual 
deve ser realizada em tempo hábil e por operadores experientes. Em nossa larga ex-
periência no registro de coorte prospectivo DISTRACTION (DIStal TRAnsradial access 
as default approach for Coronary angiography and intervenTIONs, ensaiosclinicos.gov.
br Identificador: RBR-7nzxkm), dentre 3.991 pacientes consecutivamente submetidos a 
cineangiocoronariografia (89%) e/ou ICP 
(60,3%) via dTRA (80,1% por dTRA direi-
to), 917 (23%) o foram por IAMCSST. Nes-
te subgrupo, houve apenas 17 (2%) cros-
sovers de acesso (falha na inserção do 
fio da bainha), quatro deles viabilizados 
por dTRA contralateral. Não se documen-
taram sangramento ou hematoma signi-
ficativos relacionado ao sítio de punção, 
nem disfunção de mão ou polegar após 
qualquer procedimento. (Tabela 1) Por ra-
zões logísticas, os tempos para a aquisi-
ção do dTRA e dos eventuais crossovers, 
bem como os tempos de fluoroscopia e 
dos procedimentos não foram sistemati-
camente registrados. Destarte, apesar da 
natureza retrospectiva e dos potenciais 
vieses de seleção não documentados 
nesta casuística, parece-nos ser viável 
e segura a incorporação do dTRA como 
via de escolha para ICP primária em pa-
cientes com IAMCSST. Ensaios grandes 
e randomizados ainda são necessários e 
esperados para avaliar as limitações e as 
vantagens desta técnica potencialmente 
disruptiva num cenário tão desafiador.

EP055
VIA TRANSRADIAL DISTAL COMO PADRÃO PARA CINEANGIOCORO-
NARIOGRAFIAS E INTERVENÇÕES CORONARIANAS PERCUTÂNEAS: 
EXPERIÊNCIA DE MUNDO REAL COM 3991 PACIENTES CONSECUTI-
VOS DO REGISTRO DISTRACTION
MARCOS DANILLO PEIXOTO OLIVEIRA, LÉLIO LEMOS PINTO NETO, EDNELSON 
NAVARRO, ADRIANO CAIXETA 
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL. HOS-
PITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA - TAUBATÉ - SP - BRASIL
O acesso arterial transradial distal (dTRA) na tabaqueira anatômica, refinamento 
da técnica convencional (pTRA), apresenta potenciais vantagens: maior conforto a 
pacientes (pcts) e operador, menos sangramentos, hemostasia mais rápida e subs-
tancial redução no risco de oclusão da artéria radial (AR) proximal. Com vistas a 
seavaliarem exequibilidade e segurança do dTRA como via de escolha para cineco-
ronariografias (CINE) e/ou intervenções coronarianas percutâneas (ICP) rotineiras, 
analisaram-se os dados de3991 (all-comers) pcts consecutivos submetidos, de 
FEV/19 a MAR/22, a CINE e/ou ICP via dTRA, incluídos no DISTRACTION (DIStal 
TRAnsradial access as default approach for Coronary angiography and interven-
TIONs), o primeiro registro prospectivo brasileiro com tal fim. Resultados: A média 
de idade da amostra foi 63.36±13.3 anos, com maioria de gênero masculino (65.4%) 
e hipertensão arterial sistêmica (77.4%). Síndromes coronarianas agudas prevalece-
ram (50,4%), 40,4% tiveram síndromes coronarianas crônicas e 104 (2.6%) pcts se 
apresentaram ao cath lab em status de choque cardiogênico. A AR distal foi puncio-
nada com êxito em todos os 3991 pcts. Houve apenas 2.3% de “access site cros-
sovers”, sendo, destes, 16% para o dTRA contralateral e 55% para o clássico pTRA. 
Logrou-se inserção bem-sucedida do sheath via dTRA em 98% dos pcts, mormente 
(80,1%) via dTRA direito, com sheaths 6Fr (98,5%) e hemostasia com o TR band® 
(97.8%). Repetição de dTRA ipsilateral se deu em 443 (11%) pcts; dTRA esquerdo 
foi usado em 8,1% e dTRA bilateral simultâneo, em 27 (0.7%) pcts. Em 60% dos 
pacientes, procedeu-se a ICP (eletivas, primárias, de resgate ou ad hoc), sendo a 
artéria descendente anterior o território-alvo mais prevalente (29%) e ICP de oclusões 
totais crônicas em 92 (2.3%) pcts. Não houve qualquer documentação de oclusão de 
AR (distal e proximal) à alta hospitalar. Caso isolado de pseudoaneurisma pós-dTRA 
direito foi resolvido com compressão prolongada, guiada por USG Doppler, com o 
TR band®. Não ocorreram eventos adversos cardíacos ou cerebrovasculares nem 
outras complicações maiores relacionadas à via de acesso. Conclusões: O uso 
rotineiro, por operadores experientes, do dTRA como padrão para CINE e/ou ICP 
em pcts de mundo real parece ser exequível e seguro, no afã de se dirimirem as 
complicações vasculares e de se preservar a AR para uso futuro. 

Tabela 1. Baseline characteristics of all 3,991 pa-
tients.

Tabela 2. Baseline characteristics of all pro-
cedures.

Tabela 1. Demographics and procedural characte-
ristics in patients with STEMI.
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EP 057
PADRÃO CLÍNICO, DEMOGRÁFICO E ANGIOGRÁFICO DE 5.636 PA-
CIENTES COM SÍNDROMES CORONARIANAS CRÔNICAS SUBMETI-
DOS, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, À INTERVENÇÃO CORONARIANA PER-
CUTÂNEA EM CENTRO DE REFERÊNCIA DE GRANDE VOLUME
DM LUANA RIBEIRO, VINICIUS G DURCE, G CAMILA GARGI, SILVIA C MIRRA, THAMIRIS 
C BENÁ, EDNELSON NAVARRO, MARCOS D OLIVEIRA
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL. UNI-
TAU - TAUBATÉ - SP - BRASIL. HRVP - TAUBATÉ - SP - BRASIL
Introdução: A Síndrome Coronariana Crônica é um evento caracterizado por is-
quemia miocárdica crônica, que ocorre devido a progressão lenta da placa ateros-
clerótica, sendo sintomático ou assintomático conforme a gravidade da oclusão da 
artéria e da área de isquemia miocárdica. A condição é representada clinicamente 
pela Doença Arterial Coronariana (DAC), Angina Estável (AE) e Angina Atípica (AA). 
A intervenção é necessária para o tratamento, devido ao elevado percentual de mor-
bimortalidade. Objetivo: Avaliar o padrão clínico e demográfico de 5.636 pacientes 
com Síndrome Coronariana Crônica submetidos à intervenção coronariana percutâ-
nea, nos últimos cinco anos. Método: Dados coletados de JAN/2017 a MAR/2022, 
de 5.636 pacientes com diagnóstico de AA, AE ou DAC submetidos a angioplastia e/
ou cateterismo via radial proximal, radial distal ou femoral em centro de referência de 
grande volume. Resultados: A tabela expõe as características de 5.636 pacientes, 
com as médias de idade 64,24 anos; peso 75,25 kg e altura 1,64m, sendo 60% do 
gênero masculino. A principal via de acesso foi a artéria radial distal (43%), seguida 
pela artéria radial proximal (37%) e arté-
ria femoral (19%). A artéria descenden-
te anterior (ADA) foi a de maior acome-
timento, 51% dos casos, seguida pela 
artéria coronária direita (ACD) em 26.%, 
artéria circunflexa (ACX) em 19% e ape-
nas 2% dos eventos ocorreu no tronco 
coronário esquerdo (TCE). Dentre os 
procedimentos realizados, 35,10% ne-
cessitaram de angioplastia com balão 
e/ou implante de Stents, dentre esses 
80,4% dos stents implantes foram do 
tipo farmacológico e 19,6% do tipo con-
vencional. Conclusão: Alguns fatores 
de risco ficaram evidenciados como; 
idade avançada, obesidade e a pre-
dominancia do sexo masculino frente 
a patologia estudada. A amostra apre-
sentou sucesso nas intervenções dos 
pacientes com síndrome coronariana 
crônica. O conhecimento acerca do 
perfil epidemiológico e padrão clínicos 
dos pacientes, garantem uma melhor 
abordagem, visto a importância das 
artérias acometidas para o bom funcio-
namento cardíaco, sendo necessário 
uma intervenção, para que a condição 
não se agrave. 

EP 059
ESTRATIFICAÇÃO DE ISQUEMIA NA CARDIOTOXICIDADE AGUDA: 
QUAL O VALOR?
LEONARDO PIPPA GADIOLI, HENRIQUE TURIN MOREIRA, LEONARDO CARVALHO 
PALMA, MATHEUS DE AQUINO MOREIRA GUIMARÃES, LUIS GUSTAVO GALI, HELIO 
UMBERTO ANGOTTI CARRARA, MINNA MOREIRA DIAS ROMANO, LIANE RAPATONI, 
LEANDRO MACHADO COLLI, ANDRE SCHMIDT
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL
Introdução: A cardiotoxicidade aguda é uma complicação da terapia onco-hema-
tológica resultando em interrupção precoce do tratamento, hospitalizações e morte. 
Disfunção ventricular relacionada ao câncer (DVRC) pode ser definida como a queda 
de 10% da fração de ejeção para um valor abaixo de 50%. Posicionamentos recen-
tes sugerem estratificação de isquemia na presença de DVRC. No entanto, até o 
momento faltam evidências para confirmar essas orientações. Objetivo: Avaliar os 
desfechos cardiovasculares (síndrome coronariana aguda (SCA), síndrome corona-
riana crônica (SCC), hospitalização e morte cardiovascular) em portadores de DVRC 
submetidos ou não a estratificação de doença arterial coronariana (DAC). Métodos: 
Estudo transversal restrospectivo em portadores de DVRC por antraciclinas, anti-
-HER2, agente alquilante e inibidor de tirosina quinase no período de 2016 a 2021. Os 
participantes foram divididos em dois grupos: Grupo EDAC: estratificado para DAC 
Grupo nEDAC: não estratificado para DAC após julgamento clínico. Resultados: 
33 portadores de DVRC foram avaliados e divididos em grupo EDAC (n=14; 54±9 
anos) e grupo nEDAC (n=19; 47±17 anos; p=0,27). Observou-se maior incidência 
de DVRC sintomática no grupo EDAC (n=9; 64%) em comparação com o grupo nE-
DAC (n=5; 26%). As neoplasias hematológicas e de mama foram as principais doen-
ças nos grupos EDAC e nEDAC (n=6; 42%, n=7; 37% e n=7; 50%, n= 11; 58%) e as 
principais drogas relacionadas à DVRC foram, respectivamente: antraciclinas (n=5; 
36% e n=9; 75%) e antraciclinas associada à terapia antiHER2 (n=6, 43% e n=7, 
37%). Adicionalmente, observou-se diferença significativa na probabilidade pré-teste 
de DAC pelo escore de Morise no grupo EDAC (10,5±2,2) em comparação com o 
grupo nEDAC (7,1±6;p=0,03). O grupo EDAC realizou estratificação de isquemia 
com angioCT de coronárias (n=7, 50%), cintilografia miocárdica (n=6, 43%) e ecoes-
tresse (n=1, 7%). Em relação aos desfechos cardiovasculares, não foi observado 
nenhum evento em ambos os grupos. nos grupos EDAC e nEDAC respectivamente. 
Conclusão: O presente estudo mostra que a presença de  DVRC por antraciclinas, 
anti-HER2, agente alquilante e inibidor de tirosina quinase não foi associada a DAC 
sugerindo que a estratificação de isquemia possa ser realizada apenas em casos 
com alta suspeição e sem prejudicar o tratamento oncológico.

CARDIOMIOPATIAS E DOENÇAS DO PERICÁRDIO
EP 058
SÍNDROME DE TAKOTSUBO - PREVALÊNCIA, PERFIL CLÍNICO, LABO-
RATORIAL E ECOCARDIOGRÁFICO EM NOSSO MEIO 
FLÁVIO ROSA VIEIRA, JORDANA PIRES MENDONÇA, TANNAS JATENE, ROGÉRIO 
LOBO DE ANDRADE LAS CASAS, FABRÍCIO RIBEIRO LAS CASAS, FABÍOLA ARAÚJO 
DE SIQUEIRA, GRACIELLA GANAM ALVES, TARIK ARCOVERDE RIBEIRO COSTA, 
VINICIUS DAHER VAZ
HOSPITAL DO CORAÇÃO ANIS RASSI - GOIÂNIA - GO - BRASIL
A Síndrome de Cardiomiopatia de Takotsubo (TK), também denominada de “broken 
heart syndrome”, descrita inicialmente em 1990, tem sido cada vez mais relatada nos Es-
tados Unidos, Europa e Japão. Apesar de aparentemente ter um prognóstico favorável, 
pouco se sabe da prevalência, perfil demográfico, ecocardiográfico e da evolução clínica 
em nosso meio. Os objetivos deste trabalho são avaliar a prevalência da TK em uma 
população com apresentação de Síndrome Coronariana Aguda (SCA) em um serviço 
hospitalar em Goiânia, bem como descrever suas características epidemiológicas, clí-
nicas, ecocardiográficas e sua evolução hospitalar. Este é um estudo retrospectivo com 
inclusão de todos pacientes que foram submetidos a cateterismo cardíaco admitidos 
com quadro de síndrome coronariana aguda e que tiveram diagnóstico de TK no período 
de 2017 a 2020. Foram utilizados os critérios diagnósticos da Mayo Clinic modificados 
para confirmação de TK: Alteração (Acinesia, Discinesia, Hipocinesia) na parede apical 
do VE; Ausência de lesão coronariana obstrutiva com evidência de síndrome coronaria-
na aguda; Nova alteração eletrocardiográfica ou elevação de marcadores de necrose 
miocárdica. Neste período foram avaliados consecutivamente 783 pacientes com diag-
nóstico de SCA submetidos a cateterismo cardíaco. Treze pacientes tiveram diagnóstico 
confirmado de síndrome de TK, o que representa uma prevalência de 1,66% dos pacien-
tes com clínica de SCA. A idade média foi de 73,23 ±14,3 anos e apenas um paciente 
era do sexo masculino (92,3% de mulheres). A maioria dos pacientes apresentavam dor 
torácica na admissão e supradesnivelamento do segmento ST na parede ântero-septal 
ao ECG. O pico de troponina ultra-sensível foi de 851,9; média de 491,4 (VR < 15 ng/
mL) e de CK-MB de 126,7; média 56,19 (VR < 25 ng/mL). A Fração de ejeção média na 
admissão foi de 42,9 ±7,1% (método de Simpson) e o DDVE de 49,1 ±5,1 mm; Sete por 
cento dos pacientes apresentava discinesia do ápice e 35% acinesia apical. Foi observa-
do apenas um caso (7,6%) com imagem sugestiva de trombo apical. O tempo médio de 
internamento foi de 6 ±3 dias e não se observou óbito hospitalar. A prevalência da Sín-
drome de Cardiomiopatia de Takotsubo em nosso meio é de 1,66% e está em consoante 
com a incidência mundial. Confirmamos ser mais prevalente em mulheres idosas, além 
de apresentar elevação significativa dos marcadores de necrose miocárdica e acometi-
mento discreto da função ventricular esquerda, porém com bom prognóstico hospitalar.

EP060
AMILOIDOSE POR TRANSTIRRETINA: EXPERIÊNCIA DE CENTRO DE 
REFERÊNCIA
EDILEIDE DE BARROS CORREIA, LARISSA VENTURA RIBEIRO BRUSCKY, ANA 
CRISTINA DE SOUZA MURTA, IBRAIM MASCIARELLI FRANCISCO PINTO, GIOVANNA 
MARIN LESSE, PRISCILA CESARI QUAGLIATO, LIRIA MARIA LIMA DA SILVA, YONA 
AFONSO FRANCISCO, PAOLA EMAUELA POGGIO SMANIO, FABIANO CASTRO 
ALBRECHT
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A criação de centros de referência em doenças específicas torna possível 
o ganho de expertise e fornecer aos pacientes e seus familiares  a possibilidade  de 
tratamento de alta qualidade. Descrevemos neste estudo a experiência de um centro 
de referência em amiloidose que iniciou suas atividades em 2018.  Objetivo: Descrever 
características clínicas e sobrevida de pacientes de centro de referência em amiloidose 
cardíaca no período de 2018 a 2022 Resultados: 317 pacientes foram avaliados por 
procura espontânea e encaminhamentos de outros serviços. Foi feito diagnóstico de 
amiloidose em 112p. Destes, 61 p tinham amiloidose hereditária (ATTRH), 31 p de 
amiloidose tipo wild-type (ATTR-wt); 19 p de amiloidose de cadeias leves e um p tinha 
amiloidose AA. 40 p apresentavam variante patogênica sem manifestação clínica de 
doença. Nos 101 p portadores de variantes patogênicas no gene da TTR, a mais pre-
valente foi a Val142Ile, em 70 p (69,3%), seguida da Val 50Met 19p (18,8%), Ala39/Asp 
em cinco pacientes (4,9%), da Glu109Lys  em quatro pacientes  (3,9%) e da Ala117Ser 
em três pacientes de Taiwan (2,9%). Um (1) p tinha associação de dupla mutação, da 
Val142Ile e Val50Met. Ocorreram 23 óbitos entre os pacientes com amiloidose clínica 
por transtirretina , o que perfaz uma mortalidade de 23%. Destes óbitos 16 (23%)  eram 
da mutação Val142, 1 (3,9%) era da mutação Glu109Lys, um (4,9%) óbito não car-
diovascular era da mutação Ala39/Asp  e cinco  (16%) eram ATTR-wt. Entre os 163 p 
com diagnóstico de amiloidose e portadores de variante patogênica, 100 (61,3%). 26 p 
foram incluídos no registro global THAOS,  11 p foram incluídos no estudo Apollo B que 
avalia o papel do patsiran na melhora clinica avaliada pelo teste de caminhada de seis 
minutos e  nove p foram incluidos no estudo Cardio-TTRansform que avaliará o papel 
do eplontersen na mortalidade e eventos clinicos recorrentes. Comentários e Conclu-
são: Apesar de ainda considerada uma doença rara, o número de pacientes avaliados 
em quatro anos, ratifica a ideia de que na verdade é uma doença subdiagnosticada. 
No registro global THAOS, há dados que possibilitam a conclusão de que no Brasil a 
mutação mais prevalente é a Val50Met. Isto ocorre porque um único centro (CEPARM) 
anteriormente incluía os seus pacientes que apresentavam fenótipo neurológico pre-
dominante. No nosso centro de amiloidose cardíaca, a mutação mais prevalente foi a 
Val142Ile. A mortalidade observada foi elevada, comprovando que a amiloidose cardía-
ca é uma doença com mau prognóstico.
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EP 061
DIABETES PIORA SUBSTANCIALMENTE O PROGNÓSTICO DA INSU-
FICIÊNCIA CARDÍACA 
AC PEREIRA-BARRETTO, CH DEL CARLO, AR SCIPIONI, LAM CESAR,  AP MANSUR, AJ 
MANSUR, R KALIL FILHO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Os portadores de insuficiência cardíaca (IC) evoluem com elevada morbi/
mortalidade. Diabetes e a IC tem vários fatores fisiopatológicos comuns. A presença de 
diabetes (DM2) piora muito o prognóstico da IC. Qual tipo de IC é mais frequente entre 
os pacientes DM2 e qual o impacto na mortalidade das diferentes formas de IC? Neste 
estudo procuramos verificar incidência de Diabetes entre os com IC e seu papel no prog-
nóstico nos pacientes de um grande hospital terciário de São Paulo.  Métodos: Estuda-
mos todos os pacientes atendidos num Hospital terciário de São Paulo no ano de 2017, 
verificamos os casos registrados com código I50 e dentre eles aqueles com diagnóstico 
de diabetes e os comparamos com os sem diabetes. Os pacientes foram seguidos até 
2020. Avaliamos os dados demográficos e a mortalidade. Resultado: Em 2017 passaram 
pelo Hospital 13.121 pacientes com IC. Dentre eles 2.356 (17,9%) tiveram o diagnóstico 
de diabetes. Considerando o tipo de IC entre os diabéticos 1.045 (45,6 %) apresentaram 
FE>50%, 283 (11,9%) FE 40-49% e 999 (42,4%) FE <40%. Os pacientes com ICFEp eram 
mais velhos, predominando mulheres. A doença coronária foi diagnosticada em 49% dos 
diabéticos, sendo descrito IAM em 24,0% dos diabéticos contra 10,7% entre os sem dia-
betes. A incidência de insuficiência renal também foi maior entre os diabéticos (22,3% vs 
8,00%). A mortalidade foi 2,4 vezes maior entre os diabéticos (41,4% vs 17,2%) do que 
entre os não diabéticos. A mortalidade foi maior nas três formas de IC (Figura 1). Con-
clusões: A presença de diabetes piora muito o prognóstico dos portadores de IC, tanto 
nos com ICFEp como nos com ICFEr. A ICFEp foi a forma mais frequentes de IC entre os 
diabéticos e esses pacientes tiveram melhor evolução do que os com ICFEr. A doença 
coronária foi a cardiopatia em quase metade dos pacientes com IC.

EP 063
MARCAPASSO DEFINITIVO EM JOVENS: ESTUDO GENÉTICO PODE 
DIAGNOSTICAR ETIOLOGIA 
EDILEIDE DE BARROS CORREIA, LARISSA VENTURA RIBEIRO BRUSCKY, ANA 
CRISTINA DE SOUZA MURTA, YONÁ AFONSO FRANCISCO, FABIANO CASTRO 
ALBRECHT, KELIN CHEN, IBRAIM MASCIARELLI FRANCISCO PINTO, GIOVANNA MARIN 
LESSE, LUIZ PAULO BASTOS SCHMIDT, JÉSSIKA MAYHARA SOUZA TOLENTINO
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Algumas doenças raras estão associadas a bloqueios atrioventriculares 
e necessidade de implante de marcapasso definito. Com a introdução do estudo 
genético na prática clínica, é hoje possível além do diagnóstico destas doenças, 
indicar tratamento se disponível e o screening familiar. Cardiologistas clínicos lidarão 
com mais frequência com estas condições. Descrevemos três casos de pacientes 
jovens que foram submetidos a implante de marcapasso e permaneceram por mui-
tos anos sem diagnóstico da doença básica que foi posteriormente elucidada pelo 
estudo genético. Resultados: Paciente 1: 54 anos, feminina, por apresentar episó-
dios frequentes de palpitações, foi feito diagnóstico de fibrilação atrial e foi indicado 
cardioversão elétrica. Após cardioversão, evoluiu com bradicardia sinusal importante, 
sintomática, com FC inferior a 40bpm, motivo pelo qual foi submetida a implante de 
marcapasso. Teve boa evolução. Os seus dois filhos homens, de 22 e 23 anos passa-
ram também a apresentar episódios de fibrilação atrial. O estudo genético revelou a 
presença de mutação no gene PRKAG2. Paciente 2: 42 anos, evoluiu com “silêncio” 
atrial, com FC inferior a 40bpm, sendo indicado implante de marcapasso definitivo. 
Posteriormente sua filha, de 23 anos, apresentou bloqueio AV 2:1. Estudo genético 
evidenciou mutação no gene EMD associado a distrofia muscular de EmeryDreifuss 
tipo um ligada ao cromossomo X. Paciente 3: 43 anos, feminina, apresentou epi-
sódio de síncope. Evoluiu com bradicardia sinusal sintomática e ecocardiograma 
normal. Sua sobrinha de 17 anos após consulta oftalmológica que identificou córnea 
verticilata fez estudo genético que identificou doença de Fabry. No screening familiar, 
a p fez estudo genético que também identificou a mutação. Repetiu o ecocardiogra-
ma que demonstrou hipertrofia de todas as paredes, com septo e parede lateral de 
14mm. Comentários e Conclusão: Nos três casos descritos, a história familiar foi 
o fator que levou a indicação de estudo genético, o que ocorreu muitos anos após 
o implante de marcapasso definitivo. Em apenas um paciente, foi considerado trata-
mento específico (reposição enzimática). O motivo da indicação do marcapasso foi, 
em todos, bradicardia sinusal inapropriada. Apesar do “silêncio atrial” ser considera-
do patognomônico da distrofia de EmeryDreifuss, este diagnóstico não foi cogitado 
no momento do implante. Concluimos que a realização do estudo genético pode ser 
útil para o diagnóstico da doença de base em pacientes jovens, principalmente se 
têm história familiar. 

EP062
FIBRILAÇÃO ATRIAL PIORA A EVOLUÇÃO DA INSUFICIÊNCIA CAR-
DÍACA
AC PEREIRA-BARRETTO, CH DEL CARLO, JN CARDOSO, AR  SCIPIONI, MT OLIVEIRA 
JUNIOR, AP MANSUR, R KALIL FILHO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: Os portadores de insuficiência cardíaca (IC) evoluem com elevada 
morbi/mortalidade. A fibrilação atrial (fa), arritmia frequente pode modificar a evo-
lução dos pacientes com IC. Estudos mostraram que pioram a evolução nos ca-
sos agudos, mas podem não piorar a evolução nos casos crônicos. Neste estudo 
procuramos verificar incidência de faentre os com IC, verificar se sua frequência 
é diferente nas diferentes formas de IC e seu papel no prognóstico nos pacientes 
de um grande hospital terciário de São Paulo. Métodos: Estudamos todos os pa-
cientes atendidos num Hospital Terciário de São Paulo no ano de 2017, verificamos 
os casos registrados com código I50 e dentre eles aqueles com diagnóstico de 
fibrilação atrial e os comparamos com os sem fa. Os pacientes foram seguidos 
até 2020. Avaliamos os dados demográficos e a mortalidade. Resultado: Em 2017 
passaram pelo Hospital 13.121 pacientes com IC. Dentre eles 2645 (20,2%) apre-
sentavam fibrilação atrial. Os pacientes com fa eram mais velhos 67 anos vs 61,3 
anos (p<0,001). Considerando o tipo de IC entre os pacientes com fa, a fa foi mais 
frequente entre os com FE preservada (FE>50%): 1.378 (52,1%), e 328 (12,4%) 
nos com FE 41-49% e 884 (33,4%) nos com FE <40%. A mortalidade foi 2,5 vezes 
maior entre os com fa (40,5% vs 16,4%) do que entre os sem fa. A mortalidade foi 
maior nas três formas de IC (Figura 1). Conclusões: A presença de fapiora muito 
o prognóstico dos portadores de IC, tanto nos com ICFEp como nos com ICFEr. A 
ICFEp foi a forma mais frequente de IC entre os pacientes com fa e esses pacientes 
tiveram melhor evolução do que os com ICFEr.

EP 064
FENOCÓPIAS DE CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA: PRKAG2 X 
DOENÇA DE FABRY
LARISSA VENTURA RIBEIRO BRUSCKY, EDILEIDE CORREIA DE BARROS , ANA 
CRISTINA DE SOUZA MURTA, PAULO DE TARSO JORGE MEDEIROS, KELIN CHEN, 
BRUNO PEREIRA VALDIGEM, GUILHERME DAGOSTIN DE CARVALHO, GIOVANNA 
MARIN LESSE, JÉSSIKA MAYHARA SOUZA TOLENTINO
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O diagnóstico diferencial das cardiomiopatias que evoluem com aumento 
da espessura miocárdica é frequentemente desafiador. Apesar de serem as causas 
mais frequentes a cardiopatia hipertensiva e a cardiomiopatia hipertrófica em pacientes 
com espessura septal maior que 12mm, amiloidose e doença de Fabry não devem 
ser esquecidas. Doenças mais raras, como Danon, PRKAG2 e doença de Pompe são 
frequentemente negligenciadas. Relato do Caso: Paciente de 59 anos, sexo feminino, 
hipertensa, apresentou episódios de flutter atrial com alta resposta ventricular. Após 
cardioversão elétrica evoluiu com bradicardia juncional sintomática e necessidade de 
implante de marcapasso (MP). Ecocardiograma com função sistólica normal e discre-
ta hipertrofia ventricular esquerda (espessura septal de 12mm) atribuída à hipertensão 
arterial. Exames laboratoriais evidenciavam doença renal crônica estágio 3A. Seus dois 
filhos também com arritmia supraventricular, um deles submetido à ablação de fibrilação 
atrial. Após quatro anos, apresentou quadro de endocardite infecciosa. No ecocardio-
grama, chamava a atenção, além da vegetação em valva tricúspide com refluxo im-
portante, um aumento da espessura septal para 14mm, simétrico, função biventricular 
preservada e hipertensão pulmonar importante. Submetida à cirurgia para troca da valva 
tricúspide e  extração do eletrodos do MP, evoluiu no perioperatório com necessidade 
de doses altas de droga vasoativa,  terapia de substituição renal, disfunção de múltiplos 
órgãos e óbito. Estudo genético recebido posteriormente identificou uma variante pato-
gênica c.905G>A (p.Arg302Gln) no gene PRKAG2 em heretozigose. Discussão: A mu-
tação PRKAG2 leva a acúmulo de glicogênio e tem apresentação fenotípica heterogê-
nea, caracterizada pela síndrome de Wolff-Parkinson-White, hipertrofia ventricular, distúr-
bios do sistema de condução e arritmias supraventriculares. Nesta paciente, flutter atrial 
de alta resposta ventricular associado à história familiar foram as pistas que levaram à 
suspeita diagnóstica de doença de Fabry e PRKAG2, sendo esta última confirmada com 
o estudo genético. Conclusão: Doenças de depósito costumam apresentar-se com um 
curso clínico arrastado e o atraso na sua identificação é responsável por desfechos des-
favoráveis.  Nos últimos anos, a maior disponibilidade para realização de teste genético, 
permitiu o diagnóstico de várias cardiomiopatias raras. A identificação da variante pode 
direcionar para um tratamento específico e modificar a evolução do paciente. 

Rx de tórax: presença de MP. ECG pré e pós cardioversão elétrica.
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EP 065
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MORTALIDADE POR CARDIOMIOPA-
TIAS NO ESTADO DA BAHIA DE 2010 A 2019
LAILSON JOAQUIM DA SILVA, EFRAIM SOLIDADE PACHECO, GILGLÉCIA DOS 
SANTOS MENDES, IAGO ARAÚJO NOVAIS, HELOIZE MOURA PEREIRA, LUÍZA 
PESSÔA ANDRADE, MARIA RITA FERNANDES, TAILANE CRISTINA DE SOUZA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALVADOR - BA - BRASIL
Introdução: Para a Associação Americana do Coração, cardiomiopatias são doen-
ças do miocárdio relacionadas à disfunção mecânica ou elétrica, podendo repercutir 
em dilatação e/ou hipertrofia ventriculares indevidas.  Elas são importantes causas de 
morbimortalidade, sobretudo pela morte súbita e insuficiência cardíaca. A descrição 
das características epidemiológicas dos casos de mortalidade por esse agravo é 
relevante para o planejamento de medidas de prevenção e redução da mortalidade. 
Assim, o presente estudo objetiva analisar o perfil epidemiológico da mortalidade por 
cardiomiopatias na Bahia entre 2010 e 2019. Métodos: Estudo do tipo epidemiológi-
co, transversal, retrospectivo e descritivo, baseando-se em informações disponíveis 
no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), entre 2010 
e 2019, na Bahia, Brasil. Informações sobre óbitos por cardiomiopatias foram analisa-
das relacionando faixa etária, sexo, raça, escolaridade e a região/unidade federativa 
brasileira. Os dados foram tabulados e analisados utilizando Microsoft Excel (2013). 
Resultados: Na Bahia, nesse período, notificaram-se 3144 óbitos por cardiomiopa-
tias. Houve um decréscimo na prevalência, passando de 2,5 por 100 mil habitantes 
em 2010 para 2,1 em 2019. Quanto à faixa etária, evidenciou-se aumento proporcio-
nal da mortalidade considerando o envelhecimento, com maior tendência em indiví-
duos de 80 anos ou mais (23,1%). Observou-se maior número de óbitos em pardos 
(61,8%), solteiros (36,8%), do sexo masculino em todas as faixas etárias, exceto na 
categoria 80 anos ou mais, em que predominam óbitos do sexo feminino (52,9%). 
Destaca-se a maior prevalência de mortalidade em indivíduos com nenhuma ou com 
um a três anos de escolaridade (61,4%). A maioria dos óbitos foram registrados em 
hospitais (60,2%). Conclusão: Conclui-se que as cardiomiopatias se configuram 
como um importante problema para a Bahia, com prevalência em indivíduos idosos, 
pardos e do sexo masculino, podendo relacionar-se a fatores, como a hipertensão e 
o sedentarismo. Observa-se o aumento progressivo do risco para mulheres com o 
avanço da faixa etária, podendo associar-se à perda da proteção pelos hormônios 
femininos, principalmente o estradiol, após menopausa. Já a maior prevalência de 
mortalidade por cardiomiopatias entre indivíduos com nenhuma ou com até três anos 
de escolaridade revela o cunho socioeconômico associado a esse agravo. Assim, 
ressalta-se a relevância de políticas preventivas em saúde voltadas especialmente 
para esses indivíduos na Bahia, a fim de reduzir a mortalidade por esse agravo.

EP 067
MORTALIDADE POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA POR 
DOENÇA DE CHAGAS EM MULHERES E HOMENS EM SEGUIMENTO 
DE 3 ANOS
ANTONIO DE PADUA MANSUR, CARLOS HENRIQUE DEL CARLO, JOSÉ ANTONIO 
RAMOS NETO, ANDRÉ BARBOSA DE ABREU, AIRTON ROBERTO SCIPIONI, ANTONIO 
CARLOS PEREIRA BARRETTO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A cardiomiopatia chagásica crônica (CCC) é uma das principais causas 
de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) na América Latina e carrega uma alta morbi-
dade e mortalidade. Anteriormente, acreditava-se que não havia evidência epidemioló-
gica e clínica de risco de morte associado ao gênero em pacientes com CCC. Este es-
tudo objetivou a analise da mortalidade por insuficiência cardíaca congestiva por CCC 
em mulheres e homens. Métodos: De fevereiro de 2017 a setembro de 2020, acompa-
nhamos uma coorte de pacientes ambulatoriais com ICC (critérios de Framingham) por 
CCC. Testes sorológicos específicos diagnosticaram a doença de Chagas. Os dados 
basais incluíram características clínicas e achados ecocardiográficos. As análises esta-
tísticas foram realizadas com o método de Kaplan-Meier (K-M) para analisar os dados 
de tempo até o evento e os métodos de risco proporcional de Cox para buscar predi-
tores de morte. Resultados: Estudamos 733 pacientes, média de 61,4 ± 12,3 anos, 
381 (52%) do sexo masculino. As mulheres tiveram idade média maior (63,0±11,9 vs. 
60±12,4 anos; p=0,01), tinham uma fração de ejeção ventricular esquerda média 
(FEVE) maior (44,5±14,6% vs. 37,3±14,8%; p<0,001) e um diâmetro diastólico do 
ventrículo esquerdo (DDVE) menor (56,7±8,9 vs. 62,4±9,4 mm; p<0,001). Ao longo 
de um período de acompanhamento de três anos, 168 (44%) homens e 126 (36%) 
mulheres morreram (K-M: log-rank p=0,002; Figura). As mulheres foram submetidas 
a maior número de implantes de marcapassos   (MP) (26,1% vs. 16,5%; p=0,002) e os 
homens mais implantes de cardiodesfibriladores implantáveis   (CDIs) (20,7% vs. 12,5%; 
p=0,003). O transplante cardíaco ocorreu em 10,8% dos homens e 7,4% das mulhe-
res (p=NS). A regressão de Cox para óbito ajustada para idade, infarto do miocárdio 
prévio, diabetes, acidente vascular cerebral (AVC) prévio, doença renal crônica (DRC), 
fibrilação atrial, MP, CDI, transplante cardíaco e FEVE, mostrou, em ordem decrescen-
te, acidente vascular cerebral prévio (HR=2,4; 95 %CL:1,5-3,6), diabetes (HR=2,0; 
95%CL: 1,3-3,1) e DRC (HR=1,8; 95%CL:1,3-2,6) como os principais preditores de 
morte em homens e em mulheres, diabetes (HR=2,2; 95%CL:1,4-3,4), acidente vas-
cular cerebral anterior (HR=1,8; 95%CL:1,1-2,9) e DRC (HR=1,7; 95%CL:1,1-2,7). 
Conclusões: As mulheres tiveram um prognóstico melhor do que os homens, mas 
semelhantes preditores de morte. O controle do diabetes e a prevenção do AVC e da 
DRC podem reduzir significativamente a taxa de mortalidade na ICC por CCC.

EP 066
TENDÊNCIA DA MORTALIDADE POR ENDOCARDITE INFECCIOSA EN-
TRE OS ANOS DE 2009 E 2019 NAS REGIÕES DO BRASIL
ANDRESSA DUTRA LIMA, ERIKA FERNANDA DE SOUZA, PRISCILA APARECIDA SILVA 
LIMA, ARIEDNI DA VEIGA, UELRA RITA LOURENÇO
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - OSASCO - SP - BRASIL
Introdução: Endocardite infecciosa (EI) é uma doença com alto número de morbi-
mortalidade que acomete o endocárdio através da proliferação de agentes infec-
tantes nas estruturas valvulares cardíacas ou do endocárdio. Esta infecção produz 
trombos e vegetações que são estruturas compostas de plaquetas, fibrina e micror-
ganismos infecciosos. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
tendência de mortalidade por Endocardite Infecciosa no Brasil entre os anos de 2009 
e 2019, enfatizando assim, a correlação da doença com as variáveis: sexo, faixa etá-
ria, cor/raça, escolaridade e regiões brasileiras. Metodologia: Trata-se de um estudo 
ecológico, de caráter retrospectivo, onde utilizou-se dados coletados do Sistema de 
Informação de Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática do Sistema Único 
de Saúde (DATASUS) na seção de informações de saúde do Tabulador Genérico 
do Domínio Público (TABNET). Utilizando dados relativos à endocardite que foram 
notificados nas categorias endocardite aguda e subaguda, endocardite de valva 
não específica e endocardite com transtornos valvulares. Resultados e Discussão: 
Considerando a população média das regiões brasileiras e as taxas de mortalida-
de na década de 2009 à 2019, observaram-se valores crescentes para os níveis de 
mortalidade no Brasil por Endocardite Infecciosa, com uma taxa de mortalidade de 
9,34% a cada 100 mil habitantes. Entretanto, na Região Sudeste residem 42,08% da 
população média brasileira e na mesma região a taxa proporcional de óbitos por 
EI foi de 53,06%. As regiões Sul e Centro-Oeste mantiveram taxas de mortalidade 
proporcionais à população média do Brasil. Já as regiões Norte e Nordeste quando 
comparadas, apresentaram taxas de mortalidade inferiores à média Nacional. Pes-
soas brancas faleceram mais do que pardos, indígenas, negros e amarelos. Também 
foi constatado mais óbitos no sexo masculino em comparação ao sexo feminino com 
predominância na faixa etária acima de 40 anos de idade. Conclusão: Pela observa-
ção dos dados analisados percebe-se que há uma elevada tendência de mortalidade 
por EI em homens brancos, com idade superior à 40 anos e que vivem na região 
sudeste o Brasil.

EP 068
REINFECÇÃO PELO SARS-COV2 APÓS QUADRO DE MIOPERICARDI-
TE NO CONTEXTO DE PANDEMIA: O QUE PODEMOS ESPERAR? 
JÉSSIKA TOLENTINO, EDILEIDE BARROS, LARISSA BRUSCKY, KELIN CHEN, ANA 
CRISTINA MURTA, FABIANO ALBRECHT, YONÁ FRANCISCO, RENATO FILHO,  
MARCOS VASCONCELLOS, GIOVANNA  LESSE
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Acometimento miopericárdico pelo SARS-CoV-2 pode ser devido a resposta 
direta de autoimunidade, inflamação ou ambos. A miopericardite é um desafio diagnós-
tico no contexto de pandemia pela dificuldade de correlação com a infecção inicial por 
covid e pela necessidade de exames de alta complexidade, como a ressonância mag-
nética cardíaca (RNMC).  Descrevemos a evolução clínica de uma paciente (p) com mio-
pericardite pós COVID que após dois doses da vacina se reinfectou.  Relato de Caso: 
P feminina, 48 anos, previamente hígida, em maio de 2020 iniciou quadro de dispneia 
progressiva e limitante, dor precordial ventilatório dependente e tosse seca.  Realizou 
exame para COVID negativo (SIC) e ecocardiograma transtorácico (ECOTT) com disfun-
ção sistólica importante, FEVE 28%. Ao exame físico, apresentava hepatomegalia dolo-
rosa. Após dois meses, apresentou piora dos sintomas e novos exames demonstraram:  
PCR 3,7, troponina negativa e RT PCR COVID positivo, RX de tórax com cardiomegalia e 
sinais de congestão pulmonar e ECG com BRE e EV. Novo ECOTT (06/06/2020)  aumen-
to de cavidades, função ventricular reduzida as custas de hipocinesia difusa e derrame 
pericárdico 12mm. RNMC 23/06/2020: Disfunção sistólica biventricular importante (FEVE 
14%), realce tardio de padrão mesoepicárdico associado a edema em segmentar inferior 
e inferolateral médio e basal, realce tardio e edema pericárdico adjacente às áreas des-
critas acima. Derrame pericárdico circunferencial. P evoluiu com melhora clínica e eco-
cardiográfica recebendo alta em 04/07/2020. Em 12/2021, referia boa evolução clínica e 
ter tomado vacinas contra covid AstraZeneca em 24/05/21 e 16/08/21. Fez ECOTT que 
demonstrou melhora significativa da função ventricular (FEVE 46%) e discreto derrame 
pericárdico (5mm). Em janeiro de 2022, teve reinfecção por COVID19 evoluindo com pio-
ra clínica associada a intensa dor torácica. Novo ECOTT mostrou piora da função ventri-
cular, FEVE 36%, e do derrame pericárdico (8mm). A RNMC evidenciou derrame e realce 
tardio em pericárdico, sem sinais claros de acometimento miocárdico. A paciente tomou 
a terceira dose de vacina contra covid-19, Pfizer em 04/02/21. Conclusão: A evolução 
das complicações da infecção pelo SARS COV2 ainda não é totalmente conhecida. Este 
caso mostra a recorrência de acometimento miocárdico e pericárdico no contexto de 
reinfecção pelo SARS-CoV-2. O uso de duas doses de vacina da AstraZeneca e uma da 
Pfizer não pareceu ter contribuído para esta evolução.
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EP339
PERICARDITE EPISTENOCÁRDICA APÓS ANGIOPLASTIA DE ARTÉ-
RIA DESCENDENTE ANTERIOR (DA) 
LUANA FRANCISCA GONCHOREK, ALEXANDRE ABY AZAR RIBEIRO, MATEUS 
RIBEIRO KANAMURA, CAMILA PERUGINI STADTLOBER, LUCIANO RODRIGUES E 
SILVA, OSNEY MARQUES MOURE, ALBERTO CESAR SCHELL DE MORAES
HOSPITAL NORTE PARANAESE - ARAPONGAS - PR - BRASIL 
Paciente A.A.M, 54 anos, diagnosticado com infarto do miocárdio com elevação do 
segmento ST (IAMCST), feito trombolítico na origem, da entrada no hospital de refe-
rência após 24h. No exame físico inicial: REG, afebril, acianótico.PA:120X 90mmHg, 
FC 88bpm, FR 26rpm, Sat 96% ar ambiente, bulhas cardíacas normofonetica em 2T 
sem sopro, sem sinais de insuficiência cardíaca. Com histórico de diabetes mellitus e 
ex-tabagista. Foi programado intervenção coronariana percutânea (ICP) com urgên-
cia. Resultados de exames antes do CATE: Eletrocardiograma (ECG) identificou 
o infarto do miocárdio com elevação do segmento ST afetando parede anterior exten-
sa. Os achados laboratório mostraram elevação de enzimas cardíacas. Achados re-
levantes do CATE mostrando suboclusão segmentar de ramo DA proximal. (Figura 1) 
ateromatose difusa leve nos demais segmentos coronários. Disfunção sistólica seg-
mentar moderada/severa de VE. necessitando de angioplastia no ato, realizado com 
sucesso e retorno do fluxo. (Figura 2) Conclusão: Este relato de caso mostrou pa-
ciente com dor típica, diagnosticado com IAM de parede anterior extensa, feito trom-
bólise com permanência da dor, realizado CATE de urgência com necessidade de 
angioplastia de DA. Após 24horas, evoluiu com piora da dor, ventilatório dependente. 
Novo ECG mostrando elevação do segmento ST em todas as derivações, e infra 
desnível difuso do intervalo P-R, sendo diagnostico pericardite aguda precoce. Após 
24horas do procedimento, evolui com dor torácica ventilatório dependente. Realiza-
do novo CATE com resultado da angioplastia mantido.  Novo ECG mostrando eleva-
ção do segmento ST em todas as derivações, e infra desnível difuso do intervalo P-R. 
(Figura 3) Realizado ecocardiograma evidenciando derrame pericárdio leve com pre-
domínio na região do ventrículo direito. (Figura 4) acinesia de todo ápice do ventrículo 
esquerdo (VE), fração de ejeção (Teicholz) 49%. O paciente foi diagnosticado com 
pericardite aguda precoce (Pericardite Epistenocardica) que ocorre até seis dias do 
infarto do miocárdio. Paciente recebeu Aspirina, colchicina e medicamentos padrão 
para infarto agudo do miocárdio. Pericardite epistenocárdica, causada por exsuda-
ção direta, inicialmente se manifesta  com dor e atrito pericárdico, ocorre em 5-20% 
dos infartos transmurais do miocárdio, mas é clinicamente descoberto raramente 
Os infartos transmural resultam de necrose transmural com inflamação afetando o 
pericárdio visceral e parietal adjacente Sua incidência é de 0,5–5% e ainda é menor 
em pacientes tratados com trombolitico (<0,5%)

EP342
MIOCARDIOPATIA RESTRITIVA POR DEPÓSITO DE DESMINA
CARLOS MANOEL DE CASTRO MONTEIRO, LÍVIA MARIA GARCIA MEIRO, MARCELO 
JAMUS RODRIGUES, MARINA HOFF DE LIMA TONIN, LAÍS OLIVO ROSSI, LUÍSA 
CARVALHO BENEDITO, RAUL CORDEIRO PESSANHA, MIREYA RAIZA MENDOZA 
LAZARTE, ROBERTA PORRECA AZZOLINI, MARIANA CHAUD
HOSPITAL SAMARITANO PAULISTA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é a via final de muitas doenças que afetam 
o coração, o que explica a sua crescente prevalência. A miocardiopatia restritiva é a 
forma menos prevalente das miocardiopatias, classificada como não obliterante com 
infiltração miocárdica por substância anormal ou obliterante por fibrose do endocár-
dio e subendocárdio. Este relato de caso tem por objetivo discutir a miocardiopatia 
restritiva, abordando uma etiologia rara que é o depósito por desmina. Métodos: Pa-
ciente masculino, 26 anos, portador de miocardiopatia diagnosticada há três anos, 
evoluindo há dois meses, com edema nos membros inferiores e dispneia progres-
siva. Deu entrada na nossa instituição, com dispneia aos mínimos esforços e sinais 
de baixo débito cardíaco, sendo diagnosticado IC perfil C. Na história familiar: pai, 
bisavô, avô, tia e primo paternos são portadores de miocardiopatia com comprome-
timento neuromuscular. Diante do quadro clínico, da história familiar e da ressonân-
cia magnética do coração que evidenciou realce tardio não isquêmico biventricular, 
foi indicado o teste genético. Resultados: O sequenciamento completo do exoma 
identificou uma variante patogênica em heterozigose no gene “DES” relacionado a 
uma miocardiopatia restritiva secundária ao acúmulo de desmina que é o filamento 
intermediário mais importante da musculatura esquelética e cardíaca. Tem a função 
de manter a estrutura e a integridade funcional das miofibrilas, funcionando como 
um citoesqueleto proteico. As manifestações cardíacas podem ocorrer na forma de 
miocardiopatia restritiva, doença de sistema de condução, arritmias e morte súbita. 
O paciente apresentou piora da insuficiência cardíaca, necessitando de aminava-
soativas, balão intra-aórtico e “ECMO”, sendo listado na fila de transplante cardíaco. 
Transferido para um centro transplantador, submetido ao transplante cardíaco, po-
rém, no pós-operatório, apresentou quadro séptico, evoluiu para óbito. Neste caso 
clínico foi identificada uma variante patogênica associada à miocardiopatia de he-
rança autossômica dominante/recessiva. O teste genético elucidou a etiologia da 
miocardiopatia, a refratariedade da insuficiência cardíaca ao tratamento clínico e de 
suporte hemodinâmico otimizado, contemplou a indicação do transplante cardíaco 
(TxC). Conclusão: Este caso clínico relata a importância dos testes genéticos no 
diagnóstico etiológico das miocardiopatias e o TxC é considerado uma opção tera-
pêutica nos pacientes com IC avançada e refratária. 

CARDIOPEDIATRIA (CARDIOPATIA CONGÊNITA)
EP 069
DISFUNÇÃO DO VENTRÍCULO DIREITO E RELAÇÃO COM INSUFI-
CIÊNCIA PULMONAR NO LONGO PRAZO DE PACIENTES SUBMETI-
DOS À VALVOPLASTIA PULMONAR PERCUTÂNEA NA INFÂNCIA
LUCIANA SILVEIRA NINA DE AZEVEDO , CELIA MARIA CAMELO SILVA, VALDIR 
AMBRÓSIO MOISES, CÁUDIO HENRIQUE FISCHER , GUSTAVO FEITOSA , FREDERICO 
JOSE NEVES MANCUSO
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A valvoplastia pulmonar percutânea por cateter balão (VPCB) é 
o tratamento de escolha para estenose valvar pulmonar (EVP). Sua principal 
complicação, a insuficiência pulmonar (IP), tem sido relacionada a piora da função 
do ventrículo direito (VD). Procuramos analisar a correlação entre a IP e a função 
sistólica do VD no longo prazo em uma coorte de pacientes tratados na infância. Mé-
todos: Foram revisadas as VPCB realizadas no período de janeiro de 2001 a dezem-
bro de 2015; excluídos os pacientes com outras cardiopatias congênitas, gradiente 
residual transvalvar máximo > 35mmHg e os tratados com idade > 10 anos. Foi rea-
lizada análise ecocardiográfica atual e avaliadas as correlações entre IP com parâ-
metros de função sistólica por métodos convencionais e strain sistólico longitudinal 
global do VD (GLSVD) e da parede livre do VD (SPLVD). Foram investigadas também 
as variáveis da época da VPCB relacionadas com a gravidade da IP. Foram usados 
testes estatísticos apropriados conforme a distribuição e considerada diferença 
significante se p < 0,05. Resultados: A amostra foi composta por 18 pacien-
tes. Na época da VPCB a mediana de idade foi de quatro meses e a do gradiente 
transvalvar pulmonar máximo foi de 53 mmHg. A função sistólica do VD foi alterada 
em dois pacientes pelos métodos convencionais, pelo SPLVD em 4 e com o GLSVD 
em oito pacientes (p<0,05). Houve correlação entre o grau de IP e a disfunção do VD 
na avaliação pelo strain da parede livre do VD (r= -0,66; p=0,02) e GLSVD (r=-0,57; 
p=.0,01). Apenas a idade inferior a 12 meses no momento da VPCB foi preditiva 
do grau de IP no longo prazo (p<0,005). Conclusões: A disfunção do VD foi mais 
observada com o GLSVD em relação aos métodos convencionais.  A IP importante 
associou-se com disfunção do VD no longo prazo e pode estar relacionada a VPCB 
realizada com menos antes dos 12 meses de vida.

Figura 1.

Figura 3. Figura 4.

Figura 2.
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EP 070
PARÂMETROS DE RESPOSTA INFLAMATÓRIA APÓS USO DE CIR-
CULAÇÃO EXTRACORPÓREA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS POR-
TADORES DE “SHUNTS” CARDÍACOS CONGÊNITOS: ESTUDO COM-
PARATIVO ENTRE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR E DEFEITO 
SEPTAL ATRIOVENTRICULAR
VITORIA PELICHO DA COSTA, ELOISA SASSÁ CARVALHO, JULIANO GOMES PENHA, 
ANTONIO AUGUSTO BARBOSA LOPES
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A maioria das cardiopatias congênitas é corrigida por meio de cirurgia 
sob circulação extracorpórea (CEC). A reação inflamatória sistêmica deflagrada pela 
CEC leva a disfunção de múltiplos órgãos, algumas vezes associada à aumento de 
morbidade e taxas de mortalidade. Objetivo: Analisar, comparativamente, parâme-
tros inflamatórios perioperatórios entre pacientes com comunicação interventricular 
(CIV) e comdefeito septal atrioventricular (DSAV). Método: Vinte e seis pacientes fo-
ram incluídos, quinze com CIV e onze com DSAV, com idade entre quatro e 24 meses. 
Contagens de leucócitos e plaquetas, volume plaquetário médio e nível plasmático 
da proteína C-reativa (PCR, imunoturbidimetria) foram analisados na situação basal, 
24h, 48h e 72h após a operação. O nível sérico da interleucina 6 (IL-6) foi determina-
do por ensaio imunoenzimático (immunoblotting) na condição pré-operatória (basal), 
4h e 24h após a cirurgia. Variáveis intraoperatórias foram computadas, incluindo o 
tempo de CEC e o tempo de anóxia. No período pós-operatório, curvas foram cons-
truídas para a temperatura corpórea, pressão arterial sistêmica e saturação periférica 
de oxigênio. Resultados: Durante a operação, a duração da CEC e o tempo de 
anóxia foram mais longos no grupo DSAV comparativamente aos indivíduos com 
CIV (p<0,001). Após a operação, houve diminuição no número de plaquetas circu-
lantes, enquanto a contagem de leucócitos, o nível de PCR e o volume plaquetário 
médio se elevaram (p<0,001 vs. situação basal para todos). Não foram observadas 
diferenças entre os grupos. A IL-6 aumentou em relação à situação basal, com níveis 
mais altos observados quatro horas após a cirurgia (p<0,001). O aumento da IL-6 foi 
significantemente mais expressivo em indivíduos com DSAV comparados àqueles 
com CIV (p=0,011). Níveis de IL-6 obtidos 24 hs após o término da cirurgia correla-
cionaram de maneira positiva com o tempo de CEC (R2=0,388) e com o tempo de 
anóxia (R2=0,536), mas tal correlação foi demonstrada de forma mais contundente 
no grupo DSAV, onde tempos cirúrgicos mais longos foram necessários. Não foram 
observadas diferenças entre os grupos com relação a temperatura corpórea, pressão 
arterial sistêmica e saturação de oxigênio. Conclusão: Com base nestas observa-
ções, conclui-se que a reação inflamatória após a CEC tende a ser mais pronunciada 
em indivíduos com DSAV comparados àqueles com CIV, sendo diretamente relacio-
nada à duração do procedimento cirúrgico corretivo (tempos de CEC e de anóxia). 
Estes dados são relevantes para a melhor supervisão assistencial destes pacientes 
no período pós-operatório.

EP 072
TROMBOMODULINA NA SÍNDROME DE EISENMENGER: IMPACTO 
POTENCIAL SOBRE O RISCO TROMBÓTICO
MARIANA CAPPELLETTI GALANTE, JOHNNY X DOS SANTOS, NAIR Y MAEDA, ANA 
MARIA THOMAZ, ANA V V MARTINS, ANTONIO A B LOPES
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Pacientes com a Síndrome de Eisenmenger (hipertensão pulmonar acentuada asso-
ciada a cardiopatias, com hipoxemia crônica) apresentam alto risco para trombose 
arterial pulmonar. Cursam com hiperviscosidade sanguínea e disfunção endotelial 
bem documentadas. Neste contexto, decidiu-se analisar níveis circulantes de trom-
bomodulina (TM) nestes indivíduos, um proteoglicano com propriedade  anticoagu-
lantes, anti-trombóticas e anti-inflamatórias conhecidas. Foram estudados 35 pacien-
tes, com idade de 28 (20-43) anos (mediana e intervalo interquartílico), saturação 
de oxigênio (Sat O2) 87% (80%-92%) e pressão sistólica arterial pulmonar (PSVD 
- Ecocardiografia) de 93 (80-116 mmHg). A TM plasmática foi analisada por ensaio 
imunoenzimático. Em relação aos controles, os pacientes  tiveram níveis de TM acen-
tuadamente reduzidas (respectivamente, 4,48 ± 0,95 ng/mL e 2,61 ± 0,67 ng/mL, 
p < 0,001). Os pacientes com níveis inferiores a 2,0 ng/mL foram todos femininos 
e apresentaram PSVD superior à aqueles com níveis muitos altos (respectivamente, 
121 ± 23 mmHg e 93 ± 21 mmHg, p = 0,007). Não houve correlação entre a TM  
circulante e o hematócrito, nível de hemoglobina e a Sat O2.

EP 071
COMPARAÇÃO ENTRE STENT DO CANAL ARTERIAL E SHUNT 
BLALOCK-TAUSSIG MODIFICADO EM NEONATOS E LACTENTES 
COM CIRCULAÇÃO PULMONAR CANAL DEPENDENTE EM UM PE-
QUENO CENTRO DE CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA
ULIANA CRISTINA TAGUCHI, G FEITOSA, LSN AZEVEDO, ACB FACCINETTO, 
TRNORONHA, VG CADIMA, J DURANTE, CMC SILVA
HOSPITAL PIRAJUSSARA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Pacientes (pts) com circulação pulmonar canal arterial (CA) depen-
dente ainda são um desafio, particularmente, neonatos que são inelegíveis  para 
reparos primários. Esses pts requerem procedimento paliativo, seja cirurgicamente 
por construção de shunt Blalock-Taussig modificado (BTM) ou percutaneamente por 
cateterismo com implante de stent em CA. Objetivo: Avaliar a eficácia do implante 
de stent no CA em comparação com a cirurgia BTM em pts com circulação pulmonar 
CA dependente. Método: Estudo retrospectivo, longitudinal e unicêntrico. Incluídos 
44 neonatos e lactentes com cardiopatia congênita dependente CA durante novem-
bro/2016 a setembro/2021. 14 pts (31,8%) foram submetidos à cirurgia de BTM (gru-
po 1 –G1) e 30 (68,2%) submetidos a cateterismo  para implante de stent no CA 
(grupo 2-G2). Avaliados sexo, idade, tempo médio de intubação endotraqueal e de 
internação, complicações e óbitos. Resultados: No G1, a idade média foi 38 dias 
e 14,5 dias no G2. Predominância masculina em ambos grupos, sendo G1 com 10 
(71,5%) vs feminino 4 (28,5%) e no G2 masculino 16 ( 53,3%) e feminino 14 (46,7%). 
No G1, diagnóstico mais comum foi atresia tricúspide com 5 (35,7%), Tetralogia de 
Fallot (T4F) 4 (28,5%), atresia pulmonar com comunicação interventricular (AP/CIV) 
3 (21,4%) e atresia pulmonar com septo íntegro (AP/SI) com dois pts (14,3%). No 
G2, diagnóstico mais comum foi AP/SI oito pts (26,6%), seguido de T4F 6 (20%), AP/
CIV e estenose valvar pulmonar crítica quatro (13,3%). O tempo médio de ventilação 
foi de cinco vs 4,9 dias e de internação foi de 17,5 vs 12,7 dias. Todos pts do G1 
evoluíram com complicações, sendo a mais comum sepse cinco (35,7%). No G2, 20 
(66%) não apresentaram complicação, sendo a sepse e a insuficiência cardíaca as 
mais comuns neste grupo com três pts cada (10%), seguido de isquemia no membro 
puncionado e laringite pós-extubação 1 (3% cada). Houve 6 (42,8%) óbitos no G1 
vs 2 (6,6%) óbitos no G2. Conclusão: Em nossa experiência, o stent no CA foi bem 
sucedido e não apresentou complicações graves agudas em sua maioria. Não houve 
nenhum caso com evolução para cirurgia. BTM em nossa instituição apresentou alta 
taxa de morbimortalidade. Nosso estudo reforça que devemos continuar com estra-
tégias para melhorar o prodedimento de stent e manter como alternativa segura para 
manter o fluxo pulmonar.

EP 073
PADRONIZAÇÃO DO CATETERISMO CARDÍACO EM CRIANÇAS POR-
TADORAS DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS COM COMUNICAÇÕES 
SISTÊMICO-PULMONARES
FERNANDA RIBEIRO, LEINA ZORZANELLI, ANTÔNIO AUGUSTO B. LOPES, ANA MARIA 
THOMAZ
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO- SP - BRASIL
A hipertensão arterial pulmonar é uma complicação das cardiopatias congênitas com 
comunicações sistêmico-pulmonares. O cateterismo é usado para obter dados he-
modinâmicos na compreensão da circulação pulmonar e sistêmica nesses casos. É 
necessário definir operabilidade e correção, paliação e combinação. Nesses casos 
interessa obtenção de dados: pressão, fluxos sanguíneos pulmonar e sistêmico, e 
resistências vasculares pulmonar e sistêmica. Nesses pacientes, os fluxos são dife-
rentes e devem ser calculados separados. Existem alguns métodos, porém há fontes 
de erro que dificultam a interpretação. Um dos problemas é que o exame é sob 
anestesia geral, outro é que se assumem valores do consumo de oxigênio. No último 
consenso (Nice), não existia padronização do teste, nem conclusão ou interpretação 
dos resultados. Em vista dessa dificuldade, é necessário padronizar um protocolo e 
avaliar seu resultado. O objetivo desse estudo foi mostrar dados confiáveis de cate-
terismos feitos em crianças com cardiopatias congênitas. Foram inclusos pacientes 
de até três anos, com comunicação de câmaras cardíacas ou grandes artérias e 
fisiologia biventricular.  Excluímos cardiopatias complexas, fisiologia univentricular; 
síndromes exceto Sd. de Down; neonatais ou sob cuidados intensivos; condições 
clínico-patológicas que dificultem o cateterismo. O estudo é transversal prospectivo. 
Foram analisados 25 pacientes com médias de: 1,09 anos, 7kg, 67,78cm e frequên-
cia cardíaca de 131 bpm em duas condições: basal e após óxido nítrico. Dos 25 
pacientes em cada condição, percebe-se uma variação de saturação pós uso de 
óxido nítrico: na veia pulmonar, artéria pulmonar, aorta e veia cava superior tem-se 
um aumento; na veia cava inferior, diminuição. Nas pressões parciais de oxigênio, 
um aumento na veia pulmonar, artéria pulmonar e aorta, e diminuição das pressões 
parciais em veia cava superior e inferior. Nas pressões médias, pós óxido nítrico, tem-
-se aumento em átrio esquerdo e direito, e diminuição em artéria pulmonar e aorta. 
Nas médias de resistência pulmonar indexada (RPI) e resistência sistêmica indexada 
(RSI), vemos diminuição da RPI e aumento sutil de RSI. A razão de fluxos pulmonar e 
sistêmico teve aumento, enquanto a razão de resistências diminuição. Na ausência 
de protocolo, cuidados foram tomados para as coletas serem fidedignas e próximas 
do fisiológico, para não ter interpretações incorretas. Conclui-se que esse protocolo 
foi feito para melhorar o desajuste causado pelas medidas necessárias quando é 
feita a aferição dos dados.
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EP 074
TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE ENDOCARDITE EM PRÓTESE PULMONAR
VIVIAN DE BIASE, GISLAINA MELO DE OLIVEIRA, MARDELSON NERY DE SOUZA, 
THAUAN PAULÚCIO DE OLIVEIRA, AMANDA DE MIRANDA CONSTANTINO, BEATRIZ 
MOURA E SUCUPIRA, ALANA OSTERO MOREIRA LINHARES, WAGNER KNOBLAUCH, 
SIMONE ROLIM FERNANDES FONTES PEDRA
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Atualmente, a valva pulmonar (VP) é a válvula cardíaca menos afetada 
pela endocardite infecciosa (EI), estando a maioria dos casos relacionada a 
pacientes com disfunção congênita da via de saída do ventrículo direito (VSVD). Na 
população geral, a EI envolvendo a VP é um evento extremamente raro, ocorrendo 
em 1,5-2% dos casos. No entanto, o risco de endocardite desta valva aumenta 
substancialmente em adultos portadores de malformações congênitas da VSVD 
previamente reparadas tanto cirurgicamente quanto percutaneamente. Relato 
de Caso: Paciente do sexo masculino, 22 anos, portador de Tetralogia de Fallot, 
submetido à ventriculosseptoplastia e ressecção infundibular em 2001. Aos 18 anos, 
evoluiu com lesão residual importante em valva pulmonar e implante percutâneo de 
bioprótese em posição pulmonar. Após três anos, paciente da entrada em pronto-
socorro com quadro clínico compatível com EI. Em tomografia computadorizada de 
coração e tórax, foi evidenciado trombo no interior da bioprótese pulmonar, com he-
moculturas positivas para bactéria típica. Ao ecocardiograma transtorácico, notou-se 
imagem hiperecogênica arredondada e móvel, medindo em torno de 12 mm x 11 
mm, aderida à face arterial do folheto esquerdo da prótese; com dupla lesão im-
portante, predomínio estenótico, o que gerava um quadro de insuficiência cardíaca 
direita importante em crescente descompensação. Por se encontrar em franca des-
compensação cardíaca direita e em piora progressiva infecciosa, gerando um alto 
risco de abordagem cirúrgica, foi submetido à dilatação percutânea da bioprótese 
com melhora do orifício efetivo valvar (de 8 para 20,5 mm), com redução importante 
da massa que causava obstrução da prótese. Evoluiu com melhora do quadro de 
insuficiência cardíaca e da classe funcional, assim como melhora infecciosa impor-
tante. Discussão: Tal relato de caso visa mostrar a complexidade do tratamento 
da EI cursando com insuficiência cardíaca descompensada. Embora seja clara a 
indicação cirúrgica nos casos de EI refratários ao tratamento antibiótico, o risco 
cirúrgico de abordagem no pico infeccioso e com o paciente descompensado, é 
extremamente elevado. A possibilidade de procedimento percutâneo com balão para 
que a estenose gerada pela vegetação seja corrigida, é uma boa opção e cursou 
com boa evolução. Há a possibilidade de embolização pulmonar de fragmentos da 
vegetação, porém a penetração antibiótica pulmonar é maior que a cardíaca, dessa 
forma o quadro infeccioso também pode ser controlado de uma melhor forma, como 
ocorreu com o paciente. 

EP 343
CASO EXTREMAMENTE RARO DE ANOMALIA DE RETORNO VENOSO 
SISTÊMICO ASSOCIADO À DRENAGEM ANÔMALA DE VEIA PULMONAR
JULIANA CRISTINA TAGUCHI, G FEITOSA,  T NORONHA, ACB FACCINETTO,
CMC SILVA, 
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Relato de Caso: Menina de dez anos, previamente hígida, há dois anos com história 
de dispneia e cianose iniciados após quadro de abcesso cerebral. Ao exame apre-
sentava-se eupneica com saturação de 88% em ar ambiente em repouso, cianose 
de extremidades e baqueteamento digital. Realizado ecocardiografia transtorácica, 
com teste de microbolhas positivo e visualização de grande quantidade de contraste 
salino em cavidades esquerdas, com aparente septo interatrial íntegro. Confirmando 
a presença de shunt direita-esquerda e provável causa de abcesso cerebral. Em 
sequencia, realizou tomografia mostrando aparente drenagem de veia cava superior 
direita em átrio esquerdo além de forame oval patente (FOP). Optado pela realização 
de cateterismo cardíaco que confirmou o diagnóstico de veia cava superior (VSC) 
drenando em átrio esquerdo associado a drenagem anômala de veia pulmonar su-
perior direita drenando em VCS. Encaminhada para cirurgia, sendo a porção inferior 
da VCS mantida conectada a veia pulmonar superior direita e ao átrio esquerdo e 
a porção superior seccionada e anastomosada ao átrio direito. O FOP foi ocluído. 
A paciente evoluiu com pós-operatório sem intercorrências, saturação 98% em ar 
ambiente. Recebeu alta hospitalar em uso de anticoagulação oral e seguimento am-
bulatorial na especialidade.

EP 340
TETRALOGIA DE FALLOT: ACOMETIMENTO DO LADO ESQUERDO DO 
CORAÇÃO 
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ANDRADE, MICHELLI MOLINA, MARDELSON 
NERY DE SOUZA, THAUAN PAULÚCIO DE OLIVEIRA, VIVIAN DE BIASE, WAGNER 
KNOBLAUCH, SIMONE ROLIM FERNANDES FONTES PEDRA
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA –SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A Tetralogia de Fallot (T4F) se caracteriza por hipertrofia ventricular direi-
ta, comunicação interventricular (CIV), obstrução da via de saída do ventrículo direito 
(VSVD) e dextroposição da aorta. Embora sempre relacionada à alterações do lado 
direito do coração, pelas suas características anatômicas iniciais, a T4F pode causa 
também dilatação da raiz da aorta, aorta ascendente e insuficiência valvar aórtica, 
como complicações tardias, uma vez que a aorta desses pacientes sofreu alterações 
estruturais e funcionais durante o período pré e pós cirúrgico. Relato de Caso: Pa-
ciente, homem, 33 anos, portador de T4F sem intervenção prévia por má anatomia 
importante (ausência de árvore pulmonar direita), evoluindo com quadro de edema 
agudo de pulmão, franca insuficiência cardíaca esquerda descompensada, sendo 
realizado ecocardiograma com fração de ejeção de ventrículo esquerdo de 48%, 
valva aórtica com estenose importante, gradiente médio 43mmhg, refluxo importante 
e fluxo reverso holodiastólico na aorta abdominal, raiz aórtica com 50mm e dilatação 
da aorta ascendente com 53mm. Angiotomografia de coração evidenciando ventrí-
culo esquerdo dilatado e hipertrófico, dilatação aneurismática da raiz aórtica com 
52x50mm e aorta ascendente e arco aórtico proximal com 61x59mm. Pelo quadro 
clínico ser compatível com alterações cardíacas esquerdas, optado por abordagem 
cirúrgica com troca valvar aórtica e implante de tubo em raiz de aorta e aorta ascen-
dente. Conclusão: Na T4F, o desvio anterossuperior do septo infundibular e hiper-
trofia septal, leva ao estreitamento do infundíbulo pulmonar e dilatação da aorta, que 
por sua vez já era desviada para o lado direito, recebendo assim um fluxo sanguíneo 
maior do que o fisiológico esperado. Nos pacientes corrigidos, a aorta apresenta 
diminuição da tensão e distensibilidade, levando ao remodelamento da parede aórti-
ca, aumentando a síntese de colágeno, sendo um preditor da dilatação progressiva,  
insuficiência valvar aórtica, dissecção e ruptura. Existem alguns fatores de risco para 
dilatação da aorta que incluem: sexo masculino, arco aórtico para direita, atresia 
pulmonar. Fica clara a importância do acompanhamento e atenção de rotina para 
o lado esquerdo do coração (valva aórtica e aorta) em pacientes adultos com T4F, 
desmistificando que tal patologia acomete apenas o lado direito do coração. 

EP 350
HIPERTENSÃO PULMONAR FIXA POR ORIGEM ANÔMALA DE ARTÉ-
RIA PULMONAR DIREITA NA AORTA ASCENDENTE 
VIVIAN DE BIASE, MILENA SANTOS BOMFIM SALVIANO, MARIA EDUARDA CALDAS 
RABHA TOSTO, MARDELSON NERY DE SOUZA, MARIA DE LOS ANGELES GARCIA 
ANDRADE, BEATRIZ MOURA E SUCUPIRA, WAGNER KNOBLAUCH, SIMONE ROLIM 
FERNANDES FONTES PEDRA
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Hemitruncus, ou origem anômala da artéria pulmonar direita na aorta as-
cendente, é uma cardiopatia congênita rara, frequentemente associada a outras malfor-
mações cardíacas, mas que pode ocorrer de forma isolada. Caracteriza-se por sobre-
carga de pressão e volume direcionados ao pulmão direito, que está conectado a aorta, 
gerando um hiperfluxo pulmonar, que por sua vez leva a insuficiência cardíaca. A não 
correção cirúrgica precoce tem pior prognóstico, gera vasoconstrição crônica da vascu-
latura pulmonar e hipertensão arterial pulmonar fixa. Relato de Caso: Homem, 21 anos, 
encaminhado a serviço de cardiologia aos 11 anos de idade devido ausculta de sopro 
sistólico em borda esternal alta à direita, com B2 fisiológica. Na ocasião, assintomático 
do ponto de vista cardiovascular, com eletrocardiograma que evidenciava sobrecarga 
de ventrículo direito, e radiografia de tórax com aumento de área cardíaca +/4+ e trama 
vascular pulmonar +/4+. Realizado ecocardiograma transtorácico evidenciando origem 
da artéria pulmonar direita na aorta ascendente (Hemitruncus), comunicação interatrial, 
persistência do canal arterial e hipertensão pulmonar (PSVD 108mmHg). A angiotomo-
grafia do coracão (figura 1) confirmou os achados descritos pelo ECO e o cateterismo 
diagnóstico demonstrou hipertensão arterial pulmonar grave, sem resposta ao teste com 
vasodilatador pulmonar. Este paciente manteve seguimento clinico em ambulatório de 
hipertensão pulmonar, e apresentou no decorrer dos anos surgimento de dispneia com 
piora progressiva, e teste cardiopulmonar com redução gradual da capacidade funcio-
nal. Discussão: A origem anômala de artéria pulmonar direita da aorta é uma cardiopatia 
congênita de hiperfluxo pulmonar, cuja história natural sem correção cirúrgica possui alta 
mortalidade e morbidade devido a insuficiência cardíaca e a instalação de hipertensão 
pulmonar fixa, portanto o diagnóstico precoce com correção cirúrgica é fundamental. 
O caso relatado evidencia essa necessidade de abordagem precoce, mostrando que 
mesmo com o diagnóstico sendo feito durante a infância (11 anos), o paciente já possuía 
hipertensão pulmonar fixa, contra indicando a correção cirúrgica e permanecendo ape-
nas em tratamento clínico, sem possibilidade de tratamento curativo. 

Figura 1. Artéria pulmonar direita dilatada com origem na aorta ascendente.
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CIRURGIA CARDIOVASCULAR
EP 075
EXTUBAÇÃO EM SALA VERSUS EXTUBAÇÃO EM ATÉ 6 HORAS: HÁ BE-
NEFÍCIOS CLÍNICOS NO PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA?
ANDRÉ LUIS VALERA GASPAROTO, DOUGLAS ROSSONI, RODRIGO MOREIRA, 
GEOVANE MOSTARO FONSECA, LUIS BONGIOLO MATTOS, THOMAZ BRAGA 
CEGLIAS, ANITA SALDANHA, ANA PAULA PANTOJA MARGEOTTO, RODRIGO FREIRE, 
TANIA MARTINEZ
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA –SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: Tempo de intubação prolongado implica em piores desfechos em pacien-
tes após cirurgia cardíaca. O avanço da qualidade dos anestésicos e de melhores téc-
nicas anestésicas associado à otimização do tempo cirúrgico e de circuitos de circula-
ção extracorpórea vêm possibilitam a extubação cada vez mais precoce dos pacientes 
submetidos à cirurgia cardíaca. Porém, ainda há dúvida quanto aos reais benefícios 
da extubação em sala operatória versus extubação precoce na unidade de terapia 
intensiva.  Objetivos: Comparar os desfechos clínicos entre pacientes extubados em 
sala operatória e pacientes extubados em até 6 horas após admissão em unidade de 
terapia intensiva em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com uso de circulação 
extracorpórea. Material e Métodos: Estudo retrospectivo observacional de 194 pa-
cientes submetidos à cirurgia cardíaca com uso de circulação extracorpórea. Foram 
divididos em dois grupos, no primeiro grupo, pacientes extubados em sala operatória, 
composto por 95 pacientes. O segundo grupo, de pacientes extubados em até seis ho-
ras após a admissão na unidade de terapia intensiva, provenientes intubados do centro 
cirúrgico, composto por 99 pacientes.  Os critérios de elegibilidade no protocolo de 
extubação em sala foram: Tempo de circulação extracorpórea menor que 120 minutos, 
carga tabágica menor que 50 maços/ano, abstinência de tabaco maior ou igual a seis 
meses, IMC (índice de massa corporal) = < 30, idade entre 16 anos e 65 anos, lactato 
dentro da normalidade, ausência de vasopressores. Resultados: Pacientes extubados 
em sala de operação (mediana de oito dias, IQR 6 a 10) tiveram tempo de internação 
hospitalar menor do que os pacientes extubados em até seis horas de admissão em 
unidade de terapia intensiva (mediana de 10 dias, IQR 8 a 12.5), prevalência de delirium 
semelhante (2.0% x 2.1%), ausência de pneumonia associada a ventilação mecânica 
(PAV) (0%), ausência de não readequação calórico-proteica (0%) e quanto a seguran-
ça, apenas um paciente foi reintubado por recirculação anestésica no grupo dos ex-
tubados em sala e não houve diferença na taxa de reinternações em UTI com o grupo 
não extubado. Conclusões: Nesta amostra de pacientes, constatamos que foi seguro 
a extubação em sala. Entretanto, não houve diferenças significamente estatísticas nos 
fatores avaliados, exceto em relação ao tempo de internação total.

EP 077
AVALIAÇÃO PROGNÓSTICA DE PACIENTES COM SÍNDROME CAR-
DIORRENAL EM DIÁLISE SUBMETIDOS A TRANSPLANTE CARDÍACO
GAL CARMO, BCS ALMEIDA, GZL RUIZ, R BRAULIO, AC CARIOCA, FM CASTILHO, CL 
GELAPE, BR PEREIRA, LM  GOMES, ACS LEITE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL
Introdução: A realização de transplante cardíaco em pacientes portadores de sín-
drome cardiorrenal em hemodiálise é controversa e existem poucos relatos na lite-
ratura. Em países desenvolvidos habitualmente esses pacientes são habitualmente 
submetidos a implante de dispositivos de assistência ventricular. Entretanto, no Bra-
sil, tais dispositivos são raramente disponíveis. Objetivo: Avaliar o prognóstico dos 
pacientes com síndrome cardiorrenal em diálise submetidos a transplante cardíaco 
e identificar os fatores relacionados ao óbito. Metodologia: Coorte prospectiva de 
pacientes submetidos a transplante cardíaco em uma instituição de ensino no Brasil.  
Resultados: Entre abril de 2014 e Novembro de 2021, 211 pacientes foram sub-
metidos a transplante cardíaco, 33 (15,7%) em terapia de substituição renal (TSR). 
As características populacionais foram balanceadas, com exceção da classificação 
INTERMACS, uso de balão intra-aórtico (BIA) e nitroprussiato previamente ao trans-
plante, hematócrito e leucócitos totais. O óbito ocorreu em 32 (15,2%) pacientes, 
sendo 10 (30,3%) pacientes em TSR e 22 (12,4%) sem TSR, OR 3,08 (IC=1,3-7,33), 
p=0,008. As variáveis que se correlacionaram ao óbito na análise multivariada fo-
ram TSR, OR 3,08 (IC=1,30-7,33), p=0,008, classificação INTERMACS 1 ou 2, OR 
5,20 (IC=2,26-11,94), p<0,001 e uso de BIA, OR 7,25 (IC=2,93-17,96), p<0,001. 
Na análise multivariada somente a classificação INTERMACS 1 ou 2 permaneceu no 
modelo final de predição, OR 3,87 (IC=1,47-10,26), p=0,006. O teste de Hosmer-Le-
meshow teve valor de p=0,385. Dentre os pacientes INTERMACS 1 ou 2, a presença 
de TSR conferiu taxa de mortalidade de 30,3% vs 26,5%, OR 1,204 (IC=0,454-3,197), 
p=0,79. Todos os pacientes que sobreviveram recuperaram a função renal durante a 
internação. Conclusão: A presença de TSR não deve ser considerada isoladamente 
na decisão de contraindicar o transplante cardíaco. No Brasil essa informação é rele-
vante, dado à indisponibilidade de dispositivos de assistência ventricular na maioria 
dos serviços públicos e privados e à alta prevalência da forma cardíaca Doença de 
Chagas em faz terminal em pacientes jovens que, na ausência do transplante, não 
teriam outra proposta de tratamento. A classificação INTERMACS nessa coorte foi a 
variável que mais se correlacionou com o óbito após o procedimento.

EP 076
AVALIAÇÃO DA DOR EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA DE 
TROCA VALVAR CONVENCIONAL VERSUS MICROCIRURGIA
LUIZ FERNANDO S.R. BALTAZAR, JOÃO PANSANI, GABRIEL B.B. REIS, PEDRO G. M. 
SILVA, ARTUR H. SOUZA, ABISSAY F. DIAS, WALACE C SANTOS, THAYNÁ L. SOUZA, 
GIULLIANO GARDENGHI, ARTHUR M PAIVA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - GOIÂNIA - GO – BRASIL. HOSPITAL ENCORE - AP. 
DE GOIÂNIA - GO – BRASIL
Introdução: A cirurgia cardíaca minimamente invasiva vem ganhando popularida-
de nas últimas duas décadas, associada a melhor efeito estético e menor trauma 
cirúrgico, o que pode ter relação com a menor prevalência de dor. O presente es-
tudo objetiva comparar a ocorrência de dor no primeiro pós-operatório (1ºPO) de 
pacientes submetidos a troca valvar entre cirurgias convencionais e minimamente 
invasivas. Material e Métodos: Estudo transversal analítico com pacientes subme-
tidos à cirurgia cardíaca de troca valvar entre janeiro de 2020 a fevereiro de 2022. 
A avaliação da dor foi realizada no 1ºPO a partir da Escala Visual Analógica de Dor 
(EVA) e Escala de Dor de LANNS para avaliação de componente neuropático quando 
pontuação maior que 12. Para a análise de amostras independentes foi realizado o 
teste T de student (significância em 5%). Resultados: Foram incluídos 41 pacientes 
no estudo. 33 pacientes realizaram cirurgia cardíaca de troca valvar da maneira con-
vencional (grupo CONV) e oito pacientes realizaram a cirurgia minimamente invasiva 
de troca valvar (grupo MINI). A média de idade do grupo CONV foi de 55,5 (±12,5) 
anos versus grupo MINI com média de 62,9 (±16,1) anos (p=0,19). Com relação a 
intensidade da dor pela EVA, a média do grupo CONV foi de 4,3 (±3,4) pontos versus 
4,1 (±3,4) do grupo MINI (p=0,89). Sobre a quantidade de áreas dolorosas, o grupo 
CONV teve média de 1,3 (±1,0) pontos versus 1,1 (±0,8) do grupo MINI (p=0,59). 
No grupo CONV, a principal área dolorosa foi a região esternal e no grupo MINI foi 
na região toracolateral direita. Pela Escala de dor de LANNS, no grupo CONV, 72,7% 
dos pacientes tiverem pontuação menor do que 12, 12,1% tiveram pontuação maior 
do que 12 e 15,2% não relataram dor, não podendo ser classificado pela escala. 
No grupo MINI, 75% dos pacientes tiveram pontuação menor do que 12 e 25% não 
relataram dor. Na análise estatística, não houve diferença significativa entre os grupos 
(p=0,81). Conclusão: Não se verificou diferença entre as cirurgias convencionais e 
minimamente invasivas nos aspectos da dor avaliados na presente amostra. 

EP 078
MELHORA DA FRAGILIDADE EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRUR-
GIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO: UMA ANÁLISE DO 
FRAGILE CLINICAL TRIAL
OMAR ASDRÚBAL VILCA MEJÍA, BIANCA MENEGHINI, LIGIA CRISTIANE FONSECA 
HOFLINGER, FABIANE LETICIA DE FREITAS, BRUNO MAHLER MIOTO, LUIZ AUGUSTO 
FERREIRA LISBOA, LUÍS ALBERTO OLIVEIRA DALLAN, FÁBIO BISCEGLI JATENE
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO- SP – BRASIL
Introdução: A doença cardiovascular (DCV) tem sido associada a um risco aumen-
tado de fragilidade, mas a direção da associação permanece incerta. A identificação 
da fragilidade em pacientes com DCV deve ser considerada relevante para fornecer 
estratégias individualizadas de prevenção e cuidado cardiovascular. Ensaios clínicos 
randomizados demonstraram o impacto da cirurgia cardíaca nas populações de bai-
xo, médio e alto risco cirúrgico, porém não se sabe o impacto deste procedimento 
em pacientes frágeis. Objetivo: Avaliar o impacto da cirurgia de revascularização do 
miocárdio na fragilidade dos pacientes. Método: Esta é uma subanálise do projeto 
FRAGILE, estudo nacional, multicêntrico, randomizado e controlado. Foram anali-
sados 62 pacientes com idade ≥ 60 anos. Os pacientes foram divididos em dois 
grupos; sendo que 30 pacientes foram alocados no grupo CRM sem CEC (circulação 
extracorpórea) e 32 no grupo CRM com CEC. Usamos os Critérios de Fragilidade de 
Fried para classificar os pacientes em não frágil, pré-frágil e frágil. Os parâmetros 
avaliados foram perda de peso não intencional, fadiga autorreferida, nível de ativida-
de física, força de preensão palmar e velocidade de marcha. Realizamos os escores 
de fragilidade antes e seis meses após a cirurgia. Todas as análises estatísticas fo-
ram realizadas no software R. Resultados: Observamos melhora na fragilidade dos 
pacientes submetidos a CRM tanto no grupo com CEC quanto no grupo sem CEC, 
sem diferença entre os grupos. (Figura 1A) No geral, o número de pacientes pré-frá-
geis dobrou seis meses após a cirurgia (de 11 para 22 pacientes) e, o de pacientes 
frágeis diminuiu de 19 para 1 paciente. (Figura 1B) Nove pacientes incluídos no estu-
do não apresentaram mais nenhum grau de fragilidade após seis meses da cirurgia. 
Quanto aos critérios de fragilidade, com exceção da variável de Perda de peso não 
intencional, todos os testes apresentaram diferença na comparação pré e pós cirúr-
gica.  Conclusão: A CRM se mostrou eficaz em reduzir a fragilidade dos pacientes, 
sugerindo que a doença arterial coronariana precedeu à síndrome de fragilidade.

Figura 1.
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EP 079
PREDITORES DE INJÚRIA RENAL AGUDA ASSOCIADA À CIRURGIA 
CARDÍACA EM PACIENTES CLASSIFICADOS POR KDIGO COMO ES-
TÁGIO 3 E SUBMETIDOS OU NÃO À TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 
DRESSA MUZZO DE SOUZA, BIANCA KAJIMOTO MAGALHÃES, STELLA DE SOUZA 
VIEIRA , MARCELO ARRUDA NAKAZONE, LILIA NIGRO MAIA, MAURÍCIO NASSAU 
MACHADO 
FACULDADE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – FAMERP –SÃO PAULO - SP – 
BRASIL. UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Pacientes com injúria renal aguda (IRA) e com aumento de creatinina 
sérica maior que o triplo do valor basal e/ou necessitando de terapia renal substituti-
va (TRS) são classificados por Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) 
como estágio três. O objetivo desse estudo foi avaliar os preditores para a ocorrên-
cia de injúria renal aguda associada à cirurgia cardíaca (IRA-CC) KDIGO estágio 
três em pacientes que necessitaram ou não de TRS, além de compará-los quanto 
a desfechos clínicos e mortalidade em 30 dias. Métodos: Avaliamos 3.622 adultos 
submetidos à cirurgia cardíaca (revascularização miocárdica ou cirurgia valvar) em 
um hospital-escola de nível terciário no período de janeiro de 2005 a janeiro de 2022. 
Modelos de regressão logística multivariada foram utilizados para identificar predito-
res independentes de IRA-CC e necessidade de TRS. Curvas de Kaplan-Meier foram 
construídas na análise comparativa entre taxas de óbito em 30 dias. Resultados: 
A incidência de IRA foi de 51%, distribuída conforme a estratificação: estágio um 
(41%), estágio dois (4%) e estágio três (6%); e 3% da casuística necessitou de TRS. A 
mortalidade global em 30 dias foi de 7,9%; sendo 3,2% entre aqueles que não desen-
volveram IRA e 12,5% em pacientes com critério para IRA-CC. Constatamos, ainda, 
que qualquer grau de IRA-CC foi associado a um significante aumento das taxas de 
óbito: estágio um (6,7%), estágio dois (22,9%) e estágio três (47,6%). Pacientes com 
IRA-CC KDIGO estágio três que não necessitaram de TRS apresentaram mortalidade 
de 39,2% enquanto aqueles submetidos à TRS alcançaram taxa de óbito de 55,0% 
(P=0,023). O modelo de regressão logística multivariada mostrou que a taxa de fil-
tração glomerular estimada basal (odds ratio, 0,95; IC 95%, 0,94 a 0,96; P < 0,001) 
conforme a equação (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) CKD-EPI 
2021 (mL/min/1.73 m²), cirurgia classificada como urgente/emergencial (odds ratio, 
2,52; IC 95%, 1,82 a 3,49; P < 0,001) e tempo de circulação extracorpórea (min) 
(odds ratio, 1,02; IC 95%, 1,01 a 1,02; P < 0,001) foram independentemente associa-
das à manifestação de IRA-CC, enquanto hipertensão arterial sistêmica foi associada 
à proteção para TRS (odds ratio, 0,43; IC 95%, 0,21 a 0,88; P = 0,022). Conclusões: 
Em nossa população, IRA-CC KDIGO estágio três é uma condição grave e com alta 
taxa de complicações clínicas e mortalidade em 30 dias, particularmente quando 
necessita de TRS. Por outro lado, o antecedente de hipertensão arterial sistêmica 
parece atenuar o risco para TRS nestes pacientes.

EP 081
PREVALÊNCIA DE DELIRIUM EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRUR-
GIA DE TROCA VALVAR CONVENCIONAL VERSUS CIRURGIA MINIMA-
MENTE INVASIVA
LUIZ FERNANDO S.R. BALTAZAR, GABRIEL B.B. REIS, ARTHUR M PAIVA, PEDRO G.M. 
SILVA, ABISSAY F DIAS, JAQUELINE F.L. PIMENTA, MARCOS V.P. RODRIGUES, JOÃO 
PANSANI, ARTUR H SOUZA, GIULLIANO GARDENGHI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - GOIÂNIA - GO - BRASIL. HOSPITAL ENCORE - AP. 
DE GOIÂNIA - GO - BRASIL
Introdução: A cirurgia cardíaca minimamente invasiva vem ganhando popularidade 
nas últimas duas décadas, associada a melhor efeito estético e menor trauma cirúr-
gico. O presente estudo objetiva comparar pacientes submetidos a troca valvar entre 
cirurgias convencionais e minimamente invasivas. Métodos: Estudo transversal ana-
lítico com pacientes submetidos à cirurgia cardíaca de troca valvar entre janeiro de 
2020 a fevereiro de 2022. Os pacientes submetidos à microcirurgia foram incluídos 
a partir de setembro de 2021. A avaliação da presença de delirium foi realizada no 
primeiro dia de pós-operatório (1ºPO) em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com a 
utilização das escalas CAM-ICU e RASS. A avaliação dos dados epidemiológicos, 
comorbidades prévias, uso de medicações pré e pós-operatórias, medidas antropo-
métricas e informações relacionadas à cirurgia foram coletados do sistema de pron-
tuário eletrônico. Para a análise de amostras independentes foi realizado o teste T de 
student (significância em 5%). Resultados: Foram incluídos 41 pacientes no estudo. 
33 pacientes realizaram cirurgia cardíaca de troca valvar da maneira convencional 
(grupo CONV) e oito pacientes realizaram a cirurgia minimamente invasiva de troca 
valvar (grupo MINI). Não houve diferença entre os grupos nas variáveis clínicas e ci-
rúrgicas estudadas: Idade (CONV: 55,5±12,5 versus MINI: 62,9±16,1 anos, p=0,19); 
IMC (CONV: 26,6±3,8 versus MINI: 27,7±6,0, p=0,51); Tempo de circulação extra-
corpórea (CONV: 99,2±19,8 versus MINI: 115,4± 32,8);  Tempo de clampeamento 
aórtico (CONV: 71± 15,7 versus MINI: 76,9± 30,2); Média de comorbidades (CONV: 
3,1± 2 versus MINI: 3,9± 2,5); Média de medicações domiciliares (CONV: 4,1± 2,3 
versus MINI: 5,1± 2,9); Média de medicações pós-operatórias (CONV: 7,7± 2,3 
versus MINI: 7,1± 1). A prevalência de delirium no grupo que realizou cirurgia con-
servadora foi de 15,2% e na microcirurgia foi de 12,5% (p=0,85). Conclusões: Os 
achados de prevalência de delirium observados foram concordantes com a literatura 
atual em ambos os grupos. Fatores de risco e desencadeantes classicamente rela-
cionados ao delirium, como idade e polifarmácia, tiveram frequências estatisticamen-
te não significativas entre os dois grupos. 

EP 080
PREVALÊNCIA DE DELIRIUM E FATORES DE RISCO NO PÓS-OPERA-
TÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA
LUIZ FERNANDO S.R. BALTAZAR, ABISSAY FRANCISCO DIAS, GIULLIANO 
GARDENGHI, LAYS S.A. OLIVEIRA, THAIS V.A. RODRIGUES, MARCOS V.P. RODRIGUES, 
PEDRO G.M. SILVA, GABRIEL B.B. REIS , ARTHUR M. PAIVA, ARTUR H. SOUZA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - GOIÂNIA - GO – BRASIL. HOSPITAL ENCORE - 
APARECIDA DE GOIANIA - GO - BRASIL
Introdução: Delirium é uma alteração aguda do estado mental, de curso flutuante 
e que possui alta incidência no pós-operatório (PO) de cirurgia cardíaca. O delirium 
pode levar a consequências tanto a curto quanto a longo prazo. O presente estudo 
objetiva descrever a prevalência de delirium em pacientes submetidos à cirurgia car-
diovascular. Métodos: Estudo transversal descritivo com pacientes submetidos à ci-
rurgia cardíaca entre janeiro de 2020 a fevereiro de 2022. A avaliação da presença de 
delirium foi realizada no 1ºPO em Unidade de Terapia Intensiva com a utilização das 
escalas CAM-ICU e RASS. A avaliação dos dados epidemiológicos, comorbidades 
prévias, uso de medicações pré e pós-operatórias, medidas antropométricas e infor-
mações relacionadas à cirurgia foram coletados do prontuário eletrônico TASY®. Os 
dados coletados e tabulados usando planilhas específicas no software Excel 2010®. 
Resultados: No período, foram incluídos 74 pacientes (39 homens). A incidência de 
delirium foi de 16,2 %. Dos pacientes com delirium, 50% eram do sexo masculino, 
nos sem delirium 53,3% eram do sexo masculino. A média de idade nos com delirium 
foi de 72(±7,9) anos e a de IMC 25,6(±2,89), enquanto a idade média nos sem deli-
rium foi de 57,2(±12,9) e IMC 27,8(±4,1). Em 58,3% dos pacientes com delirium foi 
utilizada anestesia geral associada a raquianestesia e em 41,6% foi utilizada apenas 
a anestesia geral. Já nos pacientes sem delirium, 61,29% realizaram raquianestesia 
mais anestesia geral e 38,70% apenas a anestesia geral. Nos pacientes com delirium, 
o tempo médio de circulação extracorpórea (CEC) foi de 100,7(±31,34) minutos e o 
tempo médio de clampeamento aórtico foi de 70(±27,3) minutos. Por outro lado, o 
tempo de médio de CEC foi de 97,5(±26,6) minutos e o de clampeamento aórtico 
de 69,4(±22,6) minutos nos pacientes sem delirium. Quanto ao número de comor-
bidades, a média foi de 5,08(±2,27) nos pacientes com delirium e 3,2(±2,2) nos 
sem delirium. Com relação às medicações, a média em uso domiciliar e em uso 
pós-operatório foram de 5(±2,1) e 7,8(±1,9), respectivamente, nos pacientes com 
delirium e o número médio de medicações em uso domiciliar foi de 4,1(±2,1) e em 
uso pós-operatório foi 7,5(±1,9) nos sem delirium. Conclusão: A prevalência de 
delirium encontrada na amostra foi compatível com os atuais dados da literatura. 
Considerando os pacientes com delirium, observou-se múltiplos fatores predispo-
nentes e precipitantes, como idade avançada, maior número de comorbidades e 
polifarmácia pré e pós-operatória.

EP 082
VALIDAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE CHOQUE SCAI EM PACIENTES 
SUBMETIDOS A TRANSPLANTE CARDÍACO
GAL CARMO, GZL  RUIZ, BCS ALMEIDA, R BRAULIO, AC CARIOCA, FM CASTILHO, CL 
GELAPE, BR PEREIRA, LM GOMES, ACS LEITE 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL
Introdução: A classificação de choque da Society for Cardiac Angiography and In-
terventions (SCAI) foi publicada em 2019, mas ainda não foi validada em pacientes 
submetidos a transplante cardíaco. Objetivos: Avaliar a associação entre os diferen-
tes grupos da classificação de choque da SCAI e a ocorrência de mortalidade entre 
pacientes submetidos a transplante cardíaco. Metodologia: Coorte prospectiva de 
pacientes submetidos a transplante cardíaco em uma instituição de ensino no Brasil.
 Resultados: Entre abril de 2014 e novembro de 2021, 211 pacientes foram subme-
tidos a transplante cardíaco com mediana de idade de 51 (40;58) anos e 73 (34,4%) 
do sexo feminino. As características populacionais entre os 5 diferentes grupos da 
classificação SCAI, com exceção de diabetes melitus insulino requerente (15,1%, 
21,4%, 1,5%, 8,3% e 5,6%, p=0,038), uso de balão intra-aórtico previamente à cirur-
gia (0, 0, 4,6%, 20,0%, 55,6%, p<0,001), dias de internação antes da cirurgia [0 (); 1,5 
(); 30 (); 30 (); 39 ()], plaquetas [191000 (159250;246500); 214500 (172500;287500); 
221000 (176000; 285500); 191000 (146000;250000); 184500 (139500; 252500)] e RNI 
[1,51 (1,22; 2,39); 3,07 (1,65; 4,51); 1,46 (1,23; 2,37); 1,30 (1,12; 1,55) e 1,34 (1,18; 
1,65)] respectivamente para os grupos A, B, C, D e E. Com relação à mortalida-
de, comparados ao grupo A, pacientes na classificação B apresentaram OR 2,083 
(0,341-12,733), p=0,595, os do grupo C OR 0,820 (0,195-3,444), p=1,000, grupo D 
OR 4,167 (1,288-13,481), p=0,012 e grupo E 7,955 (1,979-31,972), p=0,004. A curva 
ROC para a classificação SCAi foi de 0,695 (0,590-0,799). Pacientes com classifica-
ção D ou E apresentam OR 4,832 (2,146-10,879), p<0,001. A análise multivariada por 
regressão logística mostrou que pertencer ao grupo D ou E foi a única variável que 
manteve significância estatística, com OR 4,028 (1,397-11,610), p=0,010.  Conclu-
são: A classificação de choque da SCAI está associada à ocorrência de óbitos no 
pós operatório de transplante cardíaco, especialmente os grupos D e E.
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EP 083
ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A SUBSTITUIÇÃO VALVAR AÓRTICA 
TRANSCATETER EM COMPARAÇÃO À CIRURGIA CONVENCIONAL, 
OS DESFECHOS CLÍNICOS OBSERVADOS E A DURABILIDADE DA 
PRÓTESE IMPLANTADA: REVISÃO DE LITERATURA
MARIA FERNANDA DE PALMA MARTINEZ BRIGAGÃO FERREIRA, AMANDA ARRAIS 
BENTO DE SOUZA , FELIPE YUE JON CHIU, MAGALY ARRAIS DOS SANTOS
UNIVERSIDADE SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A técnica de Implante Aórtico Valvar Transcateter (TAVI) surge como 
uma alternativa para tratamento de pacientes com Estenose Aórtica grave que pos-
suem alto risco de operação por cirurgias convencionais. A TAVI possui resultados 
satisfatórios e de forma menos invasiva, além de apresentar desfechos positivos nos 
procedimentos cirúrgicos, garantindo não apenas um bom prognóstico, mas tam-
bém pode trazer uma maior qualidade de vida à pessoa. As próteses novas, por 
serem adaptadas à necessidade do paciente, buscam sempre implantes funcionais 
e duradouros que visem a longevidade do indivíduo, sendo uma alternativa eficiente 
e inovadora. Cujo o objetivo foi buscar atualização do conhecimento sobre a técnica 
do Transcateter, destacando principalmente a durabilidade da prótese, ilustrando os 
benefícios deste tratamento em pacientes com Estenose Aórtica Grave pela subs-
tituição dos procedimentos cirúrgicos convencionais. Métodos: Realizamos uma 
revisão de artigos nas plataformas de busca PubMed e Scielo, entre 2005 a 2020. 
Foram selecionados 25 artigos, dos 152 revisados na língua portuguesa e inglesa, 
com o intuito de analisar os desfechos clínicos do tratamento utilizado em pacientes 
com EAo, e estudos abordando a durabilidade da prótese e qualidade de vida dos 
pacientes que se submeteram à Cirurgia Valvar Convencional (SAVR) comparada à 
TAVI. Resultados: Estudos mostram que pacientes com risco cirúrgico baixo a in-
termediário, os resultados clínicos de TAVI a médio prazo são semelhantes ao SAVR, 
sendo as taxas de morte por qualquer causa (RR 0,86; IC 95%: 0,67-1,10), morte 
cardiovascular (RR 0,88; IC 95%: 0,73-1,06) e acidente vascular cerebral (RR 0,97; 
IC 95%: 0,81-1,15). Redução da incidência de eventos hemorrágicos (RR 0,45; IC 
95%: 0,28–0,73) e lesão renal aguda (RR 0,48; IC 95%: 0,25–0,93), reduzindo riscos 
de fibrilação atrial e regurgitação paravalvar. No entanto, o TAVR foi associado a 
uma maior taxa de implante de marcapasso (RR 3.01;IC de 95%: 1,04–8,72). Con-
clusões: Atualmente, a TAVI vem se tornando um procedimento possível, seguro e 
promissor para intervenções cirúrgicas de cardiopatias para as próximas gerações, 
sendo menos invasivo e oferecendo uma maior qualidade de vida ao paciente, prin-
cipalmente devido ao fator de durabilidade das próteses

EP 085
CUSTO-EFETIVIDADE DE VARFARINA VS RIVAROXABANA NA FIBRI-
LAÇÃO ATRIAL NOVA EM PÓS OPERATÓRIO DE REVASCULARIZA-
ÇÃO DO MIOCÁRDIO (TASK-POAF)
MARCEL DE PAULA PEREIRA, EDUARDO GOMES LIMA, FABIO GRUNSPUN PITTA, CIBE-
LE LARROSA GARZILLO, HENRIQUE TROMBINI PINESI, BRUNO MAHLER MIOTO, LUIS 
HENRIQUE WOLFF GOWDAK, FRANCISCO CARLOS DA COSTA DARRIEUX, OMAR AS-
DRUBAL VILCA MEJIA, CARLOS VICENTE SERRANO JUNIOR
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Fibrilação atrial nova (FAPO) no pós-operatório de cirurgia de revascula-
rização do miocárdio (RM) é uma entidade observada em até 40% dos procedimen-
tos. Apesar disso, há poucas evidências sobre o uso de anticoagulantes orais diretos 
(DOACs) neste cenário. Métodos: Trata-se de estudo unicentrico, randomizado, pros-
pectivo e aberto comparando duas estratégias de anticoagulação: Varfarina associada 
à ponte com enoxaparina versus rivaroxabana após FAPO. As medicações foram inicia-
das durante a internação e o seguimento foi de 30 dias. O desfecho primário foi a ava-
liação de custo-efetividade. Os custos foram analisados   sob a perspectiva de saúde 
suplementar no sistema de saúde brasileiro. Anos de vida ajustados por qualidade de 
vida (QALY) foram avaliados usando o questionário SF-6D. O desfecho de segurança 
considerado foi qualquer sangramento pelos critérios da Sociedade Internacional de 
Trombose e Hemostasia (ISTH). Resultados: Foram randomizados 51 pacientes que 
apresentaram FAPO para iniciar a anticoagulação assim que o risco de sangramento 
fosse considerado baixo e foram acompanhados por 30 dias. Vinte e seis pacientes 
foram randomizados para o grupo varfarina e 25 para o grupo rivaroxabana. Ambos os 
grupos tinham perfil de comorbidades semelhantes. Aproximadamente 60% dos pa-
cientes foram operados em cenário eletivo e 40% em cenário de síndrome coronariana 
aguda. A mediana do desfecho primário de custo-efetividade foi de R$ 6832,8 no grupo 
da varfarina e R$ 2195,3 no grupo grupo rivaroxabana (p<0,001), conforme mostrado 
na figura 1. O resultado do questionário SF-6D não apresentou diferença estatística 
entre os grupos (p=0,403). As taxas de sangramento foram de 26% no grupo varfarina 
e 12% no grupo rivaroxabana (p =0.18). Conclusão: Neste estudo com seguimento 
de 30 dias, a estratégia de anticoagulação com rivaroxabana em pacientes com FAPO 
foi mais custo-efetiva em relação à terapia padrão com varfarina.

EP 084
CIRURGIA CARDÍACA EM PACIENTES TESTEMUNHAS DE JEOVÁ. EX-
PERIÊNCIA DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA
EDUARDO NASCIMENTO GOMES, PEDRO HORIGOSHI REIS, LEANDRO VIEIRA 
FRANCO, LUARA PIOVAN GARCIA, NELSON HENRIQUE GOES SCORSIONI, AYRTON 
BERTINI JÚNIOR, NELSON AMÉRICO HOSSNE JÚNIOR , WALTER JOSE GOMES
HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA - SOROCABA - SP - BRASIL
Introdução: Pacientes Testemunhas de Jeová (TJ) são membros de um grupo reli-
gioso que não aceitam transfusão de hemoderivados e consequentemente são ex-
cluídos de tratamento cirúrgico cardíaco em muitos centros. A recusa de transfusão 
de sangue e derivados apresenta um desafio único em pacientes que necessitam 
de cirurgia cardíaca. Objetivo: Relatar a experiência e resultados de uma institui-
ção de referência no atendimento de pacientes TJ submetidas à cirurgia cardíaca. 
Método: Entre janeiro de 2018 e setembro de 2021, 13 pacientes TJ foram sub-
metidos a cirurgia cardíaca. Para otimizar os resultados cirúrgicos nesta população, 
antiplaquetários são suspensos cinco dias antes da cirurgia. Os pacientes recebem 
no pré-operatório eritropoietina humana recombinante, sulfato ferroso e ácido fólico 
para elevar a hemoglobina (Hb) acima de 13 g/dL. Antifibrinolíticos, vitamina K e 
eventualmente desmopressina são utilizados como coadjuvantes da coagulação. 
Durante a cirurgia e pós-operatório, a hipotensão controlada é criteriosamente utiliza-
da para obter hemostasia efetiva. Dez pacientes foram operados de revascularização 
miocárdica (RM) e três foram valvares, incluindo uma reoperação para troca valvar 
mitral. Resultado: A idade dos pacientes variou entre 38 e 72 anos (média 65 anos).  
A hemoglobina pré-operatória ficou entre 11,5 e 16,2 g/dL (média 13,9) e na alta hos-
pitalar de 8,9 e 12,5 g/dL (média 9,9). Todas as dez cirurgias de RM foram realizadas 
sem circulação extracorpórea. Não houve mortalidade, e nenhum paciente recebeu 
transfusão sanguínea. Doze pacientes não tiveram sangramento significativo, um pa-
ciente apresentou sangramento mais importante com queda mais acentuada da Hb, 
sendo o nadir de Hb na internação de 5,6 g/dL. Conclusão: A cirurgia cardíaca em 
pacientes TJ sem uso de transfusão sanguíneas apresentou nesta serie resultados 
clínicos satisfatórios. A experiência adquirida com esse grupo de pacientes está sen-
do aplicada para toda a população operada, com redução significativa de uso de 
sangue e derivados.

EP 086
DOR NO PÓS OPERATÓRIO DA CIRURGIA CARDÍACA: ABORDAGEM 
CIRÚRGICA CONVENCIONAL VERSUS TÉCNICAS POR MINI-INCISÕES
CHAVES, ANTONIO, LOPES, JACKSON, AVELINO, PAULA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - SALVADOR - BA – BRASIL. UNIVERSIDADE SALVA-
DOR - SALVADOR - BA - BRASIL
Fundamento: Considerando o critério dor pós operatória, ainda não está claro se a 
cirurgia cardíaca por mini-incisão é superior à técnica convencional. A análise ade-
quada desse desfecho é importante, pois a dor pós operatória está diretamente re-
lacionada com a intensidade da resposta endócrino-metabólica ao trauma cirúrgico. 
Esse trabalho busca comparar a dor pós operatória na cirurgia por esternotomia 
mediana completa (EMC) versus cirurgia por mini-incisão (MI).  Material e Méto-
do: Esse trabalho é uma revisão sistemática da literatura, com coleta de artigos nas 
bases de dados PubMed, Cochrane, LILACS e SCIELO. Foram incluídos ensaios 
clínicos que comparam a técnica por EMC com técnicas por MI na cirurgia de re-
vascularização do miocárdio, troca valvar aórtica e troca valvar mitral, publicados em 
qualquer ano, nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola. Foram seguidos os cri-
térios do protocolo Preferred reporting items for systematic review and meta-analy-
sis. Resultados: Foram encontrados um total de 96 artigos. Destes, 14 atenderam 
integralmente os critérios de inclusão. Um total de 1.416 pacientes foram analisados. 
Estes incluíram adultos de centros na Alemanha, Espanha, Itália, Brasil, França, Índia 
e Egito. 711 foram submetidos à EMC e 705 submetidos às técnicas por MI, que 
consistiram em minitoracotomia esquerda e direita e miniesternotomia.  Na cirurgia 
da valva mitral, houve unanimidade entre os autores. Dois estudos analisaram a dor 
pós operatória, e 100% favoreceu a cirurgia por MI. Sete trabalhos analisaram a dor 
pós operatória na cirurgia de troca valvar aórtica, não havendo consenso. Um estudo 
(14%) encontrou menores níveis de dor através da EMC. Três autores (43%) não en-
contraram diferença estatisticamente significante quando compararam as duas téc-
nicas. Em contraposição, os demais autores (43%) demonstraram que os menores 
níveis de dor foram alcançados com a cirurgia por MI. O cenário mais heterogêneo foi 
encontrado na cirurgia de revascularização do miocárdio (total de sete trabalhos). A 
depender da forma da colheita da artéria torácica interna esquerda (ATIE) (sob visão 
direta ou endoscópica), a tendência da intensidade da dor variou. De forma ampla, 
dois trabalhos (28%) encontraram maiores níveis de dor através da cirurgia por MI, 
um (14%) não encontrou diferença estatisticamente significante e quatro (57%) de-
monstraram maiores níveis de dor através da EMC. Conclusão: A literatura atual 
não sustenta que, de uma forma global, a cirurgia cardiovascular por MI tem um pós 
operatório menos doloroso, quando comparada à cirurgia por EMC. 
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EP 087
PREDITORES DE HEMOTRANSFUSÃO NO PÓS-OPERATÓRIO DE CI-
RURGIA CARDIOVASCULAR COM CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA
TAINA T VIANA, LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS, CLARA SALLES FIGUEIREDO, 
JACKSON LOPES BRANDÃO, LARISSA XAVIER GOMES DA SILVA, MARIANA BARAUNA 
DA SILVA, ELIAS SOARES ROSEIRA, KARLA SANTOS PINTO
HOSPITAL ANA NERY - SALVADOR - BA - BRASIL
Introdução: A necessidade de hemotransfusão no pós-operatório de cirurgia car-
díaca está associado com aumento da morbimortalidade cirpurgica. Por este motivo, 
é importante identificar fatores preditores para que se tente otimização ou tentativa 
de resolução dos mesmos pré-procedimento. Objetivo: Identidicar fatores predito-
res de necessidade de hemotransfusão no pós-operatório de cirurgia cardiovascu-
lar com uso de circulação extra-corpórea (CEC). Métodos: Trata-se de uma coorte 
prospectiva incluindo todos os indivíduos acima de 18 anos submetidos a cirurgia 
cardíaca com uso de CEC no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021 em um 
hospital de referência na cidade de Salvador-Ba. Para análise univariada foi utilizado 
teste quiquadrado para variáveis categóricas e teste t para variáveis contínuas. Foi 
realizada análise multivariada com regressão logística, em que foram incluídos os 
preditores com valor de p<0,05 na análise univariada ou aqueles com plausibilidade 
biológica. Foi considerado estatisticamente significante valor de p<0,05. Resulta-
dos: Foram incluídos 1668 indivíduos, com média de idade de 54,5 ±14,4 anos, sen-
do 889 (53%) do sexo masculino, 412 (25%). A maioria foi submetida a cirurgia valvar 
isolada 738 (44,2%), seguido por cirurgia de revascularização miocárdica em 672 
(40,3%). O Euroscore II médio foi de 1,96±2,26 e a média do hemograma (Hb) basal 
foi 12,9 ±2,0. Houve necessidade de hemotransfusão em 506 (30,3%). Hemotransfu-
são foi associado com maior mortalidade: RR 2,7 (IC 1,8-4,0); p< 0,001. Os fatores 
preditores de hemotransfusão na análise multivariada foram sexo masculino: RR 1,66 
(1,31-2,11) e Hb pre-operatório: RR 1,19 (1,10-1,28). Conclusão: Hemotransfusão 
no pós-operatório de cirurgia cardiovascular com uso de CEC esteve associado com 
maior mortalidade. Os fatores preditores de transfusão foram sexo e hemoglobina 
pre-operatória. Portanto é importante a identificação de paciente com níveis mais 
baixos de hemoglobina basal para tentativa de otimização, com possível impacto 
nos desfechos cirúrgicos.

EP 089
ANSIEDADE E VARIÁVEIS HEMODINÂMICAS APRESENTAM CORRE-
LAÇÃO POSITIVA EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA DE RE-
VASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO ANTES E DURANTE O PERÍODO 
DE PANDEMIA DA COVID-19
MARLON LEMOS-ARAÚJO, R FERREIRA-SILVA, AM ABREU, CBF REIS, MRC BRANCO, 
ALR SANTOS, LA  ROCHA, CT MOSTARDA, VJS NINA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO –SÃO LUÍS- MA - BRASIL
Introdução: Os sintomas de ansiedade têm sido associados à maior reincidência do 
infarto agudo do miocárdio, morte por causas cardiovasculares e prejuízo funcional 
pós-infarto. Além disso, podem, ainda, retardar o processo de cura e o bem-estar 
dos indivíduos submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio. Sendo as-
sim, buscou-se investigar a associação entre estado emocional e variáveis hemo-
dinâmicas dos pacientes. Método: 21 pacientes, sendo em sua maioria homens 
(53%), com média de idade (61,9±9,3 anos) admitidos na Unidade de Cardiologia 
do Hospital Carlos Macieira em São Luís/MA, para revascularização cirúrgica do mio-
cárdio participaram do estudo. Para a análise estatística, procedeu-se análise por 
meio do teste de Pearson para verificar a correlação e associação entre as variáveis 
adotando-se o critério de significância de p<0,05, A análise estatística foi realiza-
da no programa IBM SPSS Statistics for Windows 21.0. Resultados: Os resultados 
demonstraram que houve uma associação moderada positiva entre Ansiedade e 
Pressão arterial sistólica no período pré-pandemia (r=0,644, P<0,05) e Ansiedade e 
Duplo Produto dos pacientes no período da pandemia (r=0,561, P<0,05). Conclu-
são: Pacientes cardiopatas submetidos à revascularização cirúrgica do miocárdio 
apresentam associação significativa entre o estado emocional e variáveis hemodinâ-
micas ante e durante a pandemia de Covid-19.

EP 088
TROMBO DE AORTA ASCENDENTE E ARCO – RELAÇÃO COM A COVID-19
ALBERT SALVIANO DOS SANTOS, ANA LUIZA SCHOLL GIARETTA, ANA MARIA ROCHA 
E PINTO, FELIPE MACHADO DA SILVA, LUCIANA RASCOV BRISOLLA, VALQUÍRIA 
PELISSER CAMPAGNUCCI
SANTA CASA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Trombo primário de Aorta é raro, incidência de 0.45% em aortas sem 
lesões. Apresenta-se por embolizações com alta taxa de mortalidade. Sua correlação 
com a COVID-19 foi descrita em seis casos na literatura e em três casos em nosso 
serviço. Método: Caso 1: Homem, 57 anos, ex-tabagista, portador de DM2.  Diag-
nosticado com trombo em aorta ascendente, recebeu anticoagulação (ACO) plena e 
após 13 dias apresentou resolução do trombo. Caso 2: Mulher, 47 anos, tabagista, 
hipertensa, dislipidêmica, AVCi há um ano, apresentou suboclusão de artéria axilar 
e trombo em arco aórtico. Foi anticoagulada e houve melhora do trombo. Caso 3: 
Mulher, 56 anos, tabagista, chegou à emergência com infarto agudo do miocárdio 
e oclusão arterial aguda de membro superior esquerdo. Encontrado trombo na aor-
ta ascendente e arco. Submetida a cirurgia de emergência. Evoluiu com disfunção 
biventricular, necessidade de balão intra-aórtico e óbito por choque misto e instabi-
lidade elétrica em 24h. Resultado: A formação dos trombos na Covid-19 está rela-
cionada a inflamação endotelial, aumento dos fatores de coagulação e alta especi-
ficidade na ligação do vírus com receptores ACE-2. Doenças primárias da Aorta são 
os fatores de risco mais frequentes para formação de trombo. Os nossos pacientes 
apresentavam fatores de risco adicionais que, associados à trombogenicidade do 
SARS-Cov-19, elevaram o risco de trombose da aorta mesmo na ausência de lesões 
como placas ou úlceras. Na cirurgia do 3º caso, observamos trombos pediculados 
em endotélio sem lesões. A tabela 1 ilustra os casos atendidos em nosso serviço 
e os descritos na literatura. Não há consenso quanto ao tratamento. A maioria dos 
autores defende a ACO, sendo a cirurgia reservada para os casos de persistência, 
recorrência do trombo ou embolização. Outros defendem que a aortotomia deve ser 
o tratamento imediato, para prevenção das complicações. Há uma tendência para o 
tratamento cirúrgico precoce em paciente jovens, trombos maiores de 3 cm, localiza-
ção na aorta ascendente ou arco, recorrência de eventos embólicos e alta mobilidade 
do trombo. Conclusão: Trombo da aorta ascendente e arco é raro e tem alta mor-
bimortalidade. Observamos aumento de casos em nosso Hospital associados a Co-
vid-19. Há concordância para a realização do tratamento cirúrgico quando o trombo 
se encontrar na aorta ascendente e arco, for pediculado e maior de 3 cm, alternativa 
assumida em um dos nossos pacientes com desfecho negativo. Nos outros casos 
houve resolução com ACO e os pacientes evoluem livres de eventos.

EP 090
CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO CAÓTICO DA VARIABILI-
DADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE PACIENTES CANDIDATOS A 
CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO
MARLON LEMOS-ARAÚJO, R FERREIRA-SILVA,  AM ABREU, ALR SANTOS, LA ROCHA, 
AVPC PASCAL, MRC BRANCO, F NAVARRO, CT MOSTARDA, VJS NINA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – SÃO LUÍS- MA - BRASIL
Introdução: A doença arterial coronariana caracteriza-se pela insuficiência de irriga-
ção sanguínea, ocasionando uma disfunção do sistema nervoso autônomo cardíaco. 
A Variabilidade da Frequência Cardíaca é um importante indicador de alterações na 
regulação do sistema cardiovascular, por ser uma medida simples e não-invasiva dos 
impulsos autonômicos. Entretanto pouco se sabe a respeito do comportamento da 
modulação autonômica pela dinâmica não linear. O objetivo deste trabalho foi carac-
terizar o possível comportamento caótico da variabilidade da frequência cardíaca de 
pacientes candidatos a cirurgia de revascularização do miocárdio. Método: A amos-
tra foi composta por nove pacientes (58,83 ± 8,59 anos) que foram submetidas a 
cirurgia de revascularização do miocárdio. Foram avaliados dados antropométricos, 
composição corporal, a variabilidade da frequência cardíaca pelas séries de inter-
valos RR, e os índices de plot de Poincaré, as entropias e a dinâmica simbólica. Os 
dados coletados foram expressos na forma de média e desvio padrão. Utilizou-se o 
teste de Shapiro-Wilk para determinar se a amostra era homogênea. Resultados: As 
variáveis hemodinâmicas de Pressão Arterial Sistólica foi de 133,17 ± 18,77mmHg, 
a Pressão Arterial Diastólica 82,17 ± 10,40mmHg, a Pressão Arterial Média 99,17 ± 
11,53 mmHg, a SPO2 98,17 ± 0,41%, a Frequência Cardíaca 78,67 ± 7,74bpm, o 
Duplo Produto 10.484,67 ± 1.835,15 bpm.mmHg. Em relação aos parâmetros da va-
riabilidade da frequência cardíaca, apresentaram: iRR 876,33 ± 156,86ms, Entropia 
de Aproximação 1,14 ± 0,09, Entropia de Amostra 1,51 ± 0,27, Entropia de Shanon 
3,41 ± 0,46, SD1 8,89 ± 4,67ms, SD2 26,26 ± 9,88ms, SD1/SD2 0,331 ± 0,07 SD1nu 
0,99 ± 0,42%, SD2nu 2,96 ± 0,96% Conclusão: Os pacientes apresentaram através 
dos índices analisados um possível comportamento caótico, sendo estes dados im-
portantes para auxílio no controle de riscos pós-operatórios.

Figura 1. Figura A e B mostrando parede e endote-
lio aorticos integros sem lesões estruturais. Figura 
C mostrando o trombo em aorta ascendente e a 
Figura D mostrando o trombo em arco aortico.

Tabela 1. Caracterização dos casos descritos na literatu-
ra e na Santa Casa de SP.
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EP 334
ACURÁCIA DOS NÍVEIS SÉRICOS DE TROPONINA VERSUS LACTATO 
NAS PRIMEIRAS 24H APÓS CIRURGIA CARDÍACA COMO PREDITOR 
DE MORTALIDADE PRECOCE
LUANNA MOTA DAMASCENO, TAINÁ TEIXEIRA VIANA, PEDRO FELIPE SOARES, 
JOSÉ VICTOR DE SÁ SANTOS, RAISSA BARRETO LIMA, CLAUDIO LUCAS SILVA 
CUNHA , ELIAS SOARES ROSEIRA, RODRIGO MOREL VIEIRA DE MELO, LUIZ CARLOS 
SANTANA PASSOS
HOSPITAL ANA NERY - SALVADOR - BH - BRASIL
Introdução: Existem muitos escores pré-operatórios que predizem a mortalidade do 
paciente em cirurgia cardíaca. No entanto, há uma demanda para definir os fatores 
que interferem nos períodos intra e pós-operatório desses pacientes. Assim, a tropo-
nina mostra-se um marcador promissor na avaliação do risco cardiovascular de mor-
talidade. Objetivo: Avaliar a acurácia dos níveis séricos de troponina cardíaca nas 
primeiras 24 horas versus nível sérico de lactato como biomarcador pós-operatório 
de mortalidade relacionada à cirurgia cardíaca. Métodos: Coletamos prospectiva-
mente dados consecutivos de pacientes adultos submetidos à cirurgia cardíaca entre 
dezembro de 2018 e outubro de 2021 em um hospital do Sistema Único de Saúde 
do Nordeste do Brasil. A variável de desfecho foi a mortalidade cirúrgica. O pico 
de troponina I e lactato foram medidos em 24 horas de pós-operatório. A precisão 
na predição da mortalidade cirúrgica foi avaliada com a AUROC e a comparação 
das curvas ROC foi realizada pelo método DeLong. Resultados: Foram incluídos 
1.341 pacientes com mediana de idade de 57,0 (46,0 – 66,0), a maioria homens 
(53,9%), a mediana da Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (FEVE) foi de 60% 
(49,0 – 67 ,0) e a mortalidade prevista mediana medida pelo EuroSCORE II foi de 
1,2% (0,8 – 2,0). A mortalidade da cirurgia foi de 61 (4,5%). Entre esses pacientes, a 
mediana de lactato foi de 4,36 (2,89 – 8,63) mg/dL versus 3,20 (2,40 – 4,41) mg/dL 
nos que não morreram (p < 0,001) e a troponina mediana foi de 7,52 (2,50 – 14,93) 
ng/dL versus 3,22 (1,47 – 7,15) (p = 0,001). No modelo multivariado, permaneceram 
como preditores independentes de mortalidade: idade, níveis de troponina e lactato, 
noradrenalina e insuficiência ventricular direita. Na avaliação da acurácia, a AUROC 
do nível de troponina foi de 0,65 (IC 0,55 – 0,72; p < 0,001) e o de lactato foi de 0,66 
(IC 0,57 – 0,74; p < 0,001). Conclusão: O pico de troponina nas primeiras 24 horas 
após a cirurgia cardíaca foi um preditor independente de mortalidade em curto prazo.

EP 092
CARGA ATEROSCLERÓTICA CORONARIANA AVALIADA PELOS ES-
CORES SYNTAX E EVENTOS CARDIOVASCULARES EM PACIENTES 
COM DAC MULTIARTERIAL
THIAGO LUIS SCUDELER, WHADY HUEB, MICHAEL FARKOUH, PAULO CURY 
REZENDE, LUCAS GODOY, ALESSANDRO G CAMPOLINA, EDUARDO BELLO 
MARTINS, PAULO ROGÉRIO SOARES, ROBERTO KALIL FILHO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP -SÃO PAULO - SP -BRASIL. PETER MUNK CAR-
DIAC CENTRE - TORONTO - ONTÁRIO - CANADÁ. ICESP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Objetivos: A carga aterosclerótica coronariana e o escore SYNTAX (SS) são preditores de 
eventos cardiovasculares. Este estudo teve como objetivo investigar o valor dos escores 
SYNTAX (SS, SSII e SS residual [rSS]) para predizer eventos cardiovasculares em pacien-
tes com doença arterial coronariana (DAC) multiarterial submetidos à cirurgia de revascu-
larização do miocárdio (CRM), intervenção coronariana percutânea (ICP) ou tratamento 
clínico (TC). Métodos e Resultados: Foram selecionados pacientes com DAC multiarterial 
e FEVE (fração de ejeção do ventrículo esquerdo) preservada que foram submetidos a 
CRM, ICP ou TC entre 2002 e 2015 do banco de dados do projeto MASS (Medicine An-
gioplasty Surgery Study). Os escores SYNTAX foram calculados retrospectivamente por 
quatro cardiologistas experientes. O desfecho primário foi morte por qualquer causa em 
cinco anos. Um total de 1.719 pacientes foram submetidos a ICP (n = 573), CRM (n = 
572) ou TC (n = 574) isoladamente. O SS não foi considerado um preditor independente 
de morte em cinco anos e MACCE(major adverse cardiac and cerebrovascular events) nas 
coortes ICP, CRM e TC (Figura Central). O SSII (SSII baixo, intermediário e alto, 3,6% vs. 
7,9% vs. 10,5%, respectivamente, p<0,001) foi associado a maior risco de morte na popu-
lação geral. Dentro de cada estratégia de tratamento, SSII foi associado a uma incidência 
significativa de morte em cinco anos, especialmente em pacientes submetidos à CRM 
com SSII intermediário e alto (p = 0,004) e em pacientes mantido emTC com SSII alto (p = 
0,031). O SSII demonstrou uma melhor acurácia preditiva para morte em comparação com 
SS e rSS. Conclusões: Em pacientes com DAC multiarterial e FEVE preservada, a carga 
aterosclerótica coronariana isoladamente não foi associada a um aumento significativo do 
risco de morte e MACCE. O SSII discriminou melhor o risco de morte nessa população.

DOENÇA ARTERIAL CORONÁRIA
EP 091
DESFECHOS CARDIOVASCULARES DE LONGO PRAZO COM PRA-
SUGREL VERSUS CLOPIDOGREL EM SÍNDROMES CORONARIANAS 
AGUDAS: ANÁLISE DE MUNDO REAL E PAREADA PARA ESCORE DE 
PROPENSÃO
RENATO DE CARVALHO BARROS, GUSTAVO ALEXIM, ANA CLAUDIA CAVALCANTE 
NOGUEIRA, ALEXANDRE ANDERSON DE SOUZA MUNHOZ SOARES, LUIZ SERGIO 
FERNANDES DE CARVALHO
HRS - BRASILIA - DF - BRASIL
Introdução: Prasugrel é um agente antiplaquetário tienopiridínico, que pode ser uma 
importante alternativa ao clopidogrel em pacientes com síndrome coronariana aguda 
(SCA) tratados por meio de intervenção coronária percutânea. Apesar do papel já 
estabelecido do clopidogrel nessas condições, não há estudos de mundo real em 
longo prazo comparando clopidogrel versus prasugrel. Objetivo: Avaliar o risco a 
longo prazo de eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE) em pacientes 
com SCA em uso de prasugrel ou clopidogrel. Métodos: Este estudo é uma análise 
retrospectiva de todos os indivíduos que foram internados com diagnóstico principal 
de síndrome coronariana aguda no período de 2013 a 2015 e submetidos a catete-
rismo cardíaco em hospitais públicos de Brasília-DF (Brasil). O grupo total foi dividi-
do em dois grupos: o primeiro grupo de pacientes tomou clopidogrel e o segundo 
grupo tomou prasugrel. O desfecho clínico primário foi o composto de morte CV e 
SCA recorrente (MACE). Análises multivariadas com 16 covariáveis   foram realizadas 
e seguidas de análise de propensity score matching (PSM). Resultados: Um total de 
2.491 pacientes com diagnóstico principal de SCA foram incluídos (1.616 com clopi-
dogrel e 875 com prasugrel) e acompanhados durante uma mediana de 6,5 (IQR 1,9) 
anos com 742 eventos primários. O clopidogrel foi associado a altas taxas de MACE 
em 12 meses (20,1% vs 11,8%, p<0,001, 428 MACE) e 24 meses (23,8% vs 17,7%, 
p<0,001, 540 MACE) comparado ao prasugrel, mas as curvas se equalizaram aos 
36 meses (25,9% vs 26,6%, p=0,740) e permaneceram equalizadas até a mediana 
do tempo de seguimento. Na análise multivariada, o prasugrel mostrou uma razão de 
risco (HR) 0,61 (IC 95% 0,47-0,78 em 12 meses), 0,78 (IC 95% 0,63-0,96, p<0,001 em 
24 meses) e 0,94 (95 % CI 0,78-1,1 aos 36 meses). Os resultados foram mantidos na 
análise PSM. O tempo médio de prasugrel nesta coorte foi de 22,1 (IQR 5,9) meses. 
Conclusão: A partir destes achados, apesar do já conhecido papel que o prasu-
grel tem na diminuição do risco de MACE na SCA, estes resultados parecem não 
se sustentar a longo prazo. Os dados revelam que após a interrupção do uso dos 
medicamentos houve aumento na quantidade de eventos cardiovasculares adversos 
maiores no segundo e terceiro ano de seguimento para os pacientes do grupo pra-
sugrel. Portanto, o benefício do uso do prasugrel é neutralizado ao longo do tempo.

EP 093
AVALIAÇÃO DA COMPLETUDE DE REVASCULARIZAÇÃO PELO ESCO-
RE SYNTAX RESIDUAL EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA DE 
REVASCULARIZAÇÃO COM E SEM CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA 
EDUARDO MARTINS, EDUARDO LIMA, THIAGO SCUDELER, JAIME LINHARES, DANIEL 
BATISTA, PAULO REZENDE, WHADY HUEB, CARLOS SERRANO, ROBERTO KALIL
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A completude da revascularização na cirurgia de revascularização está as-
sociada à um melhor prognóstico. Alguns estudos têm demonstrado uma maior taxa de 
revascularização completa na cirurgia com circulação extracorpórea (CEC) em compa-
ração à técnica sem CEC. Contudo, as definições de revascularização completa variam 
na literatura e há carência da aplicação de um escore objetivo que gradue essa incom-
pletude na população cirúrgica. O objetivo dessa análise é comparar a completude da 
revascularização avaliada pelo SYNTAX residual (SSr) entre as técnicas cirúrgicas de 
revascularização miocárdica com e sem CEC. Métodos: Trata-se de estudo unicêntrico 
do tipo registro com utilização do banco de dados do grupo MASS incluindo pacientes 
portadores de doença arterial coronariana estável submetidos a cirurgia de revasculari-
zação miocárdica. O SSr foi calculado por cardiologistas intervencionistas experientes 
e comparado entre as técnicas com e sem CEC. O desfecho primário foi composto por 
morte, infarto do miocárdio (IAM), revascularização adicional (RM) ou acidente vascular 
cerebral (AVC) e os desfechos secundários os componentes individuais do desfecho 
primário. Para determinação dos preditores independentes do desfecho primário foram 
realizadas análises univariada e multivariada. Resultados: Nessa amostra, 559 foram 
submetidos cirurgia de revascularização (323 com CEC e 236 sem CEC) com tempo de 
seguimento mediano de seis anos (IIR: 4,9-9,8). A mediana do SSr foi 2 (IIR:0-6) na cirur-
gia com CEC e 2 (IIQ:0-7) na cirurgia sem CEC. Foram documentados 50 (15,5%) even-
tos primários na cirurgia com CEC e 37 (15,7%) na cirurgia sem CEC (p log-rank=0,877, 
HR: 1,034; IC 95%: 0,676-1,582). Na análise multivariada, o SSr demonstrou-se preditor 
independente do desfecho primário (HR 1,064; IC 95%: 1,035-1,093). Conclusão: A 
completude da revascularização graduado pelo SYNTAX residual foi semelhante nas 
cirurgias de revascularização com e sem CEC. Além disso, o SYNTAX residual esteve 
associado à uma maior ocorrência de eventos cardiovasculares.
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EP 094
O IMPACTO DO CORONARY HEART TEAM NA DOENÇA ARTERIAL 
CORONÁRIA CRÔNICA: SEGUIMENTO A LONGO PRAZO
LUHANDA LEONORA CARDOSO MONTI SOUSA, LUIS ROBERTO PALMA DALLAN, 
BRUNO MAHLER MIOTO, LUIZ ANTONIO MACHADO CÉSAR, LUÍS HENRIQUE WOLFF 
GOWDAK, CARLOS AUGUSTO HOMEM DE MAGALHÃES CAMPOS, LUIZ AUGUSTO 
FERREIRA LISBOA, NILSON TAVARES POPPI, AMANDA BERGAMO MAZETTO, 
LUCIANA CASCAES DOURADO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Os pacientes com doença arterial coronária (DAC) crônica se tornaram 
mais complexos e heterogêneos. O CoronaryHeart Team (CHT) objetiva definir a me-
lhor estratégia terapêutica de forma compartilhada, individualizada e baseada em 
evidências. Possui recomendação classe I, nível de evidência C pelas diretrizes. No 
entanto o impacto dessa intervenção é pouco conhecido. Objetivo: Avaliar o impac-
to da decisão do CHT: clínico (TC) intervenção coronária percutânea (ICP) e cirurgia 
de revascularização miocárdica (CRM) na redução de desfechos composto primário: 
Síndrome Coronária Aguda (SCA) e Morte Cardiovascular (CV) e na melhora de sinto-
mas: classe de angina (CCS) e classe funcional de Insuficiência Cardíaca (CF IC) em 
pacientes com DAC crônica de acordo com o grau de concordância com o CHT. Mé-
todos: Estudo de coorte prospectivo, unicêntrico, seguimento médio de 41,1±20,7 
meses. Incluiu 113 pacientes cujo tratamento final (TF) foi definido pelo CHT de um 
hospital terciário, entre agosto de 2015 e novembro de 2016. Variáveis quantitativas: 
média ± DP e categóricas por frequência e percentual. Foi utilizado teste exato de 
Fisher ou o teste de Qui-quadrado. Teste t de Student para amostras pareadas. A 
concordância foi analisada estimando-se o coeficiente de Kappa, p<0,05 indicou 
significância estatística. Programa Stata/SE v.14.1. StataCorpLP, USA. Resultados: 
A média de idade foi de 62,6 ± 9,8 anos, 62,8% eram do sexo masculino, diabéticos 
(63%) e com histórico de IAM em 53,1%. A FE média foi de 49,7%. Angina CCS II-IV 
57,2%, CF IC II-IV 49,1%. Eram multiarteriais em 65,6% e TCE > 50% associado em 
19,47%. Houve fraca concordância entre o Tratamento Proposto (TP) pelo cardio-
logista assistente (CA) e o CHT Ƙ=0,19 e boa concordância entre o CHT e o TF 
Ƙ=0,62. A CRM foi o TF predominante e com maior concordância com o CHT 88,1%, 
seguido da ICP (79,2%) p=0,005. A mortalidade geral foi de 10,2%, morte CV 5,6% e 
SCA 27,7%. Houve maior incidência de desfecho composto primário quando a ICP foi 
realizada em discordância com CHT p=0,001, sem diferença para as demais estraté-
gias. Em 72% dos casos, ocorreu melhora de angina (p=0,001). Para CF IC, apenas 
os casos concordantes com o CHT tiveram melhora 74,4% p=0,008. Conclusão: A 
tomada de decisão pelo CHT se associou à menor incidência de desfecho composto 
primário e melhora de sintomas a longo prazo. Quando a ICP e CRM foram realizados 
em concordância com o CHT, houve maior redução de angina do que o TC.

EP 096
ANÁLISE DA ONDA DE PULSO COMO MARCARDOR DE PROGNÓSTICO CAR-
DIOVASCULAR: EXISTE ESPAÇO PARA AVALIAÇÃO DA RIGIDEZ ARTERIAL NA 
DOENÇA CORONARIA?
DAVID FERREIRA DE LIMA DUARTE, MARIA GABRIELA PIMENTA DOS SANTOS, 
JULIA RESENDE DE OLIVEIRA , GABRIELA GAMA ZAGNI JARDIM, ANTONIO CAR-
LOS EBERIENOS ASSAD FILHO, PAOLA PUGIAN JARDIM, ANDRÉA VAOSPASSE 
COCCO FARIA, LÍLIAN SOARES DA COSTA 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ CAMPUS /IDOMED - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL INSTITUTO 
ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO-IECAC - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL
Introdução: O uso de escores e a análise da pressão arterial (PA) braquial tem sido 
ferramentas muito úteis para predizer eventos cardiovasculares (CV), embora seja con-
siderada uma tarefa complexa. Por terem essas ferramentas limitações significativas, 
novos estudos enfatizam parâmetros oscilométricos como possíveis melhores predi-
tores de risco, como a análise da velocidade de onda de pulso (VOP), demonstrando 
que o aumento da VOP dobra o risco de eventos CV, mortalidade CV e morte por 
todas as causas. Entretanto, em indivíduos de alto risco CV, independentemente de 
sua idade vascular, esta correlação não é totalmente clara e definida. Métodos: Estudo 
de coorte avaliando pacientes com doença arterial coronariana acompanhados em 
um hospital terciário de cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Foram realizadas 
medidas de pressão arterial, VOP, medidas antropométricas e análise de prontuários. 
Resultados: Apresentamos a análise da VOP em uma série de dez casos consecutivos 
de indivíduos com doença coronariana (DAC) grave, caracterizada por lesões ≥ 70% 
em artérias principais (descendente anterior, circunflexa ou direita) ou lesão ≥ 50% 
em tronco de coronária esquerda, de uma coorte de 163 indivíduos com média de 
idade 65,8 anos (58-77 anos). Nosso subgrupo de dez indivíduos, apresentava média 
de idade 64,1 anos (55-78 anos), 70% masculino, com múltiplos fatores de risco e 
comorbidades associados, sendo quatro com diabetes mellitus, hipertensão arterial 
(HA) e dislipidemia (DISL); seis com HA e DISL, dois com HA e, um com HA e DISL. 
Embora 6/10 indivíduos estivessem com valores de PA normais, parâmetros de VOP 
elevados, ajustados para idade, sexo e presença de fatores de risco, foram encon-
trados. Conclusão: A análise de rigidez arterial identificou valores de VOP elevados 
em quatro indivíduos, levando-se a suposição de um possível papel desta ferramenta 
como marcador de prognóstico CV, neste grupo particular de indivíduos de muito alto 
risco. Neste contexto, acreditamos que a rigidez arterial, além de possível manifestação 
precoce de aterosclerose, como consagrado em diretrizes nacionais e internacionais, 
possa ser um marcador relevante de prognóstico CV. Perspectivas futuras em relação 
ao papel da VOP em predizer maior risco de evolução da DAC, avaliação de diferentes 
repostas terapêuticas ou mesmo inferências em relação a prognóstico, merecem ser 
discutidas em análises futuras de diferentes coortes.

EP 095
O PIOR DESFECHO DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO ESTÁ RELACIONA-
DO À FALTA DE EXOSSOMOS, AUMENTO DO NÚMERO DE MICROVESÍCULAS 
DE ARQUÉIAS E M. PNEUMONIAE CORRELACIONADAS AOS NÍVEIS DE IL-6 
E TNF-Α NO SORO
CR MORENO, AM  SOEIRO, MN SATO, RN IKEGAMI, JJ PEREIRA, JT KAWAKAMI, MM 
REIS, LMS OLIVEIRA, ML HIGUCHI
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO - SP - BRASIL, INSTITUTO DE 
MEDICINA TROPICAL DA FMUSP - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Resumo: O infarto agudo do miocárdio (IAM) está relacionado à ruptura de placas 
de ateroma contendo citocinas pró-inflamatórias, lipoproteína oxidada de baixa den-
sidade (oxLDL) e MMP9, um microambiente compatível com a presença de uma co-
munidade microbiana patogênica. Recentemente, foram descobertas vesículas ex-
tracelulares infecciosas (iVECs) em co-infecções. Anteriormente, encontramos iVECs 
positivas para DNA de Arquéia e antígenos de Mycoplasma pneumoniae em placas 
vulneráveis. Agora, procuramos biomarcadores de partículas de soro para diferenciar 
desfechos clínicos da Doença Arterial Coronariana, analisando 168 pacientes (pcts) 
subdivididos em 4 grupos: aterosclerótico (ATR), infartados com menor gravidade 
Killip I-II (IAM), infartados com maior gravidade Killip III-IV (IAMg) e saudável (CTL). 
Métodos: Quantificamos e caracterizamos iVECs séricas (0,79-1,34 μm) através de 
seu conteúdo usando a técnica de Citometria de Fluxo, para análise do perfil inflama-
tório nós quantificamos a concentração de citocinas usando kit CBA, para quantificar 
de maneira absoluta os exossomos (<100nm) utilizamos equipamento Nanosight e 
para correlações usamos teste de Spearman. Resultados: Pacientes IAMg apresen-
taram aumento do número de iVECs séricas positivas para DNA de arquéia e antíge-
nos de M. Pneumoniae, MMP9, IL6 e IL10. Já TNF-α aumentou nos grupos CTL e ATR 
em comparação com ambos grupos de IAM. TNFα correlacionou-se com iVECs pro-
venientes de arquéias no grupo IAMg. Também houve correlação positiva significativa 
entre M. pneumoniae e MMP9 nos grupos IAM, CTL e ATR. Houve correlação positiva 
significativa entre M. pneumoniae e IL-6 nos grupos IAM e IAMg. Os grupos ATR e 
CTL apresentaram maior número de exossomos do que o grupo IAMg. Conclusão: 
Aumento do número de iVECs séricas positivas para DNA de arqueia, M. pneumo-
niae e MMP9 em associação com o aumento dos níveis de IL-6, acompanhado da 
diminuição do número de exossomos protetores e correlação entre TNFα vs arquéia, 
estão presentes no desfecho clínico dos pacientes infartados com pior gravidade, 
sugerindo que os níveis de iVECs e citocinas podem constituir novos biomarcadores 
para diferenciar desfechos da Doença Arterial Coronariana.
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EP097
DESFECHOS INTRA-HOSPITALARES E ANÁLISE DO BALÃO INTRA-
-AÓRTICO COMO PREDITOR DE MORTALIDADE NO INFARTO AGUDO 
DO MIOCÁRDIO COM CHOQUE CARDIOGÊNICO 
ROSSANA DALL’ORTO ELIAS, FERNANDA DIAS FREIRE
BIOCOR INSTITUTO - NOVA LIMA - MG - BRASIL
Introdução: A incidência do choque cardiogênico tem reduzido significativamente devido 
às atualizações do tratamento e do diagnóstico precoce das síndromes coronarianas. 
Contudo, a mortalidade ainda é alta, aproximando-se de 50%, tornando-se um desafio 
para a equipe médica. A literatura aponta que o uso precoce de balão intra-aórtico (BIA) 
pode otimizar os desfechos favoráveis. Objetivo: Avaliar o uso de balão intra-aórtico 
precoce como fator de proteção para o desfecho de mortalidade em pacientes com 
choque cardiogênico, e com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do 
segmento ST (IAMCSSST). Métodos: Estudo observacional a partir de dados secundários. 
A partir de uma amostragem não probabilística de 380 pacientes com IAMCSSST 
atendidos entre 2005 e 2018, foram selecionados os individuos que evoluíram para choque 
cardiogênico (129 pacientes). Estes foram randomizados segundo o uso de BIA precoce. 
Resultados: Nessa amostra obsevou-se que 59% pacientes usaram BIA. A mortalidade 
hospitalar global foi de 51% e a variável idade acima de 70 anos mostrou-se como fator 
risco indenpendente para mortalidade (RR: 1,56, IC: 1,10-2,22; p=0,01). O uso de BIA foi 
um fator de proteção para o desfecho de mortalidade (RR: 0,66; IC: 0,47-0,91; p=0,02), 
e mesmo na mortalidade ajustada pela idade, o uso de BIA ainda mostrou-se como um 
fator de proteção (RR: 0,61; IC: 0,40-0,93; p=0,02). Conclusão: O uso de BIA é um fator 
de proteção para desfechos de mortalidade, mesmo em individuos em idade avançada. 

DOENÇAS DA AORTA E ARTERIAL PERIFÉRICA
EP 099
INTERNAÇÕES E ÓBITOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO POR ANEU-
RISMA E DISSECÇÃO DE AORTA NO ANO DE 2021 EM RELAÇÃO AO 
SEXO E COR/RAÇA
GIOVANNA DE ASSIS STORELLI DOS SANTOS, DANIELA GONÇALVES DE MELO, 
ISAAC DAVID LELIS GUEDES, MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SOUZA, LARISSA 
VENTURA RIBEIRO BRUSCKY, CARLOS GUN
UNIVERSIDADE SANTO AMARO-UNISA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A dissecção de aorta é definida como a delaminação das paredes da aorta 
por uma coluna de sangue que origina dois lúmens, um verdadeiro e um falso. O aneu-
risma da aorta trata-se de uma dilatação anormal do vaso, ocasionada por um meca-
nismo complexo e multifatorial associado a fatores genéticos, infecciosos, auto-imunes, 
enzimáticos, mecânicos e por aumento do estresse oxidativo. O aumento do diâmetro 
dos aneurismas correlaciona-se com uma maior incidência de dissecção e roturas da 
aorta Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em adultos na contem-
poraneidade. As doenças da aorta torácica (DAT) representam uma parcela significativa 
desses óbitos, nos quais predominam as dissecções e os aneurismas. Acredita-se que, 
em conjunto com os aneurismas da aorta abdominal, sejam a 13ª causa mais frequen-
te de óbito nos países do Ocidente, responsáveis por 15.000-30.000 óbitos por ano 
nos Estados Unidos Nesse âmbito, o presente trabalho compara o número de óbitos 
ocorridos no município de São Paulo por aneurismas e dissecção de aorta no ano de 
2021, correlacionando o sexo e cor/raça dos indivíduos acometidos. Métodos: Anali-
sar o número de internações e óbitos por aneurisma e dissecção de aorta de acordo 
com, sexo e cor no ano de 2021 no município de São Paulo. O estudo trata-se de uma 
pesquisa quantitativa, descritiva e exploratória realizada com dados disponibilizados 
pelo Tabnet. Resultados: No período analisado foram notificados 661 casos de óbito 
em decorrência de aneurisma e dissecção da aorta. Dentre estes, 376 (56,88%) eram 
do sexo masculino e 285 (43,11%) do sexo feminino. A análise da incidência na variável 
raça/ cor, revela 426 (64,44%) óbitos em brancos, 50 (7,56%) em pretos, 27 (4,08%) em 
amarelos, 147 (22,23%) em pardos, um (0,15%) em indígenas e 10 (1,51%) não foram 
informados. Conclusões: Desse modo,os resultados obtidos pela pesquisa reforçam 
que o aneurisma e dissecção de aorta são mais prevalentes na população branca do 
sexo masculino. Fatores de risco como hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, disli-
pidemias, senilidade e distúrbios do colágeno implicam em uma considerável incidência 
dessa afecção na população brasileira. Dessa forma, as doenças da aorta ainda são um 
desafio para os setores de emergência do país devido à complexidade de tratamento. 
O diagnóstico precoce é fundamental para reduzir o número de mortes por esta causa.

EP 098
INCIDÊNCIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES APÓS ALTA HOSPI-
TALAR DE PACIENTES CRÍTICOS INTERNADOS POR COVID-19 
ROBERTA SARTORI, ANA BEATRIZ TAMBURRINO DE MELLO SILVA, ISABELA 
PASSARIN CORREA, ISABELLE VICTORIA GONÇALVES DE MORAES , LETÍCIA 
BERTELINI DE CAMARGO, MELISSA PADOVANI AURICCHIO, THIAGO CORSI FILIPONI, 
MURILLO DE OLIVEIRA ANTUNES
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - BRASIL
Introdução: A infecção por COVID-19 resulta em respostas inflamatória e trombótica 
que podem se manter presentes em estágios tardios e após alta hospitalar. Pacientes 
que apresentam formas mais graves da doença, internados em unidade de terapia 
intensiva (UTI), possuem resposta inflamatória e trombótica exacerbada, com im-
portante disfunção endotelial,  podendo favorecer a ocorrência de eventos cardio-
vasculares tardios. Objetivo: Descrever a ocorrência de eventos cardiovasculares 
dentro de 6 meses após alta hospitalar de pacientes com infecção por COVID-19 
internados em UTI. Eventos cardiovasculares investigados foram: internação por 
síndrome coronariana (SCA), trombose venosa profunda (TVP), tromboembolismo 
pulmonar (TEP) e acidente vascular. Resultados: Foram avaliados 101 pacientes 
que foram internados na UTI, com idade média de 52±15anos e 52 (50%) do sexo 
masculino. A médias de dias internados na UTI foi 15±11 dias. Dentro dos 6 meses 
após alta hospitalar foram observados 18 eventos cardiovasculares, incidência de 
17,8%, sendo TVP 06 eventos, TEP 02 eventos, internação por SCA 06 eventos e AVE 
04 eventos.  Os valores médios na internação de D-dímero foram 2098±2811 ng/ml, 
Troponina T ultrassensível 310±815 ng/l, creatinina 0,95±1,26 mg/ml e PCR 137±89 
mg/dl. Não foram encontradas diferenças estatísticas significantes entre a presença 
de comorbidades (hipertensão, doença coronariana, diabetes, obesidade) e valores 
de dosagem de exames laboratoriais na admissão hospitalar entre os grupos com e 
sem eventos cardiovasculares em 6 meses (teste T Student – distribuição homogê-
nea e teste Mann-Whitney – distribuição não homogêneos). Conclusão: A ocorrência 
de eventos cardiovasculares em pacientes críticos que sobreviveram a infecção por 
COVID-19 é elevada, assim estes pacientes que recebem alta do hospital devem ser 
acompanhados de perto na tentativa de prevenir estes desfechos.
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ELETROCARDIOGRAFIA
EP 100
CONTRIBUIÇÃO DO VETORCARDIOGRAMA NO DIAGNÓSTICO DIFE-
RENCIAL DO PADRÃO ELETROCARDIOGRÁFICO DE BRUGADA
BA MADALOSO, N SAMESIMA, NMMO  TOBIAS, HG PEREIRA FILHO, CAM TAVARES, 
ME FACIN, CA PASTORE
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SP - BRASIL
Introdução: O eletrocardiograma (ECG) é uma poderosa ferramenta de diagnóstico 
diferencial entre um grupo de patologias com diferentes abordagens terapêuticas 
e prognósticas, a chamada síndrome da onda J. O vetorcardiograma (VCG), sen-
do exame tridimensional, pode ser utilizado como método complementar ao ECG 
em diversas alterações eletrocardiográficas duvidosas. Objetivo: Realizamos uma 
análise vetorcardiográfica, após desenvolver um novo parâmetro métrico (medida-
-JT), que quantificou a alteração vetorcardiográfica visual observada na maioria dos 
pacientes Brugada tipo, a qual permite o diagnóstico do padrão eletrocardiográfi-
co de Brugada. Métodos: Um estudo retrospectivo selecionou 96 ECGs (coorte de 
teste) com elevação do ponto J em V1/V2, ECG de derivações superiores e VCGs, 
todos realizados no mesmo dia. A nova medida foi obtida no VCG, pelo método de 
Frank, (JT-distância) através da inscrição, nos planos horizontal e sagital direito, de 
três linhas traçadas 1ª) no terço final da alça QRS, compreendendo o ponto J; 2ª) na 
porção inicial da alça T; 3ª) uma paralela à linha do ponto J traçada no início da alça 
de T. A medida-JT foi determinada pela distância entre as paralelas. Uma coorte de 
validação também foi estabelecida em uma nova amostra de trinta e cinco pacientes. 
Resultados: Medida-JT ≥1,5 mm (plano horizontal) e medida-JT >1,25 mm (plano 
sagital direito), diferenciaram Brugada tipo um de Brugada tipo dois, repolarização 
precoce e outros, com sensibilidade de 95% e especificidade de 68% (p <0,05). 
Medida-JT <1,5 mm (plano horizontal) e JT >1,25 mm (plano sagital direito) tive-
ram 100% de sensibilidade e 85% de especificidade (p<0,05) para o diagnóstico de 
Brugada tipo um. Uma coorte de validação mostrou que uma medida-JT ≥ 1,5 mm 
no plano horizontal poderia diferenciar ambos os tipos de Brugada de outros diag-
nósticos com sensibilidade de 61%, especificidade de 94% (p=0,0009). Quando a 
medida-JT no plano horizontal foi < 1,5 mm e o JT no plano sagital direito foi > 1,25 
mm, encontramos sensibilidade de 83%, especificidade de 94%, para o diagnóstico 
de Brugada tipo 1 (p=0,001). Ambas as coortes mostraram níveis Cohen Kappa 
muito semelhantes (0,65 e 0,77, coortes de teste e validação, respectivamente), com 
intervalos de confiança de 95%. Conclusão: A nova medida vetorcardiográfica (me-
dida-JT) apresentou um novo critério diagnóstico para identificar o padrão de Bruga-
da. No entanto, estudos prospectivos devem ser realizados em outros centros para 
confirmar esses achados.

EP 101
PREVALÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO DO COMPLEXO QRS APÓS IN-
FARTO DO MIOCÁRDIO
MARIA CATARINA DE MELO DIAS GUERRA, CARLOS EDUARDO ROCHITTE , 
AUGUSTO HIROSHI UCHIDA, TIAGO AUGUSTO MAGALHÃES, JOSÉ ANTÔNIO 
FRANCHINI RAMIRES, EDUARDO CAVALCANTI LAPA DOS SANTOS, RENATA ÁVILA 
CINTRA, JÜRGEN BEUTHER, NEVELTON HERINGER FILHO, WILLIAM AZEM CHALELA
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SP - BRASIL
Introdução: Por sua elevada disponibilidade, o eletrocardiograma (ECG) é 
frequentemente o exame inicial para detectar ou descartar um infarto do miocárdio 
(IM) prévio, classicamente através da identificação de ondas Q patológicas, mas seu 
desempenho diagnóstico é limitado na coronariopatia crônica. Mais recentemente, a 
fragmentação do complexo QRS (fQRS) tem sido considerada uma marca de altera-
ção da despolarização ventricular causada por uma cicatriz miocárdica em diferentes 
cardiopatias. A fQRS engloba vários padrões de RSR’ na ausência de um bloqueio 
de ramo típico: onda R’, entalhe no nadir do S ou mais de um R’ em duas derivações 
contíguas.  Métodos: Estudo retrospectivo, observacional, unicêntrico. A amostra foi 
obtida através de análise de prontuários com registro de diagnóstico clínico de infarto 
do miocárdio que realizaram RMC para avaliação de viabilidade miocárdica posterior 
à data do IAM. Foram excluídos os que não apresentaram realce tardio com padrão 
isquêmico na RMC e aqueles cuja RMC revelou outro diagnóstico que não infarto ou 
não possuía qualidade satisfatória da imagem. Também foram excluídos os pacien-
tes com relato de uma nova síndrome coronariana aguda no intervalo entre o ECG 
disponível e a realização da RMC. Os ECG realizados após sete dias do infarto e com 
intervalo máximo de um ano da RMC foram analisados por um avaliador com vasta 
experiência em eletrocardiografia quanto à presença de fragmentação do complexo 
QRS e de onda Q patológica e a localização do infarto. Resultados: A identificação 
convencional do infarto através da presença de onda Q patológica ocorreu em 174 
dos 247 pacientes incluídos (70,4%). A fragmentação do complexo QRS foi identifica-
da em 107 dos 247 pacientes incluídos (43,3%). No subgrupo de 128 pacientes em 
que a RMC foi analisada quanto à localização do infarto, observou-se maior prevalên-
cia da fQRS nos infartos predominantes em paredes lateral e anterior. Conclusões: 
Esse estudo revelou uma prevalência significativa da fQRS em pacientes após a fase 
aguda do infarto, mesmo naqueles com menor massa de fibrose. Embora a amostra 
analisada de infartos laterais seja ainda limitada, a elevada prevalência da fQRS pode 
ser um achado relevante, considerando a baixa sensibilidade dos critérios clássicos 
de identificação de infarto lateral no ECG.

EP 102
RECONHECIMENTO ELETROCARDIOGRÁFICO DO ANEURISMA VEN-
TRICULAR ESQUERDO EM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA 
DE CHAGAS
LETÍCIA RODRIGUES GATTI PEREZ, CARLOS ALBERTO PASTORE, NELSON SAMESIMA, 
LEONARDO VARONI, MIRELLA FACIN
USCS - UNIVERSIDADE  MUNICIPAL DE SÃO  CAETANO DO SUL - SP - BRASIL INSTITU-
TO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A doença de Chagas é endêmica na América Latina e já atingiu também 
a Europa e a América do Norte. A cardiomiopatia chagásica crônica (CCC) acome-
te cerca de 1/3 dos indivíduos infectados e manifesta-se de três principais formas: 
insuficiência cardíaca crônica, fenômenos tromboembólicos e arritmias cardíacas (e 
morte súbita). O aneurisma apical do ventrículo esquerdo não é incomum e relacio-
na-se a um risco maior de arritmias ventriculares malignas e tromboembolismo. Seu 
reconhecimento é feito pelo ecocardiograma, tomografia ou ressonância magnéti-
ca cardíaca (RM), exames nem sempre disponíveis e de alto custo. Neste estudo, 
nós avaliamos a incidência de alterações específicas da repolarização ventricular ao 
ECG em pacientes com CCC. Objetivo: Caracterizar o padrão eletrocardiográfico 
dos aneurismas ventriculares apicais na CCC. Métodos: Estudo transversal, com 
pacientes portadores CCC, com e sem aneurisma ventricular. Foram selecionados, 
consecutivamente, 3.377 pacientes (2012 a 2019). Destes, incluímos os com RM e 
ECG (até seis meses entre eles). Exclusão: marcapasso definitivo, BRE, taquiarrit-
mias, extrassístoles, aneurisma inferior, cirurgia cardíaca prévia e doença coronariana 
manifesta. Incluídos 76 pacientes (34% com aneurisma). A análise ECG avaliou a 
presença da onda T com padrão plus-minus em V2 e/ou V3 e/ou V4, bem como a 
presença da onda T com morfologia plus-minus em DI e aVL, para caracterizar os 
portadores de aneurisma ventricular. Caso houvesse BRD + BDAS, consideramos 
o supradesnivelamento do segmento ST ≥ 1 mm e onda T positiva na derivação 
V2 (marcador de aneurisma). Resultados: Isoladamente, tanto o padrão plus-minus 
da onda T nas derivações V2 e/ou V3 e/ou V4 e/ou DI e aVL quanto o supradesnive-
lamento ST em V2 ≥ 1 mm (este último na presença de BRD+BDAS), identificou a 
presença de aneurismas apicais com as respectivas sensibilidades, especificidades, 
valores preditivos positivos e negativos: 58 e 45%, 100 e 98%, 100 e 83% e 82 e 89%. 
Com a utilização de ambos os critérios obtivemos, respectivamente: 77%, 98%, 95%, 
89%, 91% e 38 (sensibilidade, especificidade, VPP, VPN, acurácia e likelihood ratio). 
Conclusões: A presença do padrão plus-minus da onda T nas derivações V2 e/ou 
V3 e/ou V4 e/ou DI e aVL, somado à presença do supradesnivelamento do ponto J 
≥ 1 mm em V2, com onda T positiva (BRD+BDAS), mostraram elevada acurácia na 
identificação do aneurisma ventricular em portadores de cardiomiopatia chagásica 
crônica. Estudos prospectivos devem avaliar estes novos achados eletrocardiográfi-
cos com desfechos clínicos de morbi-mortalidade.
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P 103
AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS ERGOESPIROMÉTRICOS EM PACIEN-
TES PÓS INFECÇÃO POR COVID 19
CÍCERO JOSÉ CORREIA NETO, NATACHA DOMINGUES, ALESSANDRA ORMUNDO 
RIBEIRO, MARCELO NISHIYAMA, ANA LUIZA GUIMARÃES FERREIRA, MATHEUS 
CASSIMIRO PARTATA
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O COVID-19 tem sido um desafio para os sistemas de saúde do mundo. 
Por se tratar de uma doença com grande espectro clínico e com diferentes níveis de 
gravidade, é significativa a quantidade de pacientes que persistem sintomáticos apesar 
de terem passado pelo período agudo da doença. O Covid-19 acomete principalmente 
o sistema pulmonar, mas o componente cardiovascular também pode ser acometido. 
Sendo assim, o teste cardiopulmonar de exercício (TCPE) é um exame capaz de avaliar 
de forma simultânea as respostas cardiovasculares, respiratórias e metabólicas diante do 
esforço máximo e diferenciar o mecanismo dos sintomas residuais. Objetivos: Identificar 
alterações ergoespirométricas nos pacientes pós Covid-19 com necessidade ou não de 
internação hospitalar. Métodos: Foram incluídos pacientes maiores de 18 anos que reali-
zaram TCPE de Julho de 2020 a Abril de 2021, de 30 dias até 180 dias do diagnóstico da 
Covid-19. Estes foram separados em dois grupos comparativos, internados versus não 
internados. Resultados: Excluindo-se pacientes com doenças pulmonares prévias, no 
total foram avaliados 51 pacientes, com idade média de 43 anos. Dados clínicos como 
sexo masculino (p=0,008), hipertensão (p=0,006), diabetes (p=0,027), maior  índice de 
massa corporal (p=0,034) e idade (p=0,001) mostram-se relevantes nos pacientes in-
ternados. A queixa de dispneia foi prevalente nos dois grupos. Em relação aos dados 
com significância estatística no TCPE, comparando internados e não internados, respec-
tivamente: redução do consumo máximo de oxigênio (VO2 máximo) 26,3 ±5,1 (77% do 
predito) e 31,6 ±6,5 (85% do predito) (p=0,006); redução do limiar anaeróbio (VO2 L1) 
16,0 ±4,2 e 19,0 ±5,1 (p=0,048); e queda da saturação em 31,3% dos internados e 5,7% 
dos não internados (p=0,025). Discussão: Dispneia foi uma queixa comum para estes 
pacientes, independente da necessidade ou não de internação. Aqueles que evoluíram 
com necessidade de internação apresentaram maior idade e mais comorbidades, poden-
do inicialmente justificar a redução da capacidade funcional neste grupo. Porém, dados 
ergoespirométricos em conjunto evidenciam o predomínio de restrição por troca gasosa, 
evidenciada principalmente pela dessaturação, sem aumento importante da relação VE/
VCO2 slope. Mais da metade dos pacientes internados apresentaram limitação da ca-
pacidade funcional e o tempo pós covid não foi um fator significativo. Conclusão: TCPE 
é uma ferramenta importante na avaliação funcional e da etiologia da dispneia destes 
pacientes, principalmente para estratificação de candidatos a reabilitação direcionada.

EP 105
BLOQUEIO DIVISIONAL ANTEROSSUPERIOR ESQUERDO ASSOCIA-
DO A BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR INDUZIDO AO TESTE ERGO-
MÉTRICO: RELATO DE CASO
VAGNER LUCAS SUARES, LIVIA O AZOURI, WILLIAM A. CHALELA, RODRIGO IMADA, 
ANDRÉA MARIA G. M. FALCÃO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Os distúrbios de condução induzidos ao teste ergométrico (TE) são inco-
muns e os bloqueios divisionais (anterossuperior, anteromedial e posteroinferior) são 
ainda mais raros. Esses, geralmente estão associados a lesões críticas coronárias. Ob-
jetivo: Descrever a ocorrência de bloqueio divisional anterossuperior esquerdo (BDASE) 
e BAV 2º grau Mobitz II durante o TE e sua correlação com a clínica. Descrição do Caso: 
Paciente de 77 anos, sexo feminino, com história de dispnéia aos moderados esforços,-
dor torácica e tontura há seis meses, sem síncope ou pré-síncope. Sem medicações e 
sem fatores de risco cardiovascular. O ECG de repouso (figura 1) mostrou ritmo sinusal 
com FC de 60 bpm e bloqueio de ramo direito (BRD); ecocardiograma normal, com 
FEVE de 61% (Teicholz). Foi solicitada cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) para 
investigação de DAC, a qual foi realizada associada ao TE com protocolo Bruce. Aos seis 
min do TE (2º estágio) apresentou BAV 2:1 e BDASE intermitente (figura 2) acompanhado 
de fadiga extenuante, dor precordial e pré-síncope, que levou a interrupção do exame. O 
TE durou 13’39”, com comportamento normal da pressão arterial, FC máxima atingida de 
97 bpm (67% da prevista) e sete MET de capacidade funcional. A CPM não demonstrou 
isquemia até a FC alcançada. O Holter corroborou os achados de BAV 2:1 associado 
a bloqueio de ramo alternante. Discussão: O caso é de um bloqueio “trifascicular” ao 
esforço (BRD em repouso associado ao BDASE e BAV 2º grau Mobitz II ao esforço). O 
BDASE tem forte associação com isquemia, especialmente lesões de artéria descen-
dente anterior (DA), no entanto isso não foi observado no caso. Já os BAVs também são 
incomuns (prevalência de 0,45% dos TE)  e sua prevalência aumenta com a idade. Os 
tipos mais frequentes são os BAV de 1º grau e BAV 2º grau 2:1  ou os BAV avançados. 
Por outro lado, é a localização do bloqueio no sistema de condução que irá determinar 
o seu prognóstico: o BAV Mobitz I geralmente se localizam no nó AV e são responsivos 
ao sistema nervoso autônomo (SNA). Já o BAV Mobitz II é de localização infranodal, 
não influenciado pelo SNA e por isso é mais grave. Os BAVs ao TE são importantes na 
prática clínica, já que podem ajudar no manejo clínico, para indicação de implante de 
marcapasso, o qual a paciente foi submetida com melhoria clínica. Conclusão: OTE 
foi fundamental para expor os distúrbios de condução intraventricular e atrioventricular 
não conhecidos previamente, em conjunto com a manifestação clínica.Esses achados 
podem ser comparados aos resultados de um estudo eletrofisiológico invasivo. 

EP 104
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL EM PACIENTES ATENDIDOS 
NO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO CARDÍACA EM DOIS HOSPITAIS DO 
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
VR REZENDE, GO TELES, WM  SOUSA, LFM SOUZA FILHO, FAC MAMEDE, JCM 
OLIVEIRA, JSM MEDEIROS, GPE FONSECA, CGA OLIVEIRA, ACS REBELO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - GOIÂNIA - GO - BRASIL
Introdução: As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte 
no Brasil. Cerca de 80% dos casos poderiam ser evitados se houvesse mudanças 
no estilo de vida e alimentação. Uma alimentação rica em colesterol, ácidos graxos 
saturados, gorduras trans, sódio e uma dieta pobre em fibras está associada ao apa-
recimento de hipertensão arterial, dislipidemias e aumento da incidência de infarto 
agudo do miocárdio (IAM). Objetivo: Avaliar o estado nutricional em pacientes após 
IAM que participam de um programa de RC. Métodos: Estudo transversal e descri-
tivo, com amostragem não estatística, previsto segundo a Resolução 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde submetido e aprovado ao Comitê de Ética em Pesquisa 
do Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (3.902.172). Foram avaliados 10 pa-
cientes do sexo masculino pós IAM. O consumo alimentar dos pacientes foi avaliado 
a partir do recordatório alimentar de 24h com um intervalo de três meses entre as 
avaliações. Para a análise quantitativa foi utilizado o software NutWin®, versão 1.6. 
Para fins de análise considerou-se ácidos graxos (AGS), fibras, sódio, colesterol total 
(CT), gorduras poli-insaturadas (GPI), saturadas, trans e monoinsaturada, utilizando-
-se os parâmetros da SBC. Para testar a normalidade dos dados, utilizou-se o teste 
de Kolmogorov-Smirnov, para comparar as médias, foi usado o teste-T de amostra 
em pares. Para as análises descritivas, foi empregado média e desvio padrão. Resul-
tados: a média de idade foi de 61,2 ± 7,1peso 87,2 Kg ± 6,8, IMC de 29,9 ±1,96, a 
altura média foi 170,8 cm ± 6,84. Não houveram diferenças significativas em relação 
aos AGS Pré  52,24 g ± 25,75 e Pós 52,38 g ± 21,00 (t(9)= -0,012, P = 0,99), fibras 
Pré 13,44 g ± 10,48 e Pós 12,61 g ± 6,96 (t(9)= -1,55, P = 0,15), sódio Pré 1580,41 
mg ± 974,94 e Pós 1770 mg ± 741,14 (t(9)= -0,52, P = 0,61), CT Pré 255,65 mg ± 
130,97 e Pós 263,76 mg ± 113,08 (t(9)= -0,165 , P = 0,87), GPI Pré 6,93 g ± 4,23 
e Pós 7,68 g ± 4,09 (t(9)= -0,382, P = 0,71), saturadas Pré 16,93 g ± 9,61 e Pós 
17,08 g ± 7,84 (t(9)= -0,032, P = 0,97), monoinsaturada Pré 17,52 g ± 11,12 e Pós 
16,57 g ± 7,80 (t(9)= 0,187, P = 0,85), foi observado um aumento no consumo de 
gorduras trans na reavaliação, obtendo diferença significativa Pré 0,390 g ± 0,324 e 
Pós 0,901 ± 0,650 (t(9)= -3,262, P = < 0,01). Conclusão: Estes achados reforçam 
a necessidade da intervenção nutricional diariamente, individual ou em grupo, pelo 
qual os pacientes possam receber planos alimentares próprios às suas necessida-
des, e assistência na mudança de hábitos inadequados. 

EP 106
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DO PERFIL DOS PACIENTES QUE ABANDO-
NAM OU NÃO ADEREM ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE REABILI-
TAÇÃO CARDÍACA
M.S TAIROVA, OS TAIROVA, TH RIBEIRO, PM LORENZI, AC BARONI, LO GRACIOLLI
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - CAXIAS DO SUL - RS - BRASIL
Fundamento: O programa de reabilitação cardiovascular (PRCV) é uma importante 
ferramenta na prevenção de eventos cardiovasculares com benefícios já bem esta-
belecidos na literatura. Todavia, a taxa de abandono e não aderência são preocu-
pantes e os motivos pouco conhecidos e descritos na literatura. Objetivo: Analisar 
o perfil dos pacientes que abandonam o PRCV e identificar as causas para as faltas 
no programa. Como objetivo secundário, serão propostas estratégias para corrigir o 
motivo de desistências evitáveis. Métodos: Estudo de coorte com 134 pacientes - 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e com preenchimento do Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido - ocorrido entre o período de janeiro de 2017 a julho 
de 2019. Foram identificados o perfil socioeconômico, escolar, físico, patológico, an-
tropométrico e ergoespirométrico de pacientes que iniciaram o PRCV, sendo acom-
panhados durante os primeiros 36 treinos com o objetivo de avaliar os motivos das 
faltas ou abandono do programa. Foi considerado como abandono o paciente que 
se ausentou em mais de 50% dos treinos. Os pacientes faltantes nos dias previstos 
de treino receberam uma ligação em até dois dias úteis de um membro colaborador 
da pesquisa, o qual perguntou o motivo da ausência - foram realizadas até três tenta-
tivas de contato. Resultados: Cerca de 20% dos pacientes abandonaram o progra-
ma, sendo a média de idade de 64 anos, o IMC médio 27 e 57, 14% serem do sexo 
feminino. Neste grupo, a maioria pertencia à classe C de nível socioeconômico, já 
apresentavam baixo nível de atividade física antes do início do programa e possuíam 
outras comorbidades como dislipidemia (78%), hipertensão arterial sistêmica (78%), 
diabetes (32%), doença arterial coronariana (71%). Foram contabilizadas 643 faltas, 
com o principal motivo sendo a ocorrência de novos problemas de saúde (46%). 
Conclusões: Uma parcela importante dos pacientes abandonou o programa antes 
do período estabelecido, sendo esses pacientes já com comorbidades importantes. 
Além disso, o principal motivo de faltas foi a ocorrência de agravos de saúde, sem 
nenhuma doença se sobressair às outras - reforçando a complexidade dos pacientes 
que frequentam o serviço. Dessa forma é de suma importância reforçar o vínculo dos 
pacientes aos programas de reabilitação e disponibilizar suporte multidisciplinar para 
eventuais agravos de saúde relacionados direta ou indiretamente com as patologias 
que levaram o paciente a entrar no programa.
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EP 107
FERRAMENTAS PARA OTIMIZAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENA-
MENTO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS DO TESTE CARDIOPULMONAR 
DE EXERCÍCIO
GB PENTEADO, VR UEMOTO, HT MORIYA, RV FREITAS, F FERES, K FRANCHINI, RA 
HORTEGAL, C GUN
ESCOLA POLITÉCNICA DA USP - SÃO PAULO - SP - BRASIL. INSTITUTO DANTE PAZZA-
NESE DE CARDIOLOGIA - SP – BRASIL
Introdução: O teste cardiopulmonar de exercício (TCPE) é o padrão ouro para fun-
ção cardiorrespiratória de pacientes. Por conta disso, os dados obtidos por meio 
deste são extremamente relevantes em pesquisas clínicas. No entanto, há situações 
em que, por conta de limitações dos equipamentos, a obtenção e armazenamen-
to dos resultados destes exames se torna um processo complicado e dispendioso. 
Objetivo: Desenvolver ferramentas capazes de: 1) Digitalizar os dados nos formatos 
disponibilizados pelos equipamentos e montar um banco de dados; 2) Permitam 
uma análise, visualização e comparação otimizadas desses dados. Métodos: Inicial-
mente, os laudos obtidos diretamente do equipamento são lidos por um programa, 
os valores dos parâmetros são armazenados durante os tempos mais relevantes do 
teste (limiares aeróbico e anaeróbico, VO2 máximo etc.) em um arquivo que servirá 
como banco de dados relacional. Esta base de dados é então utilizada para mon-
tar um Dashboard onde se pode selecionar a variável e o intervalo de tempo que 
se deseja comparar entre os grupos. Nele são mostrados histogramas e gráficos 
violinos para se comparar visualmente os grupos (figuras 1 e 2) e estatísticas dos 
dados coletados junto a: 1) Resultado de um teste de normalidade para o parâmetro 
escolhido; 2) Resultado (p-valor) de um teste de hipótese (paramétrico caso a distri-
buição seja considerada normal, ou não paramétrico caso contrário); 3) Os tamanhos 
mínimos que as amostras devem possuir para que os resultados dos testes possam 
ser considerados estatisticamente significativos. Por fim, é possível analisar, em uma 
segunda página desta ferramenta os valores individuais de cada paciente, sendo 
possível filtrar e visualizar apenas os valores dentro de um intervalo desejado. (Figura 
4) Resultados: As ferramentas desenvolvidas foram utilizadas na base de dados dos 
pacientes do Ambulatório de Medicina Cardiovascular Personalizada com os resulta-
dos de 102 exames. O Dashboard foi utilizado para realizar um estudo comparativo 
entre os pacientes homens e mulheres do ambulatório com resultados coerentes 
com a literatura. Conclusões: Com estas ferramentas foi possível, rapidamente, digi-
talizar e armazenar os dados montando um arquivo com as informações de todos pa-
cientes. Ademais, também permitiu realizar um estudo exemplo comparando todos 
pacientes gerando imagens que auxiliam a visualizar os resultados e os respectivos 
p-valores para cada comparação. 

EP 108
VALOR DA ERGOESPIROMETRIA NA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PE-
RIOPERATÓRIO - QUEBRANDO PARADIGMAS
RENIER SOARES PIRES, FABRÍCIO BERBERT MOITINHO, CARLOS ALBERTO HOSSRI, 
RHAÍSA VIEIRA LOBÃO, EDIELE CARNEIRO BRANDÃO, HELLEN DUTRA PASSOS, 
SANDRO PINELLI FELICIONI, ANA LUIZA GUIMARÃES FERREIRA, RICA DODO 
DELMAR BUCHLER
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA - SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução:  As diretrizes internacionais enfatizam a avaliação da aptidão cardiores-
piratória e capacidade funcional, como um importante componente para estimar o 
risco atribuído à cirurgia, associando sua redução com o aumento da morbi/mortali-
dade perioperatória. Nesse sentido, o teste cardiopulmonar de exercício (TCP) torna-
-se uma ferramenta ideal para abordagem perioperatória, pois fornece uma medida 
objetiva da CF e consequentemente, propriedade na previsão e estratificação do 
risco perioperatório. Fundamentação Teórica:  Estudos demonstram que o volume 
de oxigênio máximo (VO2Max) e o limiar anaeróbio (LA) são preditores de morbi/
mortalidade perioperatória em cirurgia. Informações derivadas do TCP foram superio-
res à avaliação baseada prioritariamente na idade como fator preditor de sobrevida. 
Evidências demonstram um baixo valor preditivo positivo e alto valor preditivo nega-
tivo, na identificação de pacientes com maior risco de complicações. Discussão:  
Estudos identificaram um consumo de oxigênio de pico (VO2pico) de 15,8 ml/kg/min, 
como limite de risco para a intervenção, o LA, VO2pico e o equivalente ventilatório 
de gás carbônico como preditores do aumento do risco pós-operatório. O LA ideal 
para prever morbidade e tempo de internação hospitalar foi 11,0 ml/kg/min. O VO2 
pico e equivalente ventilatório de gás carbônico não estiveram associados resulta-
do significativo no pós-operatório. Evidências demonstram que VO2Max e o LA são 
preditores de morbimortalidade e que a capacidade do TCP em excluir complica-
ções é melhor que sua capacidade em identificar com segurança os indivíduos que 
sofrerão complicações cardiorrespiratórias. Segundo a diretriz Americana, um baixo 
LA foi preditivo de complicações cardiovasculares perioperatórias, morte tardia após 
a cirurgia. Apresenta também o consumo de oxigênio no LA de 10 ml/kg/min, como 
o ponto de discriminação. A diretriz européia propõe o TCP como melhor método 
para avaliação da Capacidade funcional, a incapacidade de atingir quatro METs e 
que pacientes com insuficiência cardíaca e consumo de oxigênio no LA, menor que 
11 ml/kg/min, apresentam maior risco de eventos cardíacos perioperatórios. Conclu-
são: O TCP apresenta inúmeras vantagens na avaliação e estratificação de risco no 
período perioperatório, dentre os quais o poder de mensuração prognóstica através 
da capacidade funcional e seu elevado valor preditivo negativo. Variáveis extraídas 
do TCP como o consumo de oxigênio no LA e o próprio VO2Max adicionam informa-
ções preciosas relacionadas à morbimortalidade e tempo de internação hospitalar.

EP 109
EFEITO DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS SOB A COMPOSIÇÃO 
CORPORAL EM PACIENTES ATENDIDOS NO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO 
CARDÍACA EM DOIS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
VR REZENDE, WM SOUSA, GO TELES, LFM SOUZA FILHO, FAC MAMEDE, JCM  
OLIVEIRA, JS ,MEDEIROS, GPE FONSECA, CGA OLIVEIRA, AC REBELO
UFG - HGG/GO - GOIÂNIA - GO - BRASIL
O aumento e a distribuição da gordura corporal estão associados a maior incidên-
cia de doenças cardiovasculares. Dentre os métodos utilizados para avaliar a com-
posição corporal, a Bioimpedância Elétrica (BIA) tem sido largamente empregada. 
Objetivo: Analisar o efeito de um programa de exercícios físicos sob a composição 
corporal avaliada pela BIA em pacientes após Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) que 
participam da Reabilitação Cardíaca (RC). Métodos: Estudo transversal e descritivo 
submetido e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Geral de Goiâ-
nia Dr. Alberto Rassi (3.902.172). Foram avaliados em um período de três meses 13 
pacientes que sofreram IAM: 69,2% eram do sexo masculino. Para   mensurar com 
o método de Bioimpedância, foi utilizada a balança (OMRON HBF-514C) onde, os 
pacientes precisavam estar em jejum por pelo menos quatro horas, não ter ingeri-
do bebidas alcoólicas nas últimas 48h, não ter realizado exercício físico intenso nas 
últimas 24h e urinar pelo menos 30min antes da avaliação, deverá segurar o apare-
lho com os braços estendidos à frente, formando um ângulo de 90º com o tronco, 
com ambas as mãos sobre os elétrodos e os pés posicionados sobre os eletrodos. 
O treinamento físico era realizado a partir da prescrição de Frequência Cardíaca 
(FC) de treino entre 60 e 80% da FC de reserva em cicloergômetro em um período 
médio de três meses. O treinamento resistido foi composto por seis exercícios que 
trabalhavam membros superiores e inferiores realizados à 50% de uma repetição 
máxima com incremento semanal, com três séries de 10 repetições. Para testar a 
normalidade dos dados utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov, para comparar 
as médias foi usado o teste-T de amostra em pares. Para as análises descritivas foi 
empregado média e desvio padrão. Resultados: a média de idade dos participantes 
foi de 61,4 ± 7,2. A altura média foi 167,3 cm ± 10,81. Foram encontradas diferenças 
estatísticas significativas nas médias do percentual de gordura corporal 35,8% ± 
8,33 Pré e 33,8% ± 9,67 Pós, p valor = 0,023, percentual de massa magra, 27,7 
± 3,91 Pré e 28,8 ± 4,86 Pós, p valor = 0,035. Não foram encontradas diferenças 
significativas no peso 84,32Kg ± 15,83 Pré e 79,06 ± 19,91, p valor= 0,212, IMC 
pré 30,3 ± 5,11, IMC Pós 29,86 ± 5,40, p valor= 0,069 e gordura visceral 14,15 % ± 
3,76 Pré, 13,84 ± 5,39 Pós, p valor= 0,753. Conclusão: Os achados apresentam a 
importância do serviço de reabilitação cardíaca em pacientes que sofreram um IAM 
para a melhoria da composição corporal, aumentando a massa magra e redução no 
percentual de gordura. 

Figura 1. Figura 2. 

Figura 3. 

Figura 4. 
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HIPERTENSÃO ARTERIAL
EP 110
IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE DIAGNÓSTICO DOS 
FENÓTIPOS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO
MONIZZE V. R. SENTALIN, WILSON NADRUZ JÚNIOR, ANDREI C. SPOSITO, EDUARDO 
C. D. BARBOSA, ROBERTO D. MIRANDA, WEIMAR S. BARROSO, MARCO A. MOTA-
GOMES, AUDES D. M. FEITOSA, FABIANA G. A. M. FEITOSA, ANDRÉA A. BRANDÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP - CAMPINAS - SP - BRASIL
Introdução: Estima-se que a pandemia de COVID-19 possa resultar no controle inade-
quado de fatores de risco cardiovasculares, como a hipertensão arterial (HA), devido ao 
stress, isolamento social e a mudanças do estilo de vida. Todavia, o impacto da pandemia 
de COVID-19 sobre os fenótipos de HA derivados de medidas de pressão arterial (PA) 
realizadas dentro e fora do consultório (normotensão verdadeira, HA sustentada, HA do 
avental branco e HA mascarada) ainda é pouco conhecido. Objetivo: Comparar a pre-
valência dos fenótipos de HA derivados de medidas de PA no consultório e de medida 
residencial da pressão arterial (MRPA) antes e durante a pandemia e sua relação com 
a gravidade da pandemia (número de casos e óbitos) em uma amostra de indivíduos 
da cidade de São Paulo. Metodologia: Estudo retrospectivo que avaliou características 
clínicas e medidas de PA no consultório e na MRPA de 1529 indivíduos independentes que 
não usavam medicações anti-hipertensivas, obtidas da plataforma TELEMRPA entre 2017 
e setembro de 2021. Foram também obtidos dados relativos ao número de casos e óbitos 
por COVID-19 (dados do SIVEP e SIM/SMS-SP) e temperatura diária média na cidade de 
São Paulo durante o período estudado. Análises de regressão logística avaliaram a relação 
dos fenótipos de HA com a presença de pandemia, e com o número de casos ou óbitos 
por COVID-19, ajustada por IMC, idade, sexo e temperatura ambiental. Resultados: Os 
pacientes que aferiram a PA durante a pandemia de COVID-19 tinham maior prevalência 
de HA sustentada e menor prevalência de normotensão verdadeira do que aqueles que 
aferiram a PA antes da pandemia. (Tabela) Além disto, os pacientes que aferiram a PA du-
rante a pandemia tinham maior IMC e idade. Resultados de regressão logística mostraram 
que relação entre HA sustentada e pandemia persistiu (p<0,001) após ajuste por sexo, 
idade, IMC e temperatura ambiental. Além disto, houve uma associação independente na 
análise multivariada entre HA sustentada e média quinzenal de casos (p<0,001) e óbitos 
(p=0,015) por COVID-19. (Tabela) Conclusão: A pandemia de COVID-19 e a sua gravida-
de se associaram com aumento de prevalência de HA sustentada na cidade de São Paulo.

EP 112
ANÁLISE DE DADOS DE RIGIDEZ ARTERIAL EM COORTE DE HIPER-
TENSOS RESISTENTES: UM POSSÍVEL PREDITOR DE RISCO CAR-
DIOVASCULAR
GABRIELA JARDIM, ANTONIO FILHO, JULIA DE OLIVEIRA, DAVID DUARTE, MARIA 
GABRIELA DOS SANTOS, LILIAN DA COSTA
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ/ IDOMED, CAMPUS VISTA CARIOCA E CITTÁ - RIO DE 
JANEIRO - RJ - BRASIL. INSTITUTO ESTADUAL ALOYSIO DE CASTRO/IECAC - RIO DE 
JANEIRO - RJ - BRASIL
Fundamento: Estima-se que a prevalência de hipertensão arterial resistente (HAR) é 
de 200 milhões de indivíduos em todo o mundo. Em comparação a hipertensos con-
trolados, é observada uma rigidez arterial mais elevada e, a aferição da velocidade de 
onda de pulso (VOP) tem sido, além de um preditor de rigidez vascular, um marcador 
de prognóstico e de maior risco cardiovascular (CV), especialmente em populações 
de baixo/médio risco. Objetivo: Analisar descritivamente os dados demográficos e 
achados de VOP de uma coorte de HAR. Materiais e Métodos: Estudo prospectivo 
observacional de uma coorte consecutiva de HAR, que fazem parte de uma coorte 
de indivíduos de alto risco cardiovascular (n 163), acompanhados em unidade ter-
ciária de cardiologia no Rio de Janeiro. Foi aplicado questionário contendo dados 
sociodemográficos, fatores de risco CV, comorbidades, medicações em uso, otimi-
zação terapêutica, além da revisão de prontuários para a coleta de dados de exames 
complementares realizados em até 12 meses. Nesse grupo foi realizada a aferição 
da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) casual e pressão central de aor-
ta, índice de amplificação e VOP. Resultados: Foram avaliados 52 indivíduos com 
HAR, média de idade 65,3 anos (42-85 anos), 53,85% (n 28) do sexo feminino, sendo 
os dados mais relevantes encontrados: 75% dislipidemia, 75% doença coronariana 
comprovada, 55,7% diabetes mellitus, 5,8% doença renal crônica, 63,8% relato de 
ronco com 25% de apneia do sono não tratada. Em análise oscilométrica, média PA 
130,2 x 82,8mmHg (PAS 91-220 e PAD 68x108mmHg) e VOP 9,45m/s (6,3-13,3m/s). 
A avaliação clínica demostrou que os valores de pressão arterial estavam elevados 
em 28,8% para PAS e/ou PAD (n 15) e 55,8% para VOP (n 29), utilizando-se os valo-
res de mediana como padrão, após ajuste para sexo, idade e presença de fator de 
risco adicionais. Conclusão: Os dados indicam valores da VOP semelhantes aos de 
estudos com população de HAR da mesma faixa etária, ressaltando-se que um per-
centual estatisticamente significativo apresentou valores da VOP elevados, mesmo 
em indivíduos HAR e PA controlada em aferições oscilométricas. Estudos adicionais 
são necessários para a demonstração de que a VOP possa ser um marcador de 
prognóstico independente também em indivíduos de alto risco CV, o que pode vir a 
contribuir no manejo e ajuste farmacológico desta população HAR.

Tabela. Características dos indivíduos estudados na cidade 
de São Paulo.

EP 111
DESVIO DA RAZÃO ÁUREA (FIBONACCI), COEFICIENTES PAS/PAD E 
PAD/PP EM NORMOTENSOS, PRÉ-HIPERTENSOS, HIPERTENSOS E 
DIABÉTICOS - APLICABILIDADE CLÍNICA
LBYUGAR-TÁCITO, TR AZEVEDO, LC MORETE, BVD MORENO, B RODRIGUES, JF 
VILELA-MARTIN, HJ MORENO, LHB TÁCITO, JC YUGAR-TOLEDO 
FACULDADE DE CIENCIAS MÉDICAS - UNICAMP - SP - BRASIL. FACULDADE MEDICINA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP - SP - BRASIL
Introdução: A razão áurea (φ, phi, ou número de Fibonacci) é definida pela divi-
são de uma reta em dois segmentos a e b (sendo a maior que b) de modo que a 
razão entre a e b é igual à razão da soma das quantidades pelo maior segmento. 
O valor dessa igualdade é aproximadamente 1,61. Esse número está presente no 
corpo humano como em dedos, útero e o sistema cardiovascular. O perfil da onda de 
pressão pode ser separado em três segmentos: pressão de pulso (PP), pressão ar-
terial diastólica (PAD) e pressão arterial sistólica (PAS), que corresponde à soma dos 
anteriores. (Figura 1) Neste trabalho, o objetivo foi analisar geometricamente PP, PAS 
e PAD segundo as razões PAD/PP e PAS/PAD para avaliar se desvios de phi podem 
ser indicadores adicionais de risco cardiovascular. Material e Métodos: Analisamos 
retrospectivamente dados de participantes normotensos (NT = 171), pré-hipertensos 
(PHT = 78), hipertensos (HT = 46) e diabéticos (DM = 81) do estudo “Alterações da 
hemodinâmica vascular em pacientes HT e DM tipo dois. O protocolo foi aprovado 
pelo CEP local (parecer: 3.570.940). Os dados utilizados foram: idade, sexo, PAS, 
PAD, PP e velocidade da onda de pulso (VOP). Foi feita análise estatística descritiva, 
teste t e ANOVA com software SPSS 24 (IBM-USA). Resultados: Observamos razões 
PAS/PAD menores em PHT e HT quando comparados a NT (p = 0,0002 e p < 0,0001, 
respectivamente) e maiores em DM quando comparado a NT (p = 0,0337). Entre 
os grupos PHT e HT, além de PHT e DM, houve diferença significante. (Figura 2) As 
razões PAD/PP evidenciaram valores maiores nos grupos PHT e HT quando compa-
rados ao grupo NT (p < 0,0001 em ambas as comparações) e razões menores quan-
do comparado DM com NT (p = 0,0495). A comparação entre os grupos PHT e HT, 
PHT e DM, bem como HT e DM mostrou diferença significante. (Figura 3) Regressão 
multivariada nos diferentes grupos evidenciou que idade e VOP correlacionam-se 
com a razão PAS/PAD enquanto a razão PAD/PP em HT tem correlação com sexo, 
idade e VOP em DM. Adicionalmente, encontramos correlação significante entre os 
valores da razão PAS/PAD e PAD/PP com os valores da VOP e PP nos quatro grupos 
estudados. Conclusão: Desvios da razão áurea foram detectados em PHT, HT e DM 
com diferentes comportamentos entre os grupos e podem ser utilizados como índi-
ces adicionais de avaliação de risco, assim como marcadores de comprometimento 
cardiovascular intimamente relacionados ao envelhecimento vascular acelerado por 
sua estreita correlação com PP e VOP. 

Figura 1. 

Figura 2. Figura 3. 
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EP 113
AVALIAÇÃO DA RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE NO ATENDI-
MENTO DE PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: 
HÁ INFLUÊNCIA?
STEPHANIE RODRIGUES SCHAFF, ELISE SOUZA DOS SANTOS REIS, MARIO 
AUGUSTO CRAY DA COSTA, CASSIANO IANKE 
UNIVERSIDADE ESTATUAL DE PONTA GROSSA - PONTA GROSSA - PR - BRASIL 
Introdução: A Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um problema de saúde pú-
blica e importante fator de risco para doenças  cardiovasculares. A religiosidade/
espiritualidade (R/E) são práticas que podem interferir tanto na adesão quanto nas 
metas terapêuticas de certas doenças. Objetivo: Avaliar o grau de influência da R/E 
no tratamento medicamentoso da HAS. Método: Estudo realizado no ambulatório 
de cardiologia de um hospital de alta complexidade (HAC) e uma unidade básica de 
saúde (UBS) nos períodos de setembro a dezembro de 2020 e agosto a dezembro 
de 2021, respectivamente. Foram avaliados 240 pacientes segundo escalas acredi-
tadas para avaliação da R/E e adesão ao tratamento. Os pacientes foram separados 
em dois grupos: grupo  com R/E e grupo sem R/E. O valor de p foi considerado 
significativo sendo o p < 0,05. Resultados: No grupo geralhouve predomínio do 
sexo feminino (68,4%) no grupo com R/E e do sexo masculino (54,1%) no grupo sem 
R/E (p: 0,006). A cor de pele branca prevaleceu em ambos os grupos com diferença 
estatística (79,3% x 67%, p: 0,069). Já as demais características sociodemográficas 
não tiveram diferença estatística entre os grupos. Em relação à adesão terapêutica, 
obteve-se a prevalência de alta adesão tanto no grupo com quanto no grupo sem R/E 
(82% x 69%, p: 0,026). O grupo com R/E do HAC obteve maior alcance das metas 
terapêuticas (52,8% x 35,5%, p: 0,033). Já na UBS houve alto grau de adesão em 
ambos os grupos com diferença estatística (83,3% x 63%, p: 0,011). Conclusão: Os 
pacientes hipertensos com R/E tiveram uma maior adesão ao tratamento. 

EP 115
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA ASSISTÊNCIA VIRTUAL, ACOMPANHA-
MENTO E ENGAJAMENTO DO PACIENTE COM HIPERTENSÃO ARTE-
RIAL NÃO CONTROLADA
JJ PEREIRA, RGS VERARDINO, S RODRIGUES, AL DUENHAS, T MACÊDO, GCM 
RABELLO, M WILKINSON, JP SAHOTA, LA BORTOLOTTO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SP - BRASIL
Introdução: A causa mais importante da falta de controle da pressão arterial (PA) 
é a baixa adesão ao estilo de vida saudável e ao tratamento medicamentoso. As 
novas tecnologias forneceram ferramentas para melhor acompanhamento do pa-
ciente e melhora na adesão ao tratamento promovendo recursos educacionais e 
motivacionais. Objetivo:  Apresentar uma nova abordagem para o monitoramento 
em domicílio de pacientes com hipertensão não controlada por meio de um apli-
cativo (APP) para dispositivo móvel, desenvolvido para auxiliar no controle da PA, 
e proporcionar adoção de estilo de vida saudável, melhor adesão medicamentosa 
e melhor qualidade de vida. Métodos: O APP AVATR foi desenvolvido por equipe 
multidisciplinar institucional em parceria com a empresa Inavya Ventures Ldt. e o 
setor de inovação da Instituição. O APP permite a inserção dos valores de PA afe-
ridos em casa e a lista de medicamentos rotineiramente utilizados, manualmente 
ou por sistema de voz que é reconhecido quando o paciente informa verbalmente 
os valores de PA ou medicações em uso. Além disso, o paciente pôde interagir 
com o sistema respondendo perguntas emitidas automaticamente sobre ativida-
de física e perguntas de bem-estar. Exploramos a participação de 20 pacientes 
durante período de 45 dias em 2020-2021. Medidas de PA antes e após o período 
foram realizadas por aparelho automático padronizado e questionário WHOQOL 
de qualidade de vida foi aplicado. Resultados: Durante o período de estudo, ob-
servamos maior engajamento dos pacientes em seu tratamento e interação com 
equipe multiprofissional pelo APP. Observamos melhora significativa do controle 
da PA (163±21/92±14 vs. 134±23/81±17 mmHg), além de melhora dos índices 
de qualidade de vida, com destaque para os domínios físico e de autocuidado. 
(Figura 2) Após o período de estudo, observamos que oito dos pacientes que utili-
zaram o AVATR continuaram inserindo dados no APP, mostrando estabilidade das 
leituras de PA nesta fase de pós-monitorização. (Figura 3) Conclusão: O uso de 
novas tecnologias por APP pode ser introduzido na prática clínica para melhorar o 
controle da PA e adesão às medicações anti-hipertensivas e estilo de vida saudável 
proporcionando uma forte interação entre pacientes e equipe de saúde por meio 
do monitoramento à distância. Essa abordagem pode ser extremamente útil para 
pacientes com difícil acesso a saúde ou durante condições de pandemia.

EP 114
EFETIVIDADE PRÁTICA DA MONITORIZAÇÃO DOMICILIAR DA PRES-
SÃO ARTERIAL PARA O CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA
A ROCHA, L MENEGHINI V BACCARIN, JM BARBOSA, N ANEQUINI, HJ GOMES
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ - JUNDIAÍ - SP - BRASIL
Introdução: As diretrizes brasileiras de hipertensão arterial sistêmica (HAS) denomi-
nam de automedida da pressão arterial (AMPA) as aferições de pressão arterial (PA) 
realizadas pelos pacientes com equipamento próprio e sem obediência a protocolos 
rígidos. É incerto se a monitorização domiciliar da PA nessas condições é efetiva 
para o controle da HAS. Objetivos: Verificar a associação entre a AMPA e melhores 
níveis pressóricos. Secundariamente, analisar alguns dos fatores que podem com-
prometer a efetividade dessa prática. Metodologia: Estudo transversal realizado em 
hipertensos consecutivamente atendidos entre os meses de agosto a dezembro de 
2021 em um serviço de cardiologia geral do Sistema Único de Saúde. Os participan-
tes foram questionados sobre a posse de aparelho automatizado de PA e aspectos 
relacionados ao seu uso. A PA de consultório foi aferida pela equipe de pesquisa 
por equipamento automatizado padronizado (marca OMROM, modelo HEM-7122), 
segundo regras estabelecidas nas diretrizes. Resultados: Do total de elegíveis, 69 
consentiram em participar do estudo. A idade média da amostra foi de 67±12 anos, 
74% recebiam até dois salários-mínimos e 58% não haviam completado o ensino fun-
damental. A quantidade média de anti-hipertensivos por participante foi de 2,5±1,6 
e o número de comorbidades de 2,3±1,2. Nessa amostra, 61% possuíam aparelho 
domiciliar de PA (AMPA+), mas apresentavam PA sistólica maior do que o grupo 
de participantes que não realizavam AMPA (AMPA-) (145±25 vs 133±14 mmHg; 
p = 0,02). A diferença de PA diastólica não foi significativa entre os grupos (87±13 
vs 84±16 mmHg, respectivamente; p = 0,51). As características sociodemográfi-
cas e clínicas foram bem semelhantes entre os dois grupos, exceto por tendência à 
prevalência mais elevada de depressão/ansiedade no grupo AMPA+ (43 vs 22%; p 
= 0,08). No grupo AMPA+, 38% realizavam aferições com frequência ≥ 1x ao dia. 
Dentre as motivações para a AMPA, 82% consentiram que o faziam para avaliação 
de sintomas supostamente atribuídos à HAS e/ou ao seu tratamento, e 32% para 
decisão sobre o uso da medicação naquele dia ou momento. Relato verbal (32%) era 
a forma preferencial de compartilhamento das medidas com os médicos assistentes 
e 41% não as compartilhavam. Conclusão: A AMPA é frequentemente emprega-
da pelos pacientes em nosso meio, mas esteve associada, paradoxalmente, a pior 
controle da HAS. Esse achado preocupante pode ser explicado por equívocos no 
processo de decisão terapêutica relacionados a excesso de dados.  

Figura 1. Análise dos parâmetros avaliados no questionário de 
qualidade de vida (WHOQOL). 

Figura 2. Discriminação de parâmetros referentes 
aos domínios físico, psicológico, social e ambiental; 
na fase de pré e pós-monitoramento. (média).

Figura 3. Inserção de dados realizada pe-
los pacientes quanto à pressão sistólica e 
diastólica nas 12 semanas após o término 
do estudo.
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EP 116
ANÁLISE DO PERFIL DOS PACIENTES COM RELIGIOSIDADE E ES-
PIRITUALIDADE ATENDIDOS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 
EXISTE DIFERENÇA? 
STEPHANIE RODRIGUES SCHAFF, ELISE SOUZA DOS SANTOS REIS, MARIO 
AUGUSTO CRAY DA COSTA, CASSIANO IANKE 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - PONTA GROSSA - PR - BRASIL 
Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema de saúde pública 
e importante fator de risco para doenças cardiovasculares. Religiosidade/Espiritua-
lidade (R/E) são práticas que podem interferir tanto na adesão quanto nas metas 
terapêuticas de certas doenças. Objetivo: Avaliar o grau de influência da R/E no 
tratamento medicamentoso da HAS. Método: Estudo realizado em uma Unidade 
Básica de Saúde da cidade de Ponta Grossa, Paraná no período de agosto a de-
zembro de 2021. Foram avaliados 120 pacientes segundo escalas acreditadas para 
avaliação da R/E e adesão ao tratamento. Os pacientes foram separados em dois 
grupos: grupo com R/E e grupo sem R/E. O valor de p foi considerado significativo 
sendo o p < 0,05. Resultados: Houve predomínio do sexo feminino no grupo com 
R/E e do sexo masculino no grupo sem R/E (p: 0,003). Quanto a etnia prevaleceu a 
cor de pele branca em ambos os grupos (81,8% x 64,8%, p: 0,009). Já as demais 
características sociodemográficas não houve diferença estatística entre os grupos. 
Ambos os grupos apresentaram alta taxa de adesão, sendo 83,3% no grupo com R/E 
e 63% no Grupo sem R/E (p: 0,011). O estudo demonstrou significância estatística 
quanto à adesão ao tratamento, porém não repetiu tal resultado no alcance das me-
tas terapêuticas, sendo que 56,1% do grupo com R/E atingiu e 42,6% do grupo sem 
R/E conseguiram tais metas (p: 0,142) Conclusão: Pacientes com ou sem R/E tem 
semelhante alcance das metas terapêuticas de tratamento, porém o grupo com R/E 
apresentou maior adesão ao tratamento. 

EP 118
ANÁLISE DA RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE DE PACIENTES 
COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA ATENDIDOS EM UM HOS-
PITAL DE ALTA COMPLEXIDADE: HÁ DIFERENÇA?
STEPHANIE RODRIGUES SCHAFF, ELISE SOUZA DOS SANTOS REIS, MARIO 
AUGUSTO CRAY DA COSTA, CASSIANO IANKE 
UNIVERSIDADE ESTATUAL DE PONTA GROSSA - PONTA GROSSA - PR - BRASIL 
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema de saúde pública e importan-
te fator de risco para doenças cardiovasculares. Religiosidade/Espiritualidade (R/E) 
são práticas que podem interferir tanto na adesão quanto nas metas terapêuticas de 
certas doenças. Objetivo: Avaliar o grau de influência da R/E no tratamento medi-
camentoso da HAS. Método: Estudo realizado no ambulatório de cardiologia de um 
Hospital de Alta Complexidade (HAC), no período de setembro a dezembro de 2020. 
Foram avaliados 120 pacientes segundo escalas acreditadas para avaliação da R/E 
e adesão ao tratamento. Os pacientes foram separados em dois grupos: grupo com 
R/E e grupo sem R/E. O valor de p foi considerado significativo sendo o p < 0,05. 
Resultados: Houve predomínio do sexo feminino (60,7%) no grupo com R/E e do 
sexo masculino (54,8%) no grupo sem R/E (p: 0,133). Quanto a escolaridade teve o 
predomínio de baixa escolaridade em ambos os grupos com diferença estatística 
de p: 0,00001. Já as demais características sociodemográficas não houve diferença 
estatística entre os grupos. Em relação à adesão terapêutica, obteve-se a prevalência 
de alta adesão tanto no grupo com R/E quanto no grupo sem R/E (80,9% x 80,6%, p: 
0,989). O estudo não demonstrou relevância significativa entre a R/E e a adesão ao 
tratamento, porém apontou relevância quanto ao não alcance das metas terapêuti-
cas, sendo que o grupo sem R/E apresentou 64,5% contra somente 47,2% do grupo 
com R/E não atingiram a meta terapêutica. Conclusão: Pacientes com ou sem R/E 
tem semelhante adesão ao tratamento, porém o grupo sem R/E apresentou menor 
alcance das metas terapêuticas de tratamento. 

EP 117
LESÕES RENAIS SUBCLÍNICAS NOS FENÓTIPOS DA HIPERTENSÃO 
DEFINIDOS PELA MRPA EM ADULTOS JOVENS EM UMA UNIDADE DA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
JULIANA CAMARA GARCIA, FELIPE REY, DEISIANNY SANTOS, LUIZA BRANDÃO, 
PEDRO LEMOS, NATÁLIA USHIJIMA, ANA BUCAR, GABRIELA GAMA, MARIANA STUTZ, 
INAH PECLY
IDOMED - UNESA - CURSO DE MEDICINA CAMPUS VISTA CARIOCA - RIO DE JANEIRO 
- RJ - BRASIL
Fundamento: A doença renal crônico estágio três e a Albuminuria são consideradas 
lesões renais subclínicas associadas a Hipertensão Arterial. Objetivo: Avaliar lesões 
renais subclínicas entre os fenótipos da hipertensão arterial identificados pela Moni-
torização Residencial de Pressão Arterial (MRPA) em uma população adulta atendida 
em uma Unidade da Estratégia Saúde da Família. Métodos: Estudo populacional 
transversal de adultos entre 20-50 anos atendidos em uma Unidade da Estratégia 
Saúde da Família - Estudo LapARC. Dados sociodemográficos, antropométricos e 
fatores de risco cardiovascular foram registrados. A pressão arterial de consultório 
(PAC) foi a média de duas medidas consecutiva enquanto a MRPA seguiu um pro-
tocolo de sete dias. MRPA < 135x85 mmHg e PAC < 140x90 mmHg foram con-
sideradas controladas, identificando quatro fenótipos: normotensão (PAC e MRPA 
controladas); hipertensão do jaleco branco (PAC não controlada e MRPA controlada); 
hipertensão mascarada (PAC controlada e MRPA não controlada) e hipertensão sus-
tentada (PAC e MRPA não controladas). A albuminúria foi dosada em uma amostra 
isolada de urina e a taxa de filtração glomerular (TFG) foi calculada pela fórmula 
CKD-EPI. Resultados: Um total de 483 indivíduos foram avaliados (39% homens; 
média de idade: 37.6 ± 8.8 anos). A hipertensão do jaleco branco (9,3%) foi mais 
frequente em homens, com maior circunferência cervical e maior prevalência de sín-
drome metabólica. Indivíduos com hipertensão mascarada (10%) são mais obesos, 
com circunferência cervical e abdominal aumentadas, enquanto aqueles com hiper-
tensão sustentada são predominantemente homens, mais obesos com circunferên-
cia cervical e abdominal aumentadas e maior prevalência de diabetes e síndrome 
metabólica. Analisando os quatro fenótipos, um aumento progressivo de albuminúria 
foi observado quando comparados aos normotensos: hipertensão do jaleco branco 
4,0±2,2; hipertensão mascarada 5,3±3,4 e hipertensão sustentada 7,1±1,4 mg/g 
creatinina. Também foi observada uma progressiva redução da taxa de filtração glo-
merular estimada: hipertensão do jaleco branco 132±34; hipertensão mascarada 
123±28; hipertensão sustentada 120±59 ml/min/m2, mesmo que sem relevância 
estatística. Conclusão: A MRPA refinou o diagnóstico de Hipertensão Arterial e foi 
capaz de identificar, precocemente, uma piora progressiva de parâmetros da função 
renal nos diferentes fenótipos.

EP 119
DESVIO DA RAZÃO ÁUREA - COEFICIENTES PAS/PAD E PAD/PP DU-
RANTE MAPA EM DIABÉTICOS E HIPERTENSOS RESISTENTES
LB YUGAR-TÁCITO, LC MORETE, TR AZEVEDO, EDE CESTARIO, BRODRIGUES, SEFS 
MELO, LHB TÁCITO, JF VILELA-MARTIN, HJ MORENO, JC YUGAR-TOLEDO
FACULDADE DE CIENCIAS MÉDICAS – UNICAMP - SP - BRASIL. FACULDADE MEDICINA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – FAMERP - SP - BRASIL
Introdução: O perfil da onda de pressão pode ser separado em três segmentos: 
pressão de pulso (PP), pressão arterial diastólica (PAD) e pressão arterial sistóli-
ca (PAS), que corresponde à soma dos anteriores. Apesar de a medição desses 
valores ter avançado, ainda há poucos estudos sobre a relação entre eles. A razão 
áurea (φ, phi, ou número de Fibonacci) está presente em diversos organismos e é 
definida pela divisão de uma reta em dois segmentos a e b (sendo a maior que b) de 
modo que a razão entre a e b é igual à razão da soma das quantidades pelo maior 
segmento. O valor dessa igualdade é aproximadamente 1,61. Nesse sentido, pro-
curamos relacionar PAS, PAD e PP com phi. Monitorização ambulatorial da pressão 
arterial (MAPA) é utilizada para estratificação de risco e rastreamento das lesões em 
órgãos alvo. A MAPA, em diabéticos, confirma a presença de hipertensão arterial e 
o comportamento do ritmo circadiano. Neste estudo, avaliamos e comparamos os 
desvios da razão áurea durante os períodos de MAPA: 24h, vigília e sono nos dois 
grupos utilizando as razões PAS/PAD e PAD/PP para comparação. Material e Méto-
dos: Analisamos retrospectivamente dados de participantes hipertensos resistentes 
(HAR = 54) do estudo ResHypOT ClinicalTrials.gov, ID: NCT 02832973 e diabéticos 
tipo dois (DM2 = 81) do estudo “Alterações da hemodinâmica vascular em pacientes 
com HAR e DM2. Os dados utilizados foram: idade, sexo, PAS, PAD e PP. Análise 
estatística foi realizada com software SPSS 24 (IBM-USA). Resultados: Observamos 
valores pressóricos elevados em HAR e valores normais em DM2 nos períodos de 
24 horas, vigília e sono com atenuação do descenso noturno sistólico e diastólico, 
sendo mais acentuado no grupo HAR. A razão PAS/PAD no período de 24 horas e de 
sono foi significantemente maior no grupo DM2 quando comparado ao grupo HAR (p 
= 0,0063 e p = 0,044, respectivamente), acima de phi em ambos. A razão PAS/PAD 
em vigília foi maior no grupo HAR (p < 0,0001). (Figura 2) A razão PAD/PP em HAR 
foi menor no período de 24 horas e durante o sono em DM2 (p = 0,0012; p = 0,0189, 
respectivamente). (Figura 3) Não houve diferença significante entre os grupos DM2 
e HAR para razão PAD/PP em vigília. Conclusão: Os desvios de phi encontrados 
em DM2 são maiores que os observados em HAR. Essas diferenças podem ser atri-
buídas à diferença de valores pressóricos entre os grupos e redução do descenso 
noturno da PAS em pacientes com HAR. 

Figura 1. 

Figura 2. Figura 3. 
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EP 120
A SUPLEMENTAÇÃO DE EPIGALOCATEQUINA-GALATO (EGCG) NA 
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA PRIMÁRIA
YURI CAVALCANTI ALBUQUERQUE TENORIO, THAYRONE ROMÁRIO DA SILVA 
SANTOS, PRISCILA ALVES DA SILVA, EDECIO GALINDO DE ALBUQUERQUE, ANTÔNIO 
EVERALDO VITORIANO DE ARAÚJO FILHO, FRANCISCO DE ASSIS COSTA
HOSPITAL VEREDAS - MACEIÓ - ALAGOAS - BRASIL
Introdução: A epigalocatequina-galato (EGCG) é um flavonoide antioxidante natural 
presente em folhas de chá verde com importantes efeitos terapêuticos como hipolipe-
miante, controlador de obesidade, regulador de angiogênese no câncer e manutenção 
da função cardíaca, podendo assim ser usado em diversas doenças cardiovasculares. 
Portanto, o presente trabalho tem como objetivo identificar correlação entre a suple-
mentação de EGCG e o tratamento de hipertensão arterial sistêmica (HAS) primária. 
Metodologia: O levantamento bibliográfico incluiu estudos realizados entre os anos 
de 2017 até 2021 nas bases de dados PubMed, SCIENCEDIRECT, Cochrane, SCIELO 
e LILACS. Foram incluídos artigos originais com ensaios laboratoriais in vitro e in vivo. 
Foram excluídos trabalhos que, durante a avaliação do resumo e da metodologia, per-
ceberam-se falha metodológica, passividade a vieses ou temática divergente. Resul-
tados: Após pesquisa nas principais bases de dados, oito artigos originais, incluindo 
testes laboratoriais in vitro e in vivo, contemplaram os requisitos para análise de acordo 
com os critérios de inclusão e exclusão. A partir dos achados pode-se perceber positi-
vidade na associação entre EGCG e tratamento de HAS primária. Discussão: A HAS é 
uma condição que naturalmente leva a repercussões negativas ao organismo e pode 
gerar comprometimento de órgãos-alvo, como exemplo o cérebro e o próprio coração. 
Tendo em vista isto, foi identificada na revisão a repercussão clínica do uso de EGCG 
nos efeitos deletérios da HAS para as células neuronais de ratos. Como conclusão, 
pôde-se identificar que os ratos que tiveram tratamento com EGCG obtiveram menor 
apoptose induzida por sobrecarga pressórica durante a análise de tecido cerebral no 
post-morte; consequentemente, obteve-se menor degeneração cerebral induzida por 
HAS. Adicionalmente, pode-se citar o remodelamento cardíaco como outra lesão de 
órgão-alvo da HAS e a revisão concluiu que uso de EGCG pode prevenir a formação 
de insuficiência cardíaca induzida por sobrecarga pressórica em ratos com HAS. Con-
clusão: A busca de publicações nas bases de dados elencadas nessa revisão permitiu 
concluir que existe relação positiva entre a suplementação de EGCG com o tratamento 
e prevenção de HAS. Entretanto, embora os testes in vitro e in vivo tenham resultados 
positivos, ensaios clínicos randomizados multicêntricos na população são necessários 
para definir a real ligação desta substância no ser humano.

EP 335
DISPLASIA FIBROMUSCULAR COM ANEURISMA DE ARTÉRIA RENAL 
EM PACIENTE COM HIPERTENSÃO REFRATÁRIA E MIOCARDIOPATIA 
HIPERTENSIVA: EVOLUÇÃO DE CURTO-PRAZO APÓS CIRURGIA
ANDRE MOREIRA NICOLAU, MARIA BEATRIZ NOBREGA EBERLIN , FERNANDA 
MARCIANO CONSOLIM COLOMBO, LISSA CANEDO ROCHA, MARCELO DE SA 
BARRETO NOGUEIRA, THIAGO ANDRADE MACEDO, HENO FERREIRA LOPES, 
NELSON DE LUCCIA, LUIZ APARECIDO BORTOLOTTO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP -SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Pesquisa de hipertensão arterial (HA) secundária é indicada na HA resistente/
refratária e nas lesões graves de órgãos-alvo. Destaca-se estenose de artéria renal (EAR), 
cuja displasia fibromuscular (DFM) é destaque em mulheres jovens. Relatamos caso de 
mulher jovem com HA refratária e miocardiopatia hipertensiva com EAR e aneurisma de 
artéria renal (AR) por DFM submetida a cirurgia. Relato de Caso: Mulher, 46 anos, HA 
desde os 25 anos, oito meses após gestação. Evoluiu com refratariedade ao controle 
pressórico, angina atípica e insuficiência cardíaca classe funcional III por miocardiopatia 
hipertensiva com fração de ejeção reduzida. Em ambulatório especializado, uso de sete 
classes de anti-hipertensivos, com pressão arterial (PA) não controlada. Rastreio para 
causas de HA secundária (hiperaldosteronismo, feocromocitoma, apneia do sono e EAR 
por Doppler) negativas. Devido à HA refratária e disfunção ventricular, indicado cineco-
ronariografia e arteriografia renal. Notado aneurisma de coronária descendente anterior 
sem estenose e múltiplas estenoses (até 60%) em AR direita com aneurisma sacular e 
múltiplas lesões (50%) em AR esquerda. Outros territórios não mostrou lesões. Submeti-
da a ressecção de aneurisma de ARD e reconstrução com artéria hipogástrica ex-vivo e 
reimplante de rim direito em aorta. Alta no 10º pós operatório em uso de três classes de 
anti-hipertensivos. Discussão: DFM é a segunda principal etiologia de EAR, causa de HA 
secundária, principalmente em mulheres jovens, raramente apresenta evolução para HA 
refratária com lesões graves de órgãos-alvo, como presente neste caso. O doppler de AR 
é indicado para rastreio inicial e o diagnóstico é confirmado pela arteriografia com imagem 
em “colar de pérolas” (múltiplas estenoses e aneurismas). Os territórios vasculares mais 
acometidos são vasos renais e cervicais, raramente envolvem coronária. O tratamento 
intervencionista(angioplastia ou cirurgia) é o 
de escolha. No caso em questão, optado por 
cirurgia por múltiplas lesões e dimensões do 
aneurisma. A resposta ao tratamento correti-
vo proporciona melhora do controle da PA na 
maioria dos pacientes. Conclusão: A pesqui-
sa de EAR deve ser feita em pacientes com 
HA refratária e grave repercussões, sobretudo 
em mulheres jovens onde a DFM, que pode 
acometer vários territórios vasculares, é mais 
frequente. A correção da EAR por cirurgia 
pode proporcionar melhor controle da PA com 
diminuição da quantidade e dose de medica-
ções em curto-prazo, com possível benefício 
em lesões de órgão alvo pré-existentes.

EP 337
DESNERVAÇÃO RENAL EM IRMÃOS JOVENS COM HIPERTENSÃO 
MALIGNA
JOAO ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, ANA CLAUDIA CONRADO DE OLIVEIRA, 
RODOLFO STAICO, VALERIO FUCHS, HEITOR MEDEIROS, HEITOR ALBANEZ MEDEIROS, 
MARINA ALBANEZ MEDEIROS, MARIA ANTONIETA ALBANEZ MEDEIROS LOPES
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP - RECIFE - 
PE – BRASIL
REAL HOSPITAL PORTUGUES - RECIFE - PE - Brasil
Homem de 38 anos, afro-americano, sem comorbidades conhecidas, encaminha-
do do consultório oftalmológico por papiledema e aumento da pressão arterial (PA). 
Chegou ao pronto-socorro apresentando PA 210x120mmhg, papiledema e função 
renal alterada: creatinina 2mg/dl, uréia 90mg/dl, hemograma normal, com diagnós-
tico de hipertensão maligna acelerada. Sua irmã, seu irmão e sua mãe também têm 
diagnóstico de hipertensão refratária. Medicamentos em uso: hidralazina, hidroclo-
rotiazida, losartana, carvedilol e anlodipino com doses máximas toleradas. A espi-
ronolactona não foi introduzida devido ao comprometimento da função renal e nível 
sérico de potássio. O paciente retornou após um mês com alteração do nível de 
consciência e PA aumentada (180x110mmhg). Ressonância magnética cerebral com 
evidência de acidente vascular cerebral isquemico. Assim, após avaliação da equipe 
cardíaca foi sugerida desnervação renal (DR) bilateral com cateter multieletrodo de 
360   graus de ablação e ramos distais para maxi-
mizar a probabilidade de desnervação completa, 
totalizando 64 ablações. As medicações foram 
reduzidas durante as consultas e após seis me-
ses a PA estava em torno de 110x70mmHg com 
quatro classes de medicamentos e regressão da 
hipertrofia ventricular esquerda (HVE) evidenciada 
pelo ecocardiograma prévio. Posteriormente, sua 
irmã, uma mulher de 45 anos, afro-americana, com 
cinco classes de medicamentos em doses máxi-
mas toleradas, foi submetida a DR. Apresenta-se 
normotensa com três classes de medicamentos. 
Como o primeiro caso de RDN realizado na fase 
aguda de acidente vascular cerebral isquêmico e 
hipertensão maligna, o RDN diminuiu a pressão ar-
terial e também causou regressão da HVE, embora 
o mecanismo permaneça incerto.

Figura 1. Esquematização do efeito do EGCG nas lesões de órgão-alvo induzidas por HAS. 
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EP 338
HIPERALDOSTERONISMO PRIMÁRIO: DIAGNÓSTICO A SER LEM-
BRADO?
EVA INES ARABE PEREIRA, OLIVIA FAGUNDES BRUNO, VICTORIA RODRIGUES 
GOMES DA COSTA, ALVARO FREDERICO NETO, IGOR FERNANDES FORMIGAL, 
PAULO VITOR KATAOKA, ELSON VIDAL MARTINS JUNIOR, RODOLFO LEITE ARANTES, 
FERNANDO FOCACCIA PÓVOA, JULIANA FILGUEIRAS MEDEIROS
ANGIOCORPORE / HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SANTOS - SANTOS - 
SP - BRASIL
Introdução: A hipertensão arterial secundária é uma doença crônica definida por 
níveis pressóricos persistentemente elevados de causa identificável, podendo ser 
tratada com intervenção específica determinando assim cura ou a melhora do con-
trole pressórico.O hiperaldosteronismo primário (HAP) é uma síndrome na qual a 
glândula adrenal promove aumento da secreção de aldosterona, causando hiperten-
são arterial, podendo levar a hipocalemia. Métodos: Paciente feminina, 37 anos, com 
hipertensão resistente há 10 anos (em tratamento com três anti-hipertensivos em do-
ses plenas, sendo um diurético), procurou atendimento em consultório cardiológico, 
por recomendação do seu ginecologista para melhor controle pressórico, uma vez 
que desejava engravidar porém havia contraindicação devido a doença de base. Na 
consulta, apresentou pressão arterial de 260x120mmhg, sendo indicada internação 
hospitalar. Foi submetida a investigação com exames complementares, apresentan-
do tomografia de abdome com nódulo em adrenal esquerda e níveis de potássio 
sérico de 2,8 mEq/L. Obteve-se controle pressorico com losartana 100mg/dia, hidro-
clorotiazida 50mg/dia, anlodipino 10mg/dia, aldactone 100mg/dia, atensina 0,2mg/
dia, bisoprolol 2.5mg/dia. Devido a nivéis pressóricos extremamente elevados, não 
houve suspensão da espironolactona para coleta da renina e aldosterona, sendo sua 
relação R/A menor que 25. Resultado: Apesar da relação R/A < 25, diante de uma 
alta probabilidade de HP, paciente jovem, com menos de 40 anos, com nódulo em 
adrenal esquerda e hipertensão arterial refratária a terapia medicamentosa otimizada 
e hipocalemia persistente, optou-se por adrenalectomia esquerda por vidolaparo-
copia. Após o procedimento foi possível diminuir o numero de anti - hipertensivos, 
obtendo melhor controle dos níveis pressoricos. Obtivemos também melhora da 
concentração de potassio sérico. Conclusão: O HAP por adenoma adrenal é causa 
de hipertensão secundária, pouco lembrada frente ao paciente com hipertensão, re-
tardando o diagnóstico e implicando em exposiçao a eventos cardíacos, cerebrais 
e renais. 

EP 122
INFLUÊNCIA DO DIABETES MELLITUS TIPO 2 NA MORTALIDADE POR 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA POR DOENÇA DE CHAGAS 
EM MULHERES E HOMENS
ANTONIO DE PADUA MANSUR, CARLOS HENRIQUE DEL CARLO, JOSÉ ANTONIO 
RAMOS NETO, ANDRÉ BARBOSA DE ABREU, AIRTON ROBERTO SCIPIONI, ANTONIO 
CARLOS PEREIRA BARRETTO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Fundamento: A cardiomiopatia chagásica crônica (CCC) é uma das principais causas de 
insuficiência cardíaca congestiva (ICC) no Brasil e carrega uma alta morbidade e morta-
lidade. Acredita-se que o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) associa-se com maior risco car-
diovascular em mulheres do que nos homens. Este estudo objetivou analisar a influência 
do DM2 na mortalidade por ICC por CCC em mulheres e homens. Métodos: De fevereiro 
de 2017 a setembro de 2020, acompanhamos uma coorte de pacientes ambulatoriais 
com ICC (critérios de Framingham) por CCC. Testes sorológicos específicos diagnostica-
ram a doença de Chagas. Os dados basais incluíram características clínicas e achados 
ecocardiográficos. As análises estatísticas foram realizadas com o método de Kaplan-
-Meier para analisar os dados de tempo até o evento e os métodos de risco proporcional 
de Cox para buscar preditores de morte. Resultados: Estudamos 733 pacientes, média 
de 61,4 ± 12,3 anos, 381 (52%) do sexo masculino. DM2 estava presente em 46 (15%) 
mulheres e 40 (12%) homens. As mulheres com DM2, comparadas aos homens com 
DM2, tiveram média de idade maior (62,7±12 vs. 59,7±12,5 anos; p<0,001), tinham uma 
fração de ejeção ventricular esquerda média (FEVE) maior (42,8±14,3% vs. 37,3±14,3%; 
p<0,001) e um diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo menor (58,2±8,5 vs. 61,9±8,6 
mm; p<0,001). Ao longo de um período de seguimento de três anos, 26 (65%) homens 
e 30 (65.2%) mulheres com DM2 morreram e a mortalidade foi maior nos pacientes com 
DM2 comparados aos não diabéticos (Mulheres: log-rank p<0,001; Homens: log-rank 
p<0,001; Figura). A regressão de Cox ajustada para idade, infarto do miocárdio prévio, 
DM2, acidente vascular cerebral (AVC) prévio, doença renal crônica (DRC), fibrilação 
atrial (FA), e FEVE, mostrou, em ordem decrescente, DM2 (HR=2,19), AVC (HR=1,81), 
FA (HR=1,80), DRC (HR=1,72), e FEVE reduzida (HR=1,29) como os mais importan-
tes preditores de morte em mulheres e, em homens, AVC (HR=), DM2 (HR=2,01), DRC 
(HR=1,83), AF (HR=1,58) e FEVE reduzida (HR=1,24). Conclusões: A mortalidade da 
ICC por CCC foi semelhante em mulheres e homens com DM2. O DM2 neutralizou a pro-
teção das mulheres comparada aos homens em relação à mortalidade pela ICC.

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
EP 121
ANÁLISE DE SOBREVIDA E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES 
CARDIOLÓGICOS EM SEGUIMENTO NO AMBULATÓRIO MULTIDISCI-
PLINAR DE CUIDADOS PALIATIVOS
HENRIQUE MURAGUCHI, MATHEUS MARTINS DE SOUSA DIAS, ISABELLA BORDIM 
ROSA, RICARDO TAVARES DE CARVALHO, DANIEL BATTACINI DEI SANTI
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome progressiva, incurável, de ele-
vada mortalidade, associada a alta carga de sofrimento multidimensional. Os cuidados 
paliativos (CP) objetivam o alívio de sintomas, promoção de qualidade de vida, devendo 
ser iniciados precocemente em doenças graves e ameaçadoras à vida. Este estudo obje-
tiva analisar o perfil epidemiológico e a sobrevida de pacientes com IC acompanhados no 
ambulatório multiprofissional de CP de um hospital terciário.  Métodos: Estudo observa-
cional e retrospectivo de pacientes do ambulatório de CP encaminhados de um hospital 
cardiológico, entre novembro/2015 e outubro/2021, com seguimento até janeiro/2022. Os 
dados foram obtidos pela análise de prontuários e por contato telefônico. Resultados: 
Neste período a cardiologia encaminhou 122 pacientes para o ambulatório de CP. Destes, 
71 pacientes (58,2%) realizaram pelo menos uma consulta no serviço, sendo incluídos 
para análise; os demais encaminhamentos foram agendados, mas não passaram por 
consultas, sendo desconhecido o motivo para o não comparecimento. As mulheres re-
presentaram a maior parcela (57,8%). A média de idade foi de 66 anos, sendo que o mais 
jovem e o mais idoso tinham 18 e 102 anos, respectivamente. Como etiologia para a IC:  
39 (54,9%) eram isquêmicos, 14 (19,7%) cardiopatia congênita, 13 (18,3%) valvopatias, 5 
(7,0%) doença de Chagas. A funcionalidade, avaliada pelo Palliative Performance Scale, 
foi em média de 60%, o que estima pacientes com mobilidade reduzida, doença extensa, 
limitação para trabalho e necessidade de auxílio para o autocuidado. Até o final do se-
guimento 48 (67,6%) pacientes faleceram. Dentre estes, 31 (64,6%) faleceram em menos 
de um ano após a primeira consulta, sendo que 15 (31,2%) morreram nos primeiros três 
meses, o que demonstra um encaminhamento para o serviço de CP já em fase terminal 
de doença, possivelmente por um reconhecimento tardio das necessidades de CP para 
estes pacientes. O seguimento ambulatorial de longo prazo (maior que 12 meses) foi 
possível apenas para uma minoria dos pacientes. Conclusão: Os dados mostraram uma 
população heterogênea, que possuía indicação de receber CP e tinha potencial benefício 
do seguimento ambulatorial. Contudo isso foi feito em fase avançada da doença, eviden-
ciado pela alta mortalidade em poucos meses de seguimento, o que minimiza os efeitos 
benéficos. O encaminhamento precoce para CP deve ser incentivado para maior alivio de 
sintomas, planejamento de cuidados, o que pode levar a menor número de hospitaliza-
ções e redução de custos hospitalares no final da vida.

EP 123
CARACTERÍSTICAS E PROGNÓSTICO DOS PACIENTES COM INSUFI-
CIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA BASEADO NA CLASSIFICAÇÃO PELA 
FRAÇÃO DE EJEÇÃO DO VENTRÍCULO ESQUERDO
CARLOS H DEL CARLO, AC PEREIRA-BARRETO, AJ MANSUR, MT DE OLIVEIRA JR, AB 
DE ABREU, JA RAMOS NETO, JN CARDOSO, JA FRANCHINI RAMIRES, R KALIL FILHO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO- SP – BRASIL
Fundamento: Os portadores de insuficiência cardíaca (IC) evoluem com elevada 
morbi/mortalidade. A fração de ejeção (FE) é um importante determinante 
prognóstico, mas crescem os estudos que indicam que pacientes com IC e fração 
de ejeção preservada (ICFEp) são tão frequentes quanto os com a FE reduzida 
(ICFEr) e que o prognóstico seria semelhante. Objetivos: Verificar a incidência 
dos diferentes tipos de IC num grande hospital de São Paulo e sua implicação no 
prognóstico. Métodos: Através de análise do registro dos pacientes atendidos num 
Hospital terciário de São Paulo, verificamos os casos registrados com código I50 no 
ano de 2017 e os seguimos até os dias de hoje. Avaliamos os dados demográficos 
e a mortalidade. Resultados: Em 2017 passaram pelo Hospital 13121 pacientes 
com IC (CID: I50). Destes, foram excluídos 533 pacientes (idade ≤18 anos, sem 
ecocardiograma). Considerando a FE, os paciente foram classificados em ICFEp 
(FE>50%, n=5793), ICFElr (IC com FE levemente reduzida, FE 40-49%, n=2027) e 
ICFEr (FE<40%, n=4768). Os pacientes com ICFEp eram mais velhos, predomina-
vam as mulheres entre eles. Valvopatias e fibrilação atrial foram mais frequentes entre 
os com ICFEp e disfunção renal entre os com ICFEr. No seguimento 2737 (21,7%) 
morreram. A mortalidade foi respectivamente de 18,4%, 20,1% e 26,5%conforme a FE 
acima descrita. Os pacientes que tiveram dispensação de carvedilol 25 mg tiveram 
menos mortalidade dos que receberam 6,25 mg. Pela análise de regressão multiva-
riada pelos riscos proporcionais de Cox, foram preditores de pior prognóstico a idade 
> 60 anos, etiologias valvar e chagásica, a presença de comorbidades. Conclusão: 
A IC continua sendo doença com elevada mortalidade, 20% dos pacientes morreram 
em dois anos. Num Hospital terciário a ICFEp foi mais prevalente que a ICFEr e teve 
melhor prognóstico. A dose de carvedilol teve impacto no prognóstico.
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EP 124
FATORES RELACIONADOS A PROGNÓSTICOS DESFAVORÁVEIS EM 
PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
PIETRO MELO DA SILVA, ANTONIONE LAMARTINI SILVA, ESTHER MUNERATO 
FIGUEIRA DA SILVA, RAQUEL MARTINS LOUREIRO, ANDRÉ CECHINATTI, FABIO 
RODRIGO PRONE, GUILHERME CASALE, CARLOS HENRIQUE DE FREITAS LIMA, 
HENRIQUE POTT JUNIOR, MELIZA GOI ROSCANI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - SP - BRASIL
Apesar dos grandes avanços na abordagem de pacientes em ambulatórios de 
insuficiência cardíaca, a taxa de hospitalização e óbito pela doença ainda é eleva-
da. Objetivo: O objetivo deste estudo foi identificar potenciais marcadores clínicos e 
ecocardiográficos associados a desfechos adversos em pacientes com insuficiência 
cardíaca com fração de ejeção levemente  ou reduzida acompanhados por um ano 
em um ambulatório multidisciplinar de insuficiência cardíaca. Métodos: Estudo de 
coorte prospectivo em pacientes consecutivos encaminhados ao ambulatório de in-
suficiência cardíaca de um hospital universitário. Todos os pacientes incluídos foram 
submetidos a avaliação clínica e multidisciplinar, ecocardiograma, prescrição não 
farmacológica e farmacológica e consulta médica frequente. A análise estatística foi 
realizada para avaliar quais fatores estavam associados a maior risco de hospitaliza-
ção ou óbito no decorrer de um ano. Resultados: Foram incluídos 39 pacientes, com 
média de idade de 64 ± 14 anos, predominantemente em escala NYHA 2 ou 3 (75%) 
e fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 37 ± 12%. Seis pacientes (15%) foram 
hospitalizados e quatro destes morreram em um período de um ano. Os fatores asso-
ciados ao desfecho adverso foram pressão arterial sistólica baixa (p=0.02) e redução 
da onda E’ mitral septal (p=0.04). A área sob a curva da pressão arterial sistólica 
e E’ mitral septal para desfecho adverso foi, respectivamente, 0.82 [IC: 0.65-0.99; 
p=0.01] e 0.77 [IC 95%: 0.53-1.0; p=0.04]. Conclusão: A pressão arterial sistólica 
baixa e a disfunção diastólica foram associadas a um desfecho desfavorável no de-
curso de 1 ano de pacientes com insuficiência cardíaca. A pressão arterial sistólica 
tem boa acurácia para prever hospitalização ou óbito pacientes encaminhados a 
ambulatórios de insuficiência cardíaca.

EP 125
PRECISÃO E CALIBRAÇÃO DO MAGGIC SCORE EM PACIENTES COM 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DE FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA EM 
HOSPITAL DE REFERÊNCIA DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE
TAINA T VIANA, LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS, CLARA SALLES FIGUEIREDO, 
WILLIAM CARVALHO, RAISSA BARRETO, LUANNA DAMASCENO, PEDRO SOARES
HOSPITAL ANA NERY - SALVADOR - BA - BRASIL
A Calculadora de Risco do Grupo Global de Meta-Análise em Insuficiência Cardíaca 
Crônica (MAGGIC) é utilizada com base nos fatores de risco de Insuficiência Car-
díaca (IC) para prever a mortalidade em um e três anos. O modelo foi construído a 
partir de dados de pesquisas internacionais coletados de 1980-2006. É importante 
avaliar a precisão e calibração dessa ferramenta na população com IC de fração 
de ejeção (FE) reduzida em na população brasileira, mais especificamente atendida 
exclusivamente pelo serviço público de saúde. Objetivo: Avaliar a precisão e cali-
bração do MAGGIC Score em pacientes com insuficiência cardíaca em um hospital 
de referência em cardiologia em Salvador, Bahia. Métodos: Trata-se de uma coorte 
prospectiva com pacientes acompanhados no ambulatório de IC em um hospital de 
referência em cardiologia em Salvador, Bahia, no período de janeiro de 2017 a junho 
de 2021. Foram incluídos os pacientes com IC de FE < 50%. A variável de desfecho 
foi mortalidade em 12 meses. Os pacientes foram classificados como de risco baixo, 
intermediário ou alto pelos tercis do MAGGIC Score. O teste de Hosmer-Lemeshow 
e o teste t para uma amostra foram empregados para comparação das taxas de 
mortalidade observadas e previstas. Significância estatística foi considerada para p 
<0,05. Resultado: Foram incluídos 124 pacientes, com média de idade de 55,5 
anos, com uma maioria do sexo masculino (71%). Houve uma diferença da mortali-
dade prevista pelo MAGGIC Score e a observada: 16,7% versus 26,1%, respectiva-
mente (p=0,001). Quando avaliado em grupos de risco pelos tercis, houve diferença 
nos três subgrupos: baixo risco: 7,3% versus 17,9% (p=0,001); risco intermediário 
14,08% versus 16,1% (p = 0,001); alto risco 27,77% versus 41,7% (p=0,001). Con-
clusão: O MAGGIC Score subestimou a mortalidade em um ano nos pacientes com 
insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o que pode estar relacionado 
à elevada prevalência de Doença de Chagas, baixo acesso aos serviços de saúde e 
medicações modificadoras de prognóstico.

EP 126
CARACTERÍSTICAS E PROGNÓSTICO DE PACIENTES COM INSUFI-
CIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO LEVEMENTE REDU-
ZIDA
CARLOS H DEL CARLO, PEREIRA-BARRETTO, AC, DE OLIVEIRA JR, MT, MANSUR, AJ, 
DE ABREU, AB, RAMOS NETO, JA, CARDOSO, JN, RAMIRES, JAF, KALIL FILHO, R
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO- SP - BRASIL
Fundamento: A classificação da Insuficiência Cardíaca (IC) foi aprimorada e, entre 
as mudanças, a divisão em grupos foi atualizada, criando-se o grupo com fração de 
ejeção (FE) entre 41% e 49%. Por ser um grupo caracterizado mais recentemente, foi 
pouco estudado e não tinha suas peculiaridades conhecidas. Este grupo inicialmente 
identificado como IC com fração de ejeção intermediária, foi atualmente classificado 
como IC com fração de ejeção levemente reduzida (ICFElr). Neste estudo analisamos 
as principais características dos seus portadores. Objetivo: Verificar a incidência, ca-
racterísticas clínicas e prognóstico dos pacientes com ICFElr em um grande hospital 
terciário de São Paulo. Métodos: Foi analisado o prontuário eletrônico de pacientes 
ambulatoriais atendidos em um hospital terciário de São Paulo com diagnóstico de 
insuficiência cardíaca (CID-10: I50) em 2017 e seguidos até 31/12/2020. Avaliamos 
as características clínicas, passagem no PS, internação e mortalidade. Métodos es-
tatísticos: teste U de Mann-Whitney, teste do Qui-quadrado ou Teste Exato de Fischer, 
análise de sobrevida pela Curva de Kaplan-Meier (p=Log-Rank). Resultados: Em 
2017, 13.121 pacientes com diagnóstico de IC passaram pelo ambulatório do hos-
pital, destes 12.588 tiveram sua FE avaliada, sendo 2027 pacientes (16,1%) com 
FE entre 41% e 49% (ICFElr). A idade média deste grupo foi de 63,8±13,5 anos, 
predominantemente do sexo masculino (63,2%). As etiologias mais frequentes foram 
a isquêmica (37,1%), idiopática (31,2%) e hipertensiva (15,5%). As comorbidades 
mais frequentes foram a fibrilação atrial (20,6%), diabetes mellitus (18,9%) e infar-
to do miocárdio (IM) prévio (17,8%). No seguimento, 408 pacientes (20,1%) morre-
ram, sendo a mortalidade menor do que na ICFEr (26,5%) e maior do que na ICFEp 
(18,4%). A presença de comorbidades aumentou significativamente o risco de morte 
(p<0,001): FA: 2,8 (2,4-3,3), DM: 2,9 (2,4-3,4), IM prévio: 1,6 (1,3-1,9), Anemia: 3,0 
(2,3-3,9), Doença renal crônica (DRC): 4,0 (3,4-4,6). Na análise do tratamento entre 
os pacientes que receberam prescrição de carvedilol, observou-se que aqueles que 
receberam a dispensação de carvedilol 25 mg tiveram mortalidade menor do que 
aqueles que receberam 6,25 mg. Conclusão: Os pacientes com ICFElr são predo-
minantemente do sexo masculino, apresentam frequentemente fibrilação atrial, dia-
betes e história prévia de infarto do miocárdio. A mortalidade foi intermediária entre 
aqueles com ICFEp e ICFEr. O tratamento com doses-alvo de carvedilol foi associado 
com melhor prognóstico.

Tabela 1. Comparação de pacientes com IC 
com e sem desfechos primários ao longo de 1 
ano de acompanhamento.

Figura 1. Curva ROC: Área sob a Cur-
va (AUC) 0.82 [CI: 0.65-0.99; p=0.01], 
sensibilidade (83%) e especificidade 
(61%), determinando um ponto de 
corte ideal da PAS < 110 mmHg para 
desfecho desfavorável no decurso de 
um ano em pacientes com IC.

Figura 2. Curva ROC: Área sob a 
Curva (AUC) 0.77 [CI: 0.53-1.00; 
p=0.04], sensibilidade (67%) e es-
pecificidade (87%), determinando um 
ponto de corte E' Mitral ideal < 4 cm/s 
para desfecho desfavorável no decur-
so de um ano em pacientes com IC.
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EP 127
INTERNAÇÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO POR INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA ENTRE OS ANOS DE 2018 E 2021 
EDUARDA PENHALBER, AMANDA PASCHOAL MENDONÇA, BRUNO EDUARDO 
MENEZES COSTA, CHRISTOPHER SERRANO WIEGERINCK, KARLA CARDOSO DE 
SOUZA, CARLOS GUN
UNIVERSIDADE SANTO AMARO - UNISA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome caracterizada por sinais e 
sintomas que são causados por anormalidade cardíaca estrutural e/ou funcional, que 
resultam na elevação das pressões intracavitárias do coração. Ela tem implicações 
práticas na morbidade e mortalidade dos indivíduos acometidos, mas também na 
infraestrutura necessária para cuidar desses pacientes, em termos práticos o Banco 
Mundial avalia o custo global, para tratamento e seguimento, em US$108 bilhões por 
ano. A maioria das internações por IC se dá pela descompensação da doença pré-
-existente, o que caracteriza a insuficiência cardíaca aguda descompensada. Esta se 
apresenta na maioria dos casos com sinais e sintomas de congestão e retenção de 
líquidos (dispneia e edema de membros inferiores). Esse acontecimento ficou mais 
frequente durante a pandemia da COVID-19, que se iniciou em 2020 no Brasil. Des-
sa forma, este estudo tem como objetivo comparar as internações por insuficiência 
cardíaca no período pré-pandemia (anos de 2018 e 2019) e no período pandêmico 
(anos de 2020 e 2021). Métodos: Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, descri-
tiva, transversal e retrospectiva. Os dados apresentados foram coletados do banco 
de Informações de Saúde do DATASUS (TABNET) do ano de 2022, sendo utilizados 
dados sobre a quantidade de internações decorrentes da insuficiência cardíaca dos 
anos de 2018 a 2021. Resultados: No ano de 2018, houveram 20.555.295 interna-
ções devido a IC. No ano de 2019 esse número aumentou para 21.628.710. Ele subiu 
novamente em 2020, ficando em 22.628.409. Por fim, em 2021 houveram 23.097.511 
internações. Conclusão: As internações por IC sofreram um constante aumento de 
2018 até 2021 de aproximadamente um milhão de indivíduos internados por ano. A 
primeira hipótese que justifica este alargamento é o envelhecimento populacional 
que ocorre no Brasil e no mundo e, consequentemente, as doenças cardiovasculares 
que o acompanham. As duas próximas hipóteses são mais reservadas para o perío-
do pandêmico, neste período houve uma diminuição do fluxo hospitalar e também 
uma falta de orientação sobre o autocuidado no isolamento. Existe uma certa relação 
entre a repercussão da COVID- 19 no organismo e seu efeito agravante em doenças 
cardiovasculares, como na insuficiência cardíaca. 

EP 129
COVID LONGO COMO UMA NOVA ETIOLOGIA PARA O TRANSPLANTE 
CARDÍACO: UMA SÉRIE DE CASOS
PLÍNIO JOSÉ WHITAKER WOLF, IGOR DA GAMA BALTA, RAPHAEL MACHADO ROSSI, 
VICTOR DE MELO BEMFICA, CAROLINA CASADEI DOS SANTOS, NADJA VAN GEEN 
POLTRONIERI, MARCO AURELIO FINGER, JOÃO MANOEL ROSSI NETO
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA –SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: COVID longo é um termo abrangente que se refere a sintomas da CO-
VID-19 que persistem além da fase inicial de uma infecção por SARS-CoV-2. Pode 
perdurar por vários meses, mas a duração precisa ainda é incerta. As manifesta-
ções clínicas são heterogêneas, incluindo episódios de Insuficiência Cardíaca (IC), 
alguns deles refratários ao tratamento clínico. COVID longo pode ser benigno e afetar 
pacientes com ou sem comorbidades. Nós descrevemos uma série de casos de 
pacientes que apresentaram COVID longo e evoluíram com indicação de transplan-
te cardíaco (Tx). Métodos: Estudo observacional, retrospectivo e de centro único. 
Análise de dados clínicos e laboratoriais realizada por meio do prontuário médico, 
de março de 2020 a fevereiro de 2022. Foram incluídos pacientes portadores de CO-
VID longo, expresso por IC refratária ao tratamento clínico. Os desfechos avaliados 
foram morte ou Tx. Resultados: Um total de quatro pacientes foi incluído. A média 
de idade foi de 38±9.5 anos, 75% eram homens e 50% eram caucasianos. Todos 
foram oligossintomáticos na fase aguda da COVID-19 e nenhum deles foi internado 
na época. Contudo, na internação, todos estavam em classe funcional (NYHA) IV. 
Nenhum dos pacientes apresentava mais de uma comorbidade.  Todos apresenta-
ram troponina positiva, NT-ProBNP elevado (20234±13373) e proteína C reativa alte-
rada (14,7±13,1). A média de tempo entre a COVID-19 e a data da internação foi de 
150±113 dias, enquanto a média de tempo entre a data da internação e o desfecho 
foi de 112±62,1 dias. A média de fração da ejeção (FE) foi de 17±3,7% e 75% neces-
sitaram de balão intra-aórtico. Três pacientes realizaram o Tx (vivos até o momento) e 
um paciente faleceu na fila pré-Tx. 75% dos pacientes apresentaram complicações 
trombóticas. Dois pacientes transplantados apresentaram rejeição celular e infecção 
por Citomegalovírus. Conclusão: Este é um dos primeiros relatos na literatura onde 
COVID longo foi a etiologia para o Tx. Todos os Tx foram realizados com sucesso, 
apesar da taxa elevada de fenômenos trombóticos no pré e no pós-transplante.

EP 128
RELAÇÃO DE TROMBOSE DE VEIA PORTA EM INSUFICIÊNCIA CAR-
DÍACA DE FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA
MORAES, I. V. G., CORREA, I. P., QUELHAS, I. P., RABELO, H. A., TAFULA, M. L. S., 
AROUCA, L. O., WILI, L. F., SILVA, B. S. L., COSTA, T. A. O.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO (HUSF) - BRAGANÇA PAULISTA - SP - BRASIL
Introdução: A trombose de veia porta (TVPo) é uma complicação relativamente co-
mum em pacientes com cirrose hepática, mas também pode ocorrer na ausência de 
doença hepática manifesta. Várias causas, locais ou sistêmicas, podem desempe-
nhar um papel importante na patogênese da TVPo. A presença disfunção cardíaca 
com repercussão sistêmica congestiva pode ocasionar a um estado de estase ve-
nosa (um dos pilares na Tríade de Virchow) na veia porta, em virtude da dificuldade 
do retorno venoso, aumentando o risco de trombose local. Quadros de TVPo aguda 
podem evoluir com disfunção hepática severa e, se não tratada precocemente, para 
necrose hepática, em casos mais graves. Relata-se caso de paciente com insuficiên-
cia cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr) secundária a provável miocardite 
aguda que evoluiu com TVPo. Relato de caso: Paciente sexo masculino, 32 anos, 
usuário de cocaína, com história de dor precordial típica há 60 dias, que evoluiu 
com quadro de dispnéia progressiva, atualmente para atividades habituais. Cerca de 
três dias antes da busca por atendimento hospitalar, iniciou com quadro de dor em 
hipocôndrio direito, icterícia, edema de membros inferiores (3+/4+) e sinais de asci-
te. Na admissão foram realizados exames complementares, sendo que em relação 
aos laboratoriais, evidenciou-se hiperbilirrubinemia às custas de direta. Foi realizado 
também tomografia computadorizada (TC) de abdome, a qual mostrou ascite mode-
rada associada a imagem linear hipodensa em veia porta com falha de enchimen-
to que estendia-se para o ramo direito, sugerindo trombose. Já o Ecocardiograma 
Transtorácico evidenciou miocardiopatia dilatada de grau importante, com disfunção 
moderada de ventrículo direito e fração de ejeção de ventrículo esquerdo de 27.52%. 
Considerou-se a possibilidade de miocardite aguda pela história clinica, dentro do 
contexto de uso de cocaína e miocardiopatia dilatada nova sem etiologia. Foi insti-
tuído tratamento para ICFEr e anticoagulação para TVPo, com melhora clínica signi-
ficativa dos sintomas congestivos, recebendo alta hospitalar. Conclusão:  O quadro 
de disfunção ventricular importante, pode levar a uma repercussão hemodinâmica 
portal, devido ao estado de estase venosa, aumentando o risco de trombose local. 
Portanto, mesmo a TVPo sendo relativamente incomum na população geral, deve 
ser considerada em pacientes com quadro de congestão venosa sistêmica e sinais 
clínicos de evento hepatotrombótico agudo. O diagnóstico imediato é crucial para 
manejo terapêutico precoce e determinar prognóstico favorável.

EP 130
AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES POR 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA EM SÃO PAULO NO ANO DE 2021
LUIZ HENRIQUE VENTURI DE SOUZA FERREIRA, MARCELO FERRAZ SAMPAIO, FELIPE 
GIANCOLI DE MENEZES, GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA, CAROLINA VENTURI DE SOUZA 
FERREIRA, ELIS MIRANDA MAU GODINHO, CAMILA OLIVEIRA SANTOS SOUZA
UNISA – SÃO PAULO - SP – BR. PUC-SP – SÃO PAULO - SP - BR. UAM – SÃO PAULO - SP - BR
Introdução: A insuficiência cardíaca é definida como a incapacidade do bombea-
mento cardíaco adequado para o corpo suprir as suas necessidades metabólicas 
Cada vez mais, esta patologia tem representado grande parte das internações hos-
pitalares por doenças do aparelho cardiocirculatório no sistema público de saúde 
brasileiro. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, descritivo e retrospectivo, 
que tem como alvo avaliar as internações por insuficiência cardíaca no ano de 2021 
na cidade de São Paulo, conforme as variáveis idade, gênero, óbitos, raça, valor total 
gasto e tempo médio de permanência hospitalar das internações como norteado-
ras do estudo. Resultados: Identificou-se 33.044 internações no sistema público 
de saúde, no ano e local correspondente, tendo 75% das internações acometidas 
por pacientes à partir dos 60 anos de idade, tendo a faixa etária entre 70 e 79 anos o 
maior número de internações e faixa entre 10 e 14 anos o menor, representada por 27 
casos.  Do total das internações, 52% eram homens e 48% mulheres. Com relação 
à variável óbito, 2488 homens vieram à óbitos, em comparação com 2754 mulheres, 
sendo que a doença, quando avaliada por raça, resultou em maiores números de 
internações da raça branca, seguida por pardos, negros, amarelos e indígenas. O 
valor total gasto em internações foi de 71.132.420,88 milhões de reais aos cofres pú-
blicos, tendo homens correspondendo à 54% dos gastos.  Referente ao tempo médio 
de internação hospitalar, tem-se que pacientes entre cinco a nove anos ficaram em 
média 17 dias internados, representando a faixa etária com o maior tempo médio de 
internação e que pacientes entre 50 e 80 anos ficaram em média sete a nove dias in-
ternados. Conclusões: Conclui-se que a faixa etária mais prevalente de internações 
ocorreu entre 70 e 79 anos, sendo o maior número de internações representados por 
homens, bem como avaliou-se que mulheres, mesmo representando menos interna-
ções, obtiveram mais óbitos. Ainda, a raça mais acometida pela doença ocorreu em 
brancos, e que o valor gasto com o total de internações demonstrou-se bem elevado, 
representando impacto ao dinheiro público. Além disso, observou-se que o tempo 
médio de internação foi maior nos pacientes entre cinco e nove anos de idade, e que 
pacientes em que a doença prevaleceu mais obtiveram tempo de internação entre 
sete a nove dias.  
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EP 131
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: COMPARAÇÃO DE ÓBITOS OCORRIDOS 
NOS PERÍODOS DE 2018, 2019 (PRÉ-PANDEMIA) E 2020, 2021 (PAN-
DEMIA) NO ESTADO DE SP 
JÚLIA GAZOTTO RODRIGUES DA SILVA, GABRIELA CERQUEIRA CÉZAR DE JESUS, 
CARLOS GUN, LAIS ROSSAFA DE PAULA, LOREN MENDES SOUZA
UNISA - UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP - BRASIL 
Introdução: A pandemia sobrecarregou os sistemas de saúde e levou a um aumento 
no número de mortes, não relacionadas ao covid-19, significativas no Brasil. Foi notória 
a diminuição do fluxo hospitalar e a disponibilidade dos serviços de saúde em relação 
às outras doenças que não o SARS-COV-2, e o receio da população em continuar ou 
começar um acompanhamento médico. O período entre 2020 e 2021 influenciou o 
curso de algumas doenças, como na insuficiência cardíaca (IC). Cerca de 40 milhões 
de pessoas são afetadas pela IC em todo o mundo. É uma cardiomiopatia subjacente 
a doenças cardíacas pré-existentes ou pode se desenvolver a partir de uma desregu-
lação homeostática, interferindo no mecanismo da sístole e da diástole. Também, tem 
como fatores de risco hipertensão, doença arterial coronariana, dislipidemia, diabe-
tes, obesidade e tabagismo, isto é, causas que podem ter sido acentuadas durante 
este momento. Além disso, pacientes em estágios avançados da IC necessitam de 
transplantes cardíacos, os quais tiveram uma queda significativa neste período. Por-
tanto, é possível observar que o atendimento médico especializado foi extremamente 
afetado pela pandemia e suas consequências foram drásticas. Métodos: O trabalho 
foi realizado a partir dos dados epidemiológicos de óbitos ocorridos por IC no estado 
de São Paulo entre os anos de 2018 e 2021, disponibilizados pelo sistema DATASUS/ 
TABNET. Trata-se de uma pesquisa retrospectiva descritiva para a qual foram utilizados 
os seguintes descritores: COVID-19, insuficiência cardíaca, óbitos e epidemiologia. Re-
sultados: Observou-se que em 2018 e 2019, período pré-pandêmico, o número total 
de mortes por IC foi de 2.978. Em contrapartida, somando os anos de 2020 e 2021, 
intervalo em que a pandemia se instalava, o registro total foi de 3.646 óbitos. Com 
esses números notamos um aumento de 22,43%, o que é ainda mais evidenciado 
em agosto de 2020 e julho, agosto e outubro de 2021, meses em que o vírus atingiu 
resultados mais elevados em relação aos óbitos. Conclusão: Visto que a pandemia 
no Brasil teve início em março de 2020, o estudo demonstrou que houve um aumento 
de mais de 20% no número de óbitos em relação aos anos precedentes.  Os dados 
podem ser explicados devido à capacidade do SARS-CoV-2 de induzir, prolongar ou 
complicar o curso clínico da IC, além da queda na adesão por parte dos pacientes em 
buscar atendimento médico, devido modificações nos serviços ambulatoriais no perío-
do de 2020 a 2021, sendo causas determinantes no aumento significativo das mortes. 

EP 133
PERFIL CLÍNICO-HEMODINÂMICO E O IMPACTO DA ESPIRITUALIDA-
DE NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES INTERNADOS COM IN-
SUFICIÊNCIA CARDÍACA EM HOSPITAL NO INTERIOR PAULISTA
IBM BERTINI, SG TONOLI, RJ GIANINI, EA SEIXAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - PUCSP - SOROCABA - SP - 
BRASIL
Introdução: Insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome crônica na qual o coração é 
incapaz de adequar sua ejeção às necessidades metabólicas do organismo. Asso-
cia-se a um prognóstico reservado, com frequentes morbidades e tratamentos com-
plexos, comprometendo a qualidade de vida. Esse sofrimento pode ser aliviado com 
uma abordagem voltada para a espiritualidade, a qual se mostrou capaz de afetar a 
saúde e qualidade de vida de portadores de doenças crônicas ao favorecer a aderên-
cia ao tratamento da IC, ocasionando a melhora do seu status funcional. Metodologia: 
Realizou-se um estudo transversal e observacional. Aplicou-se dois questionários, um 
referente à qualidade de vida de pacientes com IC, Minnesota Living with Heart Failu-
re Questionnaire (MLHFQ), e outro abordando o bem-estar espiritual nos pacientes 
crônicos, Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-Being (FACI-
T-Sp-12). Também se verificou a classificação da New York Heart Association (NYHA) e 
o perfil hemodinâmico de Stevenson. Para a estatística utilizou-se o STATA® e cálculos 
de correlação de Pearson e regressão linear. Foram entrevistados maiores de 18 anos, 
com IC e que assinaram o termo de consentimento, totalizando 41 indivíduos. Resulta-
dos: Prevaleceu o sexo masculino (53%) e a idade média foi de 66 anos. As principais 
etiologias para IC foram hipertensiva (37%), isquêmica (34%) e valvar (12%), sendo a 
maioria dos internados da classe III do NYHA (41%) e da categoria B de Stevenson 
(90%). De acordo com classificação feita pelas autoras, visto que não existem na lite-
ratura, para o FACIT-Sp-12, 2,4% apresentaram pouca espiritualidade (≤16 pontos) e 
65,8% muita espiritualidade (≥ 33 pontos). Para o MLHFQ, 24,4% dos entrevistados se 
enquadraram com uma boa qualidade de vida (≤35 pontos) e 22% com ruim (≥ 71 
pontos). Ao correlacionar os dois questionários, obteve-se um coeficiente r de -0,45, 
com significância estatística (p=0,003), mostrando relação inversamente proporcional 
entre eles, ou seja, quanto maior a espiritualidade, menos sintomas de IC. No entanto, 
ao correlacionar o Facit-Sp-12 com o NYHA e a classificação de Stevenson não houve 
associação estatística significante, não podendo afirmar se há interferência da espiri-
tualidade na classificação funcional ou no perfil hemodinâmico dos pacientes. Conclu-
são: Conclui-se que uma visão holística voltada para a espiritualidade em pacientes 
com IC poderia interferir na maneira com que eles lidam com a sua síndrome, influen-
ciando positivamente na sua qualidade de vida pelo aparecimento de menos sintomas.

EP 132
MORTALIDADE E PREDITORES DE MORTE EM MULHERES E HO-
MENS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA DE DIFEREN-
TES TIPOS DE CARDIOMIOPATIAS
ANTONIO DE PADUA MANSUR, CARLOS HENRIQUE DEL CARLO, JOSÉ ANTONIO 
RAMOS NETO, ANDRÉ BARBOSA DE ABREU, AIRTON ROBERTO SCIPIONI, ANTONIO 
CARLOS PEREIRA BARRETTO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO- SP - BRASIL
Fundamento: A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é uma das principais causas de 
morte por doença cardiovascular e anos vividos com incapacidade. Estudos mostraram 
que as mulheres tiveram melhor sobrevida do que os homens, apesar do maior número 
de internações em mulheres. No entanto, há evidências de risco associado ao gênero 
de morte por ICC em diferentes tipos de cardiomiopatias (CMP). Métodos: De fevereiro 
de 2017 a setembro de 2020, analisamos a mortalidade e os preditores de morte em 
mulheres e homens com ICC (critérios de Framingham) em cinco tipos de CMP (isquê-
mica, idiopática, hipertensiva, chagásica e valvopatia). Os dados basais incluíram carac-
terísticas clínicas e achados ecocardiográficos. As análises estatísticas foram realizadas 
com o método de Kaplan-Meier (K-M) e os métodos de riscos proporcionais de Cox para 
analisar as taxas de mortalidade e buscar preditores de óbito para mulheres e homens 
para cada CMP. Resultados: Estudamos 12.015 pacientes, média de idade de 63,8 ± 
14,3 anos, 6.637 (55%) do sexo masculino. Para todos os pacientes, o óbito ocorreu em 
27,5%, 15,3%, 17,5%, 40,1% e 24,4%, respectivamente, para CMPs isquêmicas, idiopá-
ticas, hipertensivas, chagásicas e valvares (p<0,0001). A ICFEr foi mais prevalente na 
CMP idiopática (51,2%) e chagásica (49,9%), e ICFEp, nas CMP valvar (80,4%), hiperten-
siva (51,9%) e isquêmica (44,4%). Comparadas aos homens, as mulheres tiveram maior 
média de idade, maior fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE) e menor diâmetro 
diastólico do ventrículo esquerdo (DDVE) para todos os cinco tipos de CMP (p<0,001). 
Em um período de seguimento de três anos, a incidência cumulativa de óbito foi maior em 
homens com CMP isquêmica (38% vs. 31%; p=0,037) e CMP chagásica (48% vs. 38%; 
p<0,001), mas semelhante para CMP idiopática, hipertensiva e valvar (Figura). A análise 
de regressão de Cox para óbito, para cada CMP, ajustada para fatores de confusão como 
idade, sexo, infarto do miocárdio prévio, diabetes, acidente vascular cerebral (AVC) prévio, 
doença renal crônica (DRC), fibrilação atrial (FA), qualquer cirurgia cardíaca, marcapasso 
cardíaco e FEVE mostrou que os homens foram preditores independentes de óbito ape-
nas para CMP chagásica (HR=1,28; 95%CL: 1,08-1,43; p=0,009). Os demais principais 
preditores de morte foram semelhantes para todos os tipos de CMP, a saber, DRC, AVC, 
diabetes e FA. Conclusão: As mulheres tiveram menor risco de morte na CMP isquêmica 
e chagásica, mas semelhantes aos homens nas CMPs idiopática, hipertensiva e valvar.

EP 134
LÍPIDES PLASMÁTICOS E DIÂMETRO DA LIPOPROTEÍNA DE ALTA 
DENSIDADE (HDL) NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ISQUÊMICA E NÃO-
-ISQUÊMICA
MNC CURIATI, PO CARVALHO, FR FREITAS, BMO SILVA, TM TAVONI, AEM MATINELLI,  
AC PEREIRA-BARRETTO, R KALIL FILHO, RC MARANHÃO, MT OLIVEIRA JR
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO- SP – BRASIL. HOSPITAL SANTA 
MARCELINA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O metabolismo das lipoproteínas plasmáticas pode estar alterado na 
insuficiência cardíaca (IC), via final comum das cardiopatias. Apesar das evidências 
de que baixas concentrações de colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL-
-C) estão relacionadas com pior prognóstico da IC, outros aspectos funcionais da 
HDL devem ser levados em consideração. Dessa forma, assim como a definição da 
etiologia da IC é etapa fundamental na avaliação dos pacientes, o estudo de aspec-
tos metabólicos da HDL pode servir de ferramenta prognóstica e terapêutica para a 
doença. O objetivo deste estudo foi avaliar os lípides plasmáticos e o tamanho da 
partícula da HDL em pacientes portadores de IC, com etiologias isquêmica e não is-
quêmica. Métodos: Estudo prospectivo com pacientes portadores de IC, com fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) <40% e em classe funcional II e III da classi-
ficação da “New York Heart Association”. Foram incluídos 30 pacientes, selecionados 
no período de março a dezembro de 2021, divididos em dois grupos de acordo 
com a etiologia da IC: isquêmica (n=19) e não isquêmica (n=11). Para definição da 
etiologia da IC, todos os pacientes realizaram exames complementares, como eco-
cardiograma, cintilografia do miocárdio ou cinecoronariografia. A etiologia isquêmica 
foi confirmada por alterações isquêmicas prévias ou anatômicas, e a etiologia não 
isquêmica por teste negativo ou ausência de lesões significativas. Perfil lipídico, BNP, 
glicose e hemoglobina glicada foram determinados por kits comerciais. O diâmetro 
da HDL foi determinado por espalhamento dinâmico de luz laser, em plasma fresco, 
após separação da HDL por precipitação química das lipoproteínas contendo apo 
B. Resultados: FEVE, frequência cardíaca e IMC não foram diferentes nos dois gru-
posde pacientes com IC. Do mesmo modo, não houve diferença entre isquêmicos e 
não-isquêmicos nas concentrações de BNP (225±337 vs 313±367 pg/mL), glicemia 
(120±39 vs 114±50 mg/dL), hemoglobina glicada (7,5±3,1 vs 6,9±2,4%), colesterol 
total (176±33 vs 177±41 mg/dL), HDL-C (39±8 vs 44±9 mg/dL), LDL-C (111±34 vs 
106±36 mg/dL) e triglicérides (132±57 vs 133±75 mg/dL). Em relação ao diâmetro 
da HDL, os resultados também não diferiram entre os dois grupos (9,15±0,28 vs 
9,15±0,30 nm). Conclusão: Os resultados mostram que a etiologia da IC isquêmica 
ou não-isquêmica não determina diferenças nos lípides plasmáticos ou no tamanho 
da HDL, apesar desses parâmetros serem fatores de risco para aterosclerose e não 
para as outras doenças que evoluíram para IC.
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MORTALIDADE E PREDITORES DE MORTE EM MULHERES E HO-
MENS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA COM FRAÇÃO 
DE EJEÇÃO PRESERVADA, LEVEMENTE REDUZIDA E REDUZIDA
ANTONIO DE PADUA MANSUR, CARLOS HENRIQUE DEL CARLO, JOSÉ ANTONIO 
RAMOS NETO, ANDRÉ BARBOSA DE ABREU, AIRTON ROBERTO SCIPIONI, ANTONIO 
CARLOS PEREIRA BARRETTO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO- SP - BRASIL
Fundamento: A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é uma das principais cau-
sas de morte por doença cardiovascular e anos vividos com incapacidade. Estudos 
mostraram que as mulheres tiveram melhor sobrevida do que os homens, apesar 
do maior número de internações em mulheres. No entanto, pouco se sabe sobre 
diferenças na mortalidade e preditores de óbito em mulheres e homens com insufi-
ciência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp), levemente reduzida ou 
intermediária (ICFi) e reduzida (ICFEr). Métodos: De fevereiro de 2017 a setembro 
de 2020, analisamos a mortalidade e os preditores de morte em mulheres e homens 
com ICC (critérios de Framingham). Os dados basais incluíram características clíni-
cas e achados ecocardiográficos. As análises estatísticas foram realizadas com o 
método de Kaplan-Meier (K-M) e os métodos de riscos proporcionais de Cox para 
análise das taxas de mortalidade e para busca de preditores de óbito para mulheres 
e homens. Resultados: Estudamos 12.015 pacientes, média de idade de 63,8 ± 
14,3 anos, 6.637 (55%) do sexo masculino. As mulheres tiveram maior média de 
idade (64,9±14,8 vs. 62,8±13,8 anos; p<0,0001), maior fração de ejeção ventricular 
esquerda média (FEVE) (49,8±18,9% vs. 42,6±15,4%; p<0,001) e menor diâmetro 
diastólico do ventrículo esquerdo (DDVE) (54,1±9,0 vs. 60,1±9,6 mm; p<0,001). Ao 
longo de um período de acompanhamento de 3 anos, 1.543 (23,2%) homens e 1.051 
(19,5%) mulheres morreram (K-M: log-rank p <0,0001). A incidência cumulativa de 
óbito foi maior em homens (K-M: log-rank p=0,0002) com ICFEr, mas semelhante 
para ICFEi e ICFEp (Figura). A regressão de Cox para óbito ajustado para idade, 
isquêmica, idiopática, hipertensão, Chagas, valva, infarto prévio do miocárdio, diabe-
tes, acidente vascular cerebral prévio (AVC), doença renal crônica (DRC), fibrilação 
atrial e FEVE mostrou que DRC, AVC prévio e diabetes foram os principais preditores 
de morte para todos os fenótipos de FEVE em mulheres e homens. Conclusão: As 
mulheres tiveram um prognóstico melhor do que os homens na ICFEr, mas mortali-
dade semelhante na ICFEi e na ICFEp. O controle do diabetes e a prevenção do AVC 
e DRC podem reduzir significativamente a taxa de morte em mulheres e homens com 
todos os fenótipos de ICC.

EP 137
CONTINUUM CARDIOVASCULAR - EXISTE ESPAÇO PARA ANÁLISE 
DA RIGIDEZ ARTERIAL NA AVALIAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA? 
MARIA GABRIELA PIMENTA DOS SANTOS, DAVID DUARTE, LILIAN DA COSTA, 
GABRIELA JARDIM, JULIA RESENDE
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - RIO DE JANEIRO - RJ – BRASIL. INSTITUTO ESTADUAL 
DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL
Introdução: A rigidez arterial, aferida pela velocidade de onda de pulso (VOP), é con-
siderada padrão-ouro em diferentes diretrizes nacionais e internacionais, sendo um 
parâmetro de valor prognóstico significativo no risco cardiovascular (CV). Embora a 
assertiva de que a elevação da VOP aumente em duas vezes a ocorrência de eventos 
CV, mortalidade CV e morte por todas as causas, seu valor prognóstico em indivíduos 
de muito alto risco, como na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida 
(ICFER), ainda não é bem estabelecido. Objetivo: Avaliar a análise oscilométrica da 
hemodinâmica pulsátil vascular, por meio da VOP, em pacientes com ICFER. Mate-
riais e Métodos: Estudo de coorte, observacional, com avaliação  de pacientes com 
ICFER acompanhados em um hospital terciário de cardiologia do Estado  do Rio de 
Janeiro. Realizada medições de pressão arterial, VOP, medidas antropométricas e 
análise de prontuário. Resultados: Analisou-se a VOP em uma série de dezesseis ca-
sos consecutivos de indivíduos com IC compensada e grave disfunção sistólica, que 
compõe uma coorte de 180 indivíduos de alto risco CV, sendo 56% masculino e idade 
média de 64,6 anos (36-87 anos). O subgrupo é composto de dezesseis pacientes, 
75% do  sexo masculino, média de idade 63,4 anos (44-78 anos), ICFER com média 
de FE 30,3% (18-40%). Ressaltamos que doze indivíduos apresentavam três ou mais 
fatores de risco maiores ou comorbidades, como diabetes mellitus, hipertensão ar-
terial, dislipidemia e doença arterial coronariana. Escore de risco de rigidez arterial 
(SAGE Score) foi aplicado nesta população e demonstrou valores dentro dos limites 
da normalidade em quatorze dos 16 indivíduos. Valor de pressão arterial dentro dos 
parâmetros de normalidade foi encontrado em 5/16 participantes e, em 2/16, parâ-
metros de rigidez arterial foram registrados acima dos padrões da mediana conside-
rados normais para a população brasileira, ajustados para idade, sexo e presença de 
fatores de risco. Conclusão: Confirma-se a suposição de literatura que um número 
maior de indivíduos é necessário para confirmação do papel desta ferramenta como 
marcador de prognóstico CV, neste grupo particular de indivíduos de muito alto risco, 
com ICFER. A perspectiva futura de nossa coorte é de que a possibilidade de inter-
venções farmacológicas a curto e médio prazo possam modificar esses parâmetros, 
no intuito de se avaliar desfechos, para possíveis avaliações de inferências do papel 
da VOP no prognóstico CV.

EP 136
ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA MORTALIDADE POR INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NOS ANOS DE 2020, 2021 
E INÍCIO DE 2022 
MARIA FERNANDA DE PALMA MARTINEZ BRIGAGÃO FERREIRA, BRUNO BUENO 
MARQUES DOS SANTOS , DAVI AFONSO DE LEMOS ALMEIDA, RAFAELA PENALVA, 
CARLOS GUN
UNIVERSIDADE SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica, com diversos fato-
res de risco,  caracterizada pela incapacidade do coração de atuar adequadamente 
como bomba, seja por déficit de contração e/ou relaxamento. Estudos estimam que 
23 milhões de pessoas no mundo possuem IC e que dois milhões de casos novos 
são diagnosticados anualmente. No Brasil, segundo o DATASUS, há cerca de dois 
milhões de pacientes com IC, sendo diagnosticados 240 mil casos por ano. A impor-
tância deste estudo não se concentra apenas em uma pesquisa voltada para a epi-
demiologia de IC no município de SP, mas também em focar nos critérios sociais para 
um maior embasamento no manejo clínico e uma maior atenção às individualidades 
da população por meio de uma estratificação de risco com maior especificidade. 
Métodos: O estudo trata-se de uma análise epidemiológica, descritiva, transversal 
e retrospectiva. Os dados expostos foram coletados do banco informativo de saúde 
do DATASUS (TABNET) do ano de 2020 a 2022, referente ao número de óbitos por 
ano, sexo, faixa etária, escolaridade e cor ocorridos no Município de SP por IC. Re-
sultados: No período de 2020 a 2022 ocorreram um total de 3.649 óbitos por IC em 
São Paulo, sendo que 1.847 (50,6%) em 2020, 1.799 (49,3%) em 2021 e 3 (0,1%) em 
2022. Neste mesmo período 1.556 (42,64%) eram do sexo masculino e 2.093 (57,3%) 
feminino, entre eles, 2.420 (66,3%) eram da cor branca, 360 (9,8%) pretas, 87 (2,4%) 
amarelas, 704 (19,4%) pardas e 78 (2,1%) não foram informadas. A maioria dos fale-
cidos eram maiores de 65 anos 3.065 (84%), seguidos dos falecidos de 64 a 55 anos, 
366 (10%), de 54 a 45 anos, 134 (3,68%), de 35 a 44 anos, 51 (1,4%) e de 25-34 anos, 
19 (0,5%). Já em relação à escolaridade, as pessoas com um a três anos de estudo 
representam a grande maioria do número de casos que acabaram em morte, segui-
dos pelo número de pessoas que estudaram de oito a 11 anos e de quatro a sete 
anos, nessa ordem. Além disso, observa-se que os paulistanos com cinco a 12 anos 
de estudo juntamente com os que não tiveram nenhum ano de escolaridade, pos-
suem bem menos incidência de morte por IC, representando aproximadamente 8% 
e 9% do número total de óbitos, respectivamente. Conclusões: Houve um aumento 
significativo do número de casos do ano de 2020 a 2022. Nota-se uma prevalência 
maior nas mulheres, assim como, em relação à cor houve maior número de mortes 
nas pessoas de cor branca. Quanto à escolaridade e faixa etária é possível observar 
que a maior parte dos indivíduos que vieram a óbito está localizada entre aqueles que 
tiveram um a três anos de estudo e possuem mais de 65 anos.

EP 138
ANÁLISE COMPARATIVA DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E HEMODI-
NÂMICO COM O DESFECHO DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA AGUDA EM UM PERÍODO PRÉ E DURANTE A PANDEMIA 
DE COVID19 EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM CARDIOLOGIA
ANTONIO MARIA ZACARIAS ARAÚJO MONTEIRO, ANDRESSA PEREIRA CRUZ, 
VALÉRIA DA SILVA CAMPOS, ANNA CAROLINA NAIFF RODRIGUES
HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA - BELÉM - PA - BRASIL
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) pode ser definida como uma disfunção car-
díaca causada pelo inadequado suprimento sanguíneo para atender as demandas 
metabólicas do indivíduo. Tem sido apontada como importante problema de saúde 
pública e considerada como uma nova epidemia com elevada mortalidade e mor-
bidade, a despeito dos avanços da terapêutica atual.  Metodologia: Foi realizado 
o estudo retrospectivo de prontuários de pacientes admitidos com diagnóstico 
de insuficiência cardíaca no Setor de Emergência em Cardiologia do Hospital de 
Clínicas Gaspar Vianna, no período de janeiro a julho de 2019, comparados ao mes-
mo período de 2021, período concomitante a pandemia de Covid 19. Sendo ava-
liado o perfil epidemiológico, clínico hemodinâmico mais prevalente e comparado 
os desfechos clínicos observados nos dois intervalos. Resultados: Nos pacientes 
atendidos no primeiro semestre de 2019, 15 pacientes (60%) eram do sexo masculi-
no, enquanto 10 do sexo feminino (40%). Em 2021, seis pacientes do sexo masculino 
(60%) e quatro pacientes (40%) do sexo feminino. A idade média dos pacientes em 
2019 ficou em 63,05 anos, em 2021 correspondeu a 67,1 anos. Em relação ao perfil 
clínico hemodinâmico em 2019, a maioria apresentou o Perfil B, 16 pacientes (64%), 
seguidos do Perfil C com 3(12% ), Perfil A e Perfil L com um paciente cada (4% e 
4%), sem nenhuma menção ou registro capaz de classificar os pacientes estavam 
quatro pacientes (16%) dos pacientes. Em 2021 o Perfil B permaneceu como mais 
prevalente, em cinco pacientes (50%), seguidos do perfil C com três pacientes (30%). 
O Perfil A e L não foram registrados. No caso de dois pacientes (20%) não foi possí-
vel classificar.  O desfecho clínico no primeiro semestre de 2019, a maior parte dos 
pacientes receberam alta melhorada em 22 pacientes, correspondendo a 88% dos 
pacientes, enquanto três pacientes foram a óbito nesse período, correspondendo a 
12% dos pacientes. No primeiro semestre de 2021, houve decréscimo nos desfechos 
positivos, 50% recebendo alta melhorada, e 50% foram a óbito. Conclusão: Assim 
como na literatura, o perfil epidemiológico que acomete os pacientes portadores de 
insuficiência cardíaca se demonstra similares nos dois períodos, assim como o perfil 
hemodinâmico, confirmando o perfil B como mais prevalente. Porém, o desfecho dos 
pacientes foi totalmente diferenciado entre os períodos, uma vez que metade dos 
pacientes foram a óbito no período ocorrido durante a pandemia, o que pode ter sido 
causado pela sobreposição de patologias, e a importante taxa de mortalidade nos 
serviços de saúde ocorrida durante os picos da pandemia. 
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EP 139
PROGNÓSTICO INTRAHOSPITALAR E REINTERNAÇÃO NA INSUFI-
CIÊNCIA CARDÍACA AGUDA: AVALIAÇÃO DE LINFÓCITOS, RELAÇÃO 
NEUTRÓFILOS/LINFÓCITOS E PLAQUETAS/LINFÓCITOS COMO MAR-
CADORES INFLAMATÓRIOS RELACIONADOS A DESFECHOS DESFA-
VORÁVEIS EM UM HOSPITAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
STÉFANY JÚLIA MESQUITA DO EGITO, RODRIGO DOS SANTOS MORAES, GUILHERME 
COX CABRAL ALVES DOS SANTOS, GIULIA PRATES GAMES
HOSPITAL GERAL - CARAPICUÍBA - SP - BRASIL
Introdução: Com o aumento da prevalência das doenças cardiovasculares, tem sido 
buscados marcadores inflamatórios que possam predizer desfechos em internações por 
insuficiência cardíaca (IC). Os linfócitos e suas relações com neutrófilos e plaquetas, po-
dem servir de prognóstico nas mais diversas patologias e vem sendo associados a uma 
maior chance de reinternações e mortalidade. Objetivo: Avaliar reinternação ou óbito 
dos pacientes com descompensação da IC, a partir do número de linfócitos, relação 
neutrófilos/linfócitos (RNL), plaquetas/linfócitos (RPL). Métodos: Trata-se de um estudo 
descritivo, analítico, retrospectivo, observacional desenvolvido em um Hospital do Siste-
ma Único de Saúde - de janeiro/2015 a dezembro/2019. Avaliados linfócitos, RNL e RPL 
(razão de números absolutos) através do hemogramas admissionais de pacientes com 
IC descompensada pelos critérios de Framingham, comorbidades e uso prévio de medi-
cações para tratamento da IC. Foram excluídos pacientes portadores de Hepatites (B, C) 
ou HIV, neoplasias, imunodeficiência inata ou adquirida, cirrose hepatica, uso crônico de 
corticoides, prontuários incompletos, ausência de ecocardiograma atual ou dos últimos 
6 meses anteriores à admissão. Realizada análise através da mediana, intervalos inter-
quartis (IQR) e modelos de regressão, sendo os resultados apresentados por meio de 
Odds Ratio (OR), intervalo de confiança de 95% e valor p < 0.05. Resultados: Foram 
avaliados 356 prontuários, apenas 206 preenchiam os critérios de inclusão e nenhum 
de exclusão. Considerou-se apenas a primeira internação apresentada, totalizando 146 
pacientes. Os pacientes que tiveram dois ou mais reinternações foram identificados para 
criar a variável de desfecho de interesse. Identificou-se quatro óbitos e 32 reinternações 
subsequentes à internação avaliada. Na amostra analisada houve prevalência feminina, 
entretanto, sexo masculino, dislipidemia (tabela 1), uso prévio de dois ou mais medica-
mentos e RNL classificada no segundo tercil estiveram associados à reinternação ou 
óbito. Linfopenia e RPL não obtiveram associação. (Tabela 2) Discussão e Conclusão: 
Diante da necessidade de encontrar biomarcadores que melhorem o seguimento dos 
pacientes com IC, a mensuração leucocitária e suas relações têm um valor importante 
no prognóstico intra-hospitalar, servindo como ferramenta ampla, fácil e barata para 
prever desfechos, auxiliar tratamentos e aprimorar acompanhamentos. Entretanto, são 
necessários maiores estudos para corroborar os dados encontrados, com ênfase em 
estudos longitudinais, prospectivos e com expansão do tamanho amostral.

EP 344
TRANSPLANTE CARDÍACO EM PACIENTE COM DESMINOPATIA COM 
REPERCUSSÃO NA FUNÇÃO VENTRICULAR E SISTEMA DE CONDU-
ÇÃO CARDÍACO
JOAO ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, ANA CLAUDIA CONRADO DE OLIVEIRA, 
SERGIO DIOGENES SANTOS DE MENDONCA FILHO, DIOGO LUIZ DE MAGALHAES 
FERRAZ, ANNA PAULA LAPA DE MELO
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP - RECIFE - 
PE - BRASIL
Paciente masculino, 38 anos, diagnosticado com bloqueio atrioventricular 2:1 aos 18 anos, 
tratado com marcapasso definitivo e ressincronizador, em 2011. Evoluiu com frequentes 
perdas de captação por fibrose local, com implante de eletrodo em seio coronário em 2014. 
Permaneceu estável até junho de 2020, quando foi evidenciada disfunção ventricular es-
querda ao ecocardiograma transtorácico. Durante a investigação etiológica, foi solicitado 
um teste genético, que evidenciou uma mutação no gene da desmina. O tratamento clínico 
para insuficiência cardíaca - IC foi instituído com sucesso, manteve-se estável até junho de 
2020 quando o paciente desencadeou internações frequentes por IC descompensada, sen-
do a mais grave como perfil C, Intermacs 3, associada a paroxismos de flutter e fibrilação 
atrial. Medicamentos em uso: dabigatrana 150mg 12/12h, sacubitril-valsartana 49-51mg 
12/12h, furosemida 40mg/dia, carvedilol 50mg/dia, espironolactona 25mg/dia, hidrocloro-
tiazida 25mg/dia, amiodarona 200mg/dia, levotiroxina 175mcg/dia e alopurinol 100mg/dia. 
Nesse contexto, após avaliação pela equipe cardíaca, foi indicado o transplante cardíaco. 
A paciente evoluiu 
sem intercorrências 
no pós-operatório, 
restabelecendo as ca-
pacidades funcionais 
após o procedimento. 
Atualmente encontra-
-se em acompanha-
mento ambulatorial 
em centro especiali-
zado em transplante 
cardíaco, assintomá-
tico do ponto de vista 
cardiovascular. Imu-
no-histoquímica do 
coração explantado: 
Desmina (clone D33) 
positiva.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM
EP 140
INTOLERÂNCIA AO EXERCÍCIO E SUA CORRELAÇÃO COM REMODE-
LAMENTO CARDÍACO NA IC COM FE PRESERVADA E REDUZIDA
ANDRÉA COY-CANGUÇU, LUIS MIGUEL DA SILVA, LAYDE PAIM, FERNANDO 
CARDOSO, ADRIANA BAU, CAMILA MARTINS, LÍGIA ANTUNES-CORREA, MICHAEL 
JEROSCH-HEROLD, OTÁVIO RIZZI COELHO-FILHO
FCM PUCC - CAMPINAS - SP - BRASIL ,FCM UNICAMP - CAMPINAS - SP - BRASIL HAR-
VARD MEDICAL SCHOOL - BOSTON - MA - EUA
Introdução: Apesar da intolerância ao exercício (IE) estar presente na IC com FE 
tanto reduzida (ICFEr) como preservada (ICFEp), dados limitados comparam sua 
apresentação no teste de esforço cardiopulmonar (TECP) e sua correlação com 
o remodelamento miocárdico. Objetivos: Caracterizar a IE por meio do TECP em 
pacientes com ICFEp, ICFEr e em controles, correlacionando-a ao remodelamento 
miocárdico analisado por ecocardiograma (ECO) e ressonância magnética cardíaca 
(RMC). Métodos: Foram recrutados pacientes com IC sintomática (classe II-III da 
NYHA), classificados como ICFEp (FEVE>=45%) ou ICFEr (FEVE<45%), e controles 
saudáveis. Além do TECP, os participantes foram submetidos à avaliação de strain 
longitudinal global (GLS) e razão E/e’ por ECO, e de T1 nativo e fração de volume 
extracelular (ECV) por RMC. Resultados: 84 pacientes com IC (42 ICFEp; 42 ICFEr) 
e 38 controles foram recrutados prospectivamente. Suas características clínico-de-
mográficas estão demonstradas na tabela 1. O consumo máximo de O2 ajustado 
(VO2max) e a inclinação da eficiência de captação de O2 (OUES) por TECP se mos-
traram importantemente reduzidos em pacientes com IC em comparação aos con-
troles, porém não houve diferença significativa entre aqueles com ICFEp e ICFEr (VO-
2max: ICFEp 17.55mL/kg/min [IQR 13.40-22.92]; ICFEr 17.30 [14.13-20.70]; Controle 
26.03 [19.90-36.75], p<.001) (OUES: ICFEp 1,448.44mL/min/log [1149.79-1953.39]; 
ICFEr 1,260.15 [995.74-1589.99]; Controle 1,834.86 [1277.66-2365.14], p<.001). 
Em conjunto, os grupos ICFEp e ICFEr apresentaram uma correlação negativa do 
VO2max com GLS, razão E/e’ e T1 nativo (Figura 1ABC, todas as correlações com 
R<-.20, p<.05). O mesmo padrão também se manteve na correlação do OUES com 
GLS, razão E/e’, T1 nativo e ECV (Figura 2ABCD, todas as correlações com R<-.25, 
p<.03). Interessantemente, avaliando-se os grupos de forma separada, a correlação 
do OUES com GLS persistiu apenas entre os pacientes com ICFEr (R=-.36, p=.02), 
enquanto somente aqueles com ICFEp mantiveram a correlação do OUES com razão 
E/e’ (R=-.39, p=.01) e ECV (R=-.40, p=.02). Conclusões: Ambos os grupos de IC 
apresentaram alterações marcantes no TECP, refletindo uma redução não apenas 
significativa, mas também semelhante na capacidade funcional destes pacientes, 
evidenciada por valores de VO2max e OUES similares. As associações do TECP com 
marcadores de remodelamento miocárdico por ECO e RMC confirmam a estreita 
relação da IE com as alterações cardíacas funcionais na IC, e sugerem padrões que 
podem ser úteis à compreensão sobre como a IE difere na ICFEp e ICFEr.
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EP 141
AVALIAÇÃO DE DOR TORÁCICA NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA – É 
POSSÍVEL ASSOCIAR OS ESCORES DE RISCO CARDIOVASCUALR 
(TIMI, HEART E GRACE) E A PRESENÇA DE PLACA OBSTRUTIVA NA 
ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIAS?
SOUTO MJS, TOLEDO LN, GUEIRAL HD, GUIGUER IC, AGUIAR MG, DOS REIS FCC, 
MORALES P, PINTO IMF, GUN C, PALADINO FILHO AT
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Estima-se que quatro milhões de pacientes sejam atendidos anualmente 
em serviços de emergência do Brasil com a queixa de dor torácica, dos quais apenas 
10% serão diagnosticados com síndrome coronariana aguda. Nesse contexto, escores 
de risco cardiovascular, como TIMI, HEART e GRACE, são utilizados como ferramenta 
para avaliar a possibilidade de doença arterial coronária (DAC). Inicialmente validados 
para estimar risco de eventos cardíacos intra-hospitalares, a sua associação com a 
presença de placa obstrutiva é pouco conhecida. Objetivo: Correlacionar os achados 
na Angiotomografia de Coronárias (Angio-TC) e os escores de risco cardiovascular, nos 
pacientes atendidos com dor torácica no pronto-socorro de hospital terciário. Metodo-
logia: Estudo observacional retrospectivo, baseado na análise de prontuários, no perío-
do de janeiro de 2019 a dezembro de 2021. Foram incluídos pacientes atendidos em 
pronto-atendimento de hospital terciário com a queixa principal de dor torácica aguda 
com valores de troponina negativos e ECG sem achados isquêmicos, submetidos a An-
gio-TC. Lesões coronárias ateroscleróticas foram quantificadas quanto à proporção de 
estenose luminal, sendo consideradas significativas aquelas com estenose ≥ 50% da luz 
do vaso em ≥ 1 artéria epicárdica relevante. Resultados: Foram avaliados 350 pacientes 
com idade média de 52,6±11,9 anos, sendo 50% mulheres (Tabela 1). Desses pacien-
tes, 72 (20,6%) apresentaram lesão aterosclerótica significativa em Angio-TC. Sexo mas-
culino (OR: 1,87; IC 95%: 1,08 – 3,26), idade > 52 anos (OR: 2,85; CI 95%: 1,6 – 5,07), 
diagnóstico de Diabetes Mellitus (OR 2,17; IC 95%: 1,12 – 4,2) e relato de angina típica 
(OR 2,17; IC 95%: 1,12 – 4,2) estiveram associados de forma independente à presença 
de placa obstrutiva. Mais de 90% dos pacientes com lesão significativa na Angio-TC, 
apresentavam escore GRACE e TIMI de baixo risco. O escore HEART < 4 foi calculado 
em 23,6% dos pacientes com placa obstrutiva (Figura 1). Conclusões: A avaliação ba-
seada em características clínicas e nos escores de risco cardiovascular de forma isolada 
não se mostrou suficiente para excluir de forma segura o diagnóstico de doença arterial 
coronária. Dessa forma, a Angio-TC é ferramenta complementar importante para o diag-
nóstico de coronariopatia nos pacientes com dor torácica aguda, possibilitando o início 
precoce de terapêutica adequada para a  prevenção de novos eventos cardiovasculares.

EP 143
LESÃO MIOCÁRDICA SUBCLÍNICA EM PACIENTES COM POLINEURO-
PATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR RELACIONADA A TRANSTIRRETINA 
SEM SINAIS CLÍNICOS DE CARDIOPATIA
CAMILA NICOLELA GERALDO MARTINS, LAYDE R PAIM, LUIS MIGUEL DA SILVA, 
GABRIELA SCRIPTORI, ADRIANA APARECIDA BAU, ANDREA COY-CANGUÇU, RENAN 
FLÁVIO FRANÇA NUNES, MARCONDES FRANÇA JR, MICHAEL JEROSCH-HEROLD, 
OTÁVIO RIZZI COELHO- FILHO
UNICAMP - CAMPINAS - SÃO PAULO – BRASIL
Introdução: Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF) por transtiretina (TTR) afeta prin-
cipalmente nervos periféricos. Poucos estudos investigaram remodelamento tecidual 
miocárdico na PAF. Objetivo: Investigar remodelamento tecidual miocárdico na PAF 
sem cardiopatia com protocolo multiparamétrico de Ressonância Magnética Cardía-
ca (RMC). Resultados: Trinta e um pacientes com PAF (46,9 ± 16,1 anos, 57% sexo 
feminino, 60% mutação Val30Met) e 33 controles saudáveis (41,3 ± 13,7 anos, 58% 
sexo feminino) foram incluídos, submetidos a protocolo de RMC multiparamétrico para 
avaliar morfologia e função ventricular, T1 nativo miocárdico, fração de volume extrace-
lular (ECV) e tempo de vida intracelular da água, marcador do tamanho de cardiomióci-
tos. Avaliou-se capacidade física com teste cardiopulmonar (TECP) em cicloergômetro. 
Mensurados troponina T cardíaca de alta sensibilidade (cTnT) e NT-proBNP. Do grupo 
com PAF 70% estava no estágio 1, neuropatia leve. O consumo máximo de oxigênio 
ajustado no TECP foi menor nos pacientes com PAF que nos controles  (PAF: 22,2 ± 
8,2mL/kg/min vs. controle: 30,3 ± 10,2mL/kg/min, p<0,001). Apesar de assintomáticos 
para insuficiência cardíaca, o NT-proBNP (PAF; 251,240 ± 624,446ng/dL, vs. controles: 
34,3 ± 29ng/dL, p<0,005) e a cTnT (PAF: 13,2 [3,0, 19,0]ng/ dL, vs. controle: 3,6 [3,0, 
6,0]ng/dL, p<0,005) eram elevados e os biomarcadores correlacionaram-se com o 
ECV (cTnT: R=0,81, P<0,001; NT-proBNP: R=0,61, P=0,001) (Figura 1). A FEVE foi 
preservada no grupo com PAF (PAF: 67,9 ± 8,2% vs. controle: 65,4 ± 4,3%, p=NS) e 
o índice de massa do VE aumentado (PAF: 58,5 ± 18,8 vs. controle: 42 ± 9,2 g/m2, 
p<0,005). O T1 nativo (PAF: 1.303,924 ± 120,152, vs. controle: 1.212,78 ± 76,01ms, p 
<0,05) e o ECV (PAF: 0,36 ± 0,1, vs. controle: 0,26 ± 0,02, p <0,001) eram elevados 
na PAF. Em contraste, o tempo de vida intracelular da água foi menor na PAF (PAF: 
0,082 ± 0,04 vs. controles: 0,14 ± 0,05, p<0,001). Observamos aumento linear do 
ECV com o estágio PAF, e o T1 nativo foi maior nos estágios 1 e 2 que no estágio 
0. O ECV (R=0,89, p<0,001) e o T1 nativo (R=0,62, p< 0,001) correlacionaram-se 
com índice de massa 
do VE (Figura 2). Con-
clusão: Na PAF sem 
sinais de acometimento 
cardíaco, detectamos 
expansão significativa 
da matriz extracelular 
no miocárdio, associada 
ao aumento da massa 
do VE possivelmente 
resultado de fibrose 
difusa e cardiomiócitos 
menores que o normal. 
Achados de biomarca-
dores e fenotipagem 
tecidual da RMC evi-
denciam envolvimento 
cardíaco subclínico por 
remodelamento miocár-
dico em pacientes com 
PAF e neuropatia leve. 

EP 142
DISFUNÇÃO SISTÓLICA SUBCLÍNICA PRECOCE DETECTADA PELO 
STRAIN SISTÓLICO BIDIMENSIONAL SPECKLE TRACKING EM PA-
CIENTES COM AMILOIDOSE TTR HEREDITÁRIA
L SQUASSANTE CAPELINE, GS LOBO OISHI, FGM NAYLOR, PS SOUZA, FJN 
MANCUSO, AS BULLE OLIVEIRA, V AMBROSIO MOISES
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A Amiloidose Transtirretina (ATTR) é uma causa genética rara de car-
diomiopatia restritiva hereditária potencialmente fatal. A disponibilidade de testes 
genéticos possibilitou identificar portadores sem amiloidose cardíaca (AC). A eco-
cardiografia speckle-tracking bidimensional (2D-STE) tem sido a base do rastrea-
mento e vigilância de diversas doenças cardíacas subclínicas. Entretanto, não há 
relatos da 2D-STE para a análise cardíaca na população de portadores genéticos 
sem AC. Procuramos estudar os índices globais e regionais de strain biventricular em 
indivíduos com história familiar de ATTR associada a estudo genético positivo para 
mutação da transtirretina podem desenvolver alterações cardíacas antes mesmo da 
manifestação clínica da doença. Métodos: Pacientes com genótipo transtirretina po-
sitivo (TTR+) sem sintomas cardiovasculares foram identificados e pareados com 
controles saudáveis. Todos foram submetidos a um ecocardiograma completo usan-
do um protocolo padronizado: dimensões 2D, Doppler tecidual e parâmetros 2D-S-
TE foram analisados. Estatística: Dados são relatados como médias com desvio 
padrão (±DP) ou mediana com intervalo interquartil [IQR]. As estatísticas realizadas 
foram testes paramétricos e não paramétricos, com valor de p < 0,05 aceito 
como significativo. A fim de identificar variáveis que pudessem estar associadas 
a pacientes com genótipo TTR+, foi proposta uma análise de regressão logística 
múltipla. Resultados: Foram estudados 31 indivíduos TTR+ e 34 controles. As 
características dos parâmetros demográficos e ecocardiográficos estão detalhadas 
na Tabela. Não houve diferença significativa nas dimensões da câmara, comprimento 
ou fração de ejeção entre os grupos. Em comparação com os controles, a espessura 
da parede do ventrículo esquerdo e 
o índice de massa foram maiores 
no TTR+ (Tabela 1). A média E/e’ 
tendeu a ser maior no TTR+ (Ta-
bela 1). O strain circunferencial 
e longitudinal global do VE foi 
significativamente menor no TTR+ 
(-28 ± 4% vs. -21 ± 4%, -25 ± 2% 
vs. -19 ± 3%, p<0,001 para todos). 
O straindo VD também foi menor 
no grupo TTR+ (-25 ± 5% vs. -18 
± 4%, p<0,005). Além disso, hou-
ve redução significativa na defor-
mação longitudinal basal, média e 
apical no grupo TTR+ (Tabela). Os 
preditores de teste genético positi-
vo foram strain longitudinal global 
(razão de chances ajustada [IC 
95%], 2,46 [1,30-4, 62]; p=0,005) 
e E/e’ médio (2,04; [1,09-3,91]; 
p=0,025). Conclusão: O strain bi-
ventricular global e regional foi 
reduzido em indivíduos com TTR 
geneticamente comprovada antes 
do desenvolvimento de amiloidose 
cardíaca.

Figura 2.

Figura 1.
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EP 144
DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS FENÓTIPOS FISIOLÓGICOS E PATOLÓ-
GICOS ATRAVÉS RMC MUTIPARÂMETRICA COM CARACTERIZAÇÃO 
TECIDUAL MIOCÁRDICA
ADRIANA APARECIDA BAU, LAYDE R PAIM, LUIS MIGUEL DA SILVA, CAMILA NICOLELA 
GERALDO MARTINS, ANDREA COY CANGUÇU, RENAN YAMAGUTI, LÍGIA ANTUNES 
CORREA, ANDREI SPOSITO, WILSON NADRUZ JR , OTÁVIO RIZZI COELHO FILHO
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS – UNICAMP - CAMPINAS - SP – BRASIL
Introdução: O aumento anormal da massa dos cardiomiócitos do VE ocorre nos fenóti-
pos de hipertrofia fisiológicos e patológicos. Objetivos: Aplicar a caracterização tecidual 
pela RMC com mapas de T1 /T2 para caracterizar fenótipos teciduais na hipertrofia fisio-
lógica e patológica em atletas e IC. Métodos/Resultados: 187 indivíduos incluídos pros-
pectivamente em quatro grupos: Atletas (n=56, 32 ± 13anos), ICFEP (n=49, 62 ± 12 
anos), ICFER (n=49, 54 ± 16 anos), e controles (n=33, 41 ± 13.7 anos) e submetidos ao 
Teste de Exercício Cardiopulmonar (TECP) e RMC para avaliar morfologia/função, T2, T1 
nativo, volume extracelular (ECV) e tempo de vida intracelular da água. A FEVE apresen-
tou variação entre os grupos (Atletas: 64.7 ± 6.1%, ICFEP: 59.3 ± 10.7%, ICFER: 29.4 ± 
8.5%, e controles: 65.4 ± 4.3%, p<0.001) e foi reduzida na ICFER. O Índice de massa do 
VE (Atletas: 64.1 ± 15.8g/m2, ICFEP: 62.3 ± 24g/m2, ICFER: 79.5 ± 36.7g/m2, e contro-
les: 42 ± 9.2g/m2, p<0.001) e o índice de massa do cardiomiócito (Atletas: 47.9 ± 13.1 
g/m2, ICFEP: 42.2 ± 17.2 g/m2, ICFER: 55.69 ± 24.70 g/m2, e controles: 30.7 ± 6.9g/m2, 
p<0.001) (figura 1A) foi elevada em atletas e na IC, comparando com controles. Atletas 
e ICFER apresentaram remodelamento concêntrico do VE, e na ICFER observado remo-
delamento excêntrico do VE (Figura 1B). Na IC, o NT-proBNP foi elevado (Atletas: 34.6 ± 
16.8ng/dL, ICFEP: 473.2 ± 700.1ng/dL, ICFER: 1,365.3±1,772 ng/dL, e controles: 34.3 
± 29ng/dL, p<0.005) e o consumo máximo de oxigênio ajustado foi reduzido (Atletas: 
49.4±9.3mL/kg/min, ICFEP:18.3 ± 5.5mL/kg/min, ICFER: 17.1 ± 4.2mL/kg/min, e con-
trole: 30.3 ± 10.2mL/kg/min, p<0.005). O ECV foi maior nos grupos de IC (Atletas: 0.27 
± 0.04, ICFEP:0.31 ± 0.05, ICFER: 0.32 ± 0.04, e controles: 0.26 ± 0.02, p<0.001). O 
tempo de vida intracelular da água foi maior entre os atletas vs. os controles e menor na 
ICFER em comparação com a ICFEP (Atletas: 0.17 ± 0.07, ICFEP: 0.15 ± 0.05, ICFER: 
0.13 ± 0.05, e controles: 0.14 ± 0.05, p<0.001). O T1 nativo foi menor entre os atletas vs. 
os controles e elevado na IC (Atletas: 1,173.4 ± 63.2ms, ICFEP: 1,262.8 ± 62.4, ICFER: 
1,275.1 ± 59.9, e controles: 1,212.78 ± 76.01ms, p<0.001). Por fim, houve aumento em 
T2 na IC, indicativo de edema (Figura 2).Conclusão: A hipertrofia fisiopatológica é carac-
terizada pelo aumento do diâmetro dos cardiomiócitos, ECV relativamente normal e T1 
nativo menor provavelmente devido ao maior volume dos cardiomiócitos. Na hipertrofia 
patológica da IC, observamos aumento do ECV associado com T1 nativo elevado. Além 
disso, o diâmetro do cardiomiócito reduzido na ICFER em comparação com a ICFEP.

EP 145
DIÂMETRO DIASTÓLICO DO VENTRÍCULO DIREITO COMO PREDITOR 
DE DESFECHO ADVERSO EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR 
OBSTRUTIVA CRÔNICA: ACOMPANHAMENTO DE UM ANO
RA FARIA, CL GOULART, PB SANTOS, RS MARINHO, SM  FIRMINO, FPG RIZZATTI RG 
MENDES, AB SILVA, MG ROSCANI 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - SP – BRASIL
Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença complexa e 
altamente prevalente, evolui com prognóstico desfavorável e deterioração progressiva. 
A ecocardiografia transtorácica pode ser uma ferramenta útil para monitorar hipertensão 
arterial pulmonar (HAP), função das câmaras direita e esquerda, hipertrofia do ventrículo 
esquerdo (VE) e anormalidades estruturais das câmaras, assim como fornecendo maio-
res informações sobre o prognóstico desta doença considerando outras variáveis mor-
fológicas e de função biventricular. Objetivo: Nosso estudo propôs-se a analizar marca-
dores ecocardiográficos como potenciais preditores de resultados discordantes, como 
a composição de óbito, evento cardiovascular não fatal ou hospitalização em pacientes 
diagnosticados com DPOC através da avaliação do impacto obtido pelo seguimento no 
período de um ano da variável detectada como desfecho. Método: Estudo de coorte lon-
gitudinal com 35 pacientes monitorados por um ano para desfechos desfavoráveis   com 
diagnóstico de DPOC e fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE) preservada. Para a 
inclusão no estudo, todos os pacientes foram submetidos a avaliação clínica, ecocardio-
grafia e espirometria, sendo observados neste período os desfechos primários: compo-
sição da morte por qualquer causa ou evento cardiovascular não fatal ou hospitalização. 
A análise estatística pontuou os preditores ecocardiográficos de resultados adversos. O 
nível de significância para todas as análises considerou p <0,05. Resultados: Tiveram 
desfechos desfavoráveis (n = 10), pacientes que apresentaram maior DDVD (p = 0,03), 
menor FEVE (p = 0,01) e menor capacidade vital forçada (p = 0,03). A curva operacional 
padrão mostrou que valores do diâmetro diastólico do ventrículo direito (DDVD) maiores 
que 38 mm têm A / C de 0,73 (IC 95%: 0,52 -0,93; p = 0,03). Considerando a curva 
de Kaplan Meier para os desfechos primários, a dilatação do VD foi considerada um 
preditor independente de evolução desfavorável da doença, com diferença significativa 
nas curvas para o ponto de corte do DDVD acima ou abaixo de 38 mm (Log-Rank, p = 
0,03). Conclusão: O DDVD maior que 38 mm foi 73% fixado na previsão de desfechos 
desfavoráveis (composição de morte, hospitalização ou evento cardiovascular não fatal) 
no seguimento de um ano. Esses achados reforçam que a ecocardiografia pode ser 
uma ferramenta útil na avaliação do prognóstico desses pacientes. Este estudo rece-
beu financiamento para realização da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo, São Paulo, Brasil (FAPESP) Processo nº (2015/26/501-1 and nº 2018/03233-0; 
coordenação da Profª Dra. Audrey Borghi-Silva) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior-Brasil (CAPES-001) e CNPq: 141803/2019-3

EP 146
ANÁLISE DO ÂNGULO DO CORAÇÃO A PARTIR DO RAIO-X DE TÓRAX
FELIPE AKIO MATSUOKA, EDSON SILVA FILHO, RENATO HORTEGAL, HENRIQUE 
TAKACHI MORIYA
ICB - USP - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O uso da radiografia de tórax frontal é um exame amplamente realizado 
no âmbito da cardiologia e de fácil acesso, entretanto suas conclusões são subjeti-
vas. Por um lado, temos a análise sem elementos numéricos da silhueta cardíaca a 
partir da radiografia de tórax. De outro, o uso da inteligência artificial, que por vezes 
é empregado sem compreensão completa do processo. Diante desse cenário, este 
trabalho vislumbra a possibilidade da coleta de um dado objetivo das radiografias 
de tórax frontais, o ângulo de inclinação do coração, e de utilizá-lo para desenvolver 
modelos de machine learning mais precisos futuramente. Materiais e Métodos: O 
valor da inclinação do coração foi obtido por meio de uma plataforma livre de análise 
de bioimagens (http://icy.bioimageanalysis.org/). A medição foi realizada de forma 
manual, traçando ponto a ponto as regiões e pontos de interesse. A obtenção do ân-
gulo foi realizada traçando uma reta que passa pela região da sétima costela direita e 
pelo ápice do coração. Em seguida, foi traçada uma reta perpendicular em relação à 
imagem que passa na região da coluna vertebral. Finalmente, o valor do ângulo é ob-
tido com o uso da ferramenta ‘angle helper’ da plataforma de análise de bioimagens. 
As medidas foram todas realizadas em radiografias de tórax frontais de pacientes 
de um hospital de grande porte especializado em cardiologia. Resultados: A figura 
1 apresenta um exemplo da medição do ângulo de inclinação obtido e o método 
abordado pelo estudo. A seta rosa está indicando a região da sétima costela direita. 
Já a seta vermelha está sinalizando o ápice do coração. 

Figura 1. Análise de desfecho desfavorável em pacientes com DPOC em um pe-
ríodo de 1 ano de seguimento. Valores de DDVD superiores a 38mm no ECOTT 
inicial de pacientes com DPOC foram preditores de desfecho desfavorável durante 
p segimento. Log-Rank; p=0,05.

Figura 1. 
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EP 147
ACURÁCIA DIAGNÓSTICA DO ULTRASSOM DOPPLER VERSUS AR-
TERIOGRAFIA RENAL EM PACIENTES COM ESTENOSE DE ARTÉRIA 
RENAL TRANSPLANTADA
HENRY CAMPOS ORELLANA, LUCIANA G MOROKUMA, MAYARA B L DE SOUZA, 
LUCAS B G SILVA, ANA STELLA F SIMÕES, WALDIR R A NETO, PAULA S TEIXEIRA, 
MARIANA N VIEIRA, LEONARDO R OLIVEIRA, ADRIANO H P BARBOSA
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: No acompanhamento dos pacientes transplantados renais observamos 
que uma parcela desta população evolui com disfunção do enxerto, cuja principal cau-
sa vascular é a estenose da artéria renal transplantada (TRAS). A arteriografia do rim 
transplantado é atualmente o padrão ouro para o diagnóstico da estenose, sendo o 
Ultrassom Doppler (USG) o método de triagem mais habitualmente utilizado, devido ao 
seu baixo custo, maior disponibilidade e caráter não invasivo. Metodologia: Análise re-
trospectiva dos dados armazenados na plataforma Redcap/ EPM, de um total de 6.829 
transplantes renais, onde foram selecionados os pacientes (n = 313) com suspeita clí-
nica e ultrassonográfica de TRAS, submetidos a arteriografia no Hospital São Paulo, no 
período de janeiro de 2007 a dezembro de 2014. Resultados: Os dados obtidos de-
monstram que a Velocidade de Pico Sistólica (VPS) foi em média estatisticamente maior 
nos pacientes com presença de estenose (média 415,3 ± 139, p < 0,01), cujo ponto 
de corte que melhor discriminou a 
presença de estenose foi de 345 
cm/s. O conjunto de achados indi-
ca que valores de VPS maiores ou 
iguais a 345 cm/s tem alto valor em 
identificar a presença de estenose 
(VPP 88,8%), ao contrário da baixa 
confiabilidade na ausência de es-
tenose (VPN 34,5%).Conclusões: 
A USG Doppler representa assim 
um método de triagem reprodutí-
vel, não invasivo e confiável para 
os pacientes com suspeita de 
EART, com boa acurácia na posi-
tividade da estenose. O VPN não 
significativo reforça a importância 
da avaliação clínica associada, 
necessária para a indicação do 
estudo invasivo.

EP 149
VALOR PROGNÓSTICO DOS PARÂMETROS COMBINADOS DE DIS-
FUNÇÃO CARDIOPULMONAR-RENAL EM PACIENTES CARDÍACOS 
COM COVID-19 GRAVE 
ANDREA DE ANDRADE VILELA, ANTONIO TITO PALADINO, LOUIS NAKAYAMA OHE, 
ROSILENE MOTTA, FERNANDA CONSOLIM COLOMBO, JORGE EDUARDO ASSEF, 
FAUSTO FERES
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL. INS-
TITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO - SP - BRASIL FACULDADE DE 
MEDICINA UNINOVE - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A COVID-19 tornou-se uma pandemia em março de 2020. Pacientes (pts) 
cardiopatas infectados têm > mortalidade em relação à população não cardiopata. Essa 
doença pode causar complicações cardiovasculares e renais adicionais. Nos cardio-
patas a combinação de disfunção cardiopulmonar e renal pode predizer melhor a mor-
talidade do que os fatores de risco clássicos. Objetivo: Investigar se a combinação de 
elevação da pressão sistólica da artéria pulmonar (PASP), disfunção do ventrículo direito 
(VD) e aumento de creatinina/ necessidade de diálise foi preditor de mortalidade em 
cardiopatas com COVID-19. Métodos: 483 pts, 67 ± 12 anos, 52% sexo masculino, com 
COVID-19 internados na UTI foram incluídos. Fração de ejeção do ventrículo esquerdo 
(FEVE) e parâmetros quantitativos de função sistólica do VD, como variação da área 
fracionada do VD (FAC), excursão sistólica do anel tricúspide (TAPSE), velocidade anular 
do Doppler tecidual (s´) e o strain longitudinal da parede lateral do VD (SVD) foram avalia-
dos. Disfunção do VD foi considerada quando: FAC <35%, TAPSE 35 mmHg. Avaliação 
clínica e exames laboratoriais foram realizados de acordo com diretrizes vigentes. Aná-
lises univariadas e multivariadas foram realizadas para identificar parâmetros que predi-
zem mortalidade intra-hospitalar. Resultados: Após acompanhamento de 25 ± 5 dias, 
254 (50,7%) pts morreram. Em comparação com os sobreviventes, os não sobreviventes 
tinham taxas de proporção homem/mulher, índice de massa corporal, hipertensão arterial 
prévia, diabetes, doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral e doença renal 
crônica semelhantes. Os não sobreviventes tinham maior idade (70± 12 x 65±13 anos). 
Na análise univariada, foram preditores de maior risco de mortalidade (p <0,05): doença 
renal crônica (OR: 2,4), insuficiência renal aguda (OR: 6,8), necessidade de diálise (OR: 
8,7), elevação de dímero D (OR: 2,74), HP (OR: 1,03), FEVE (OR: 0,98) e disfunção do VD 
(OR: 2,88). Os preditores independentes de mortalidade na análise de regressão logísti-
ca multivariada foram idade avançada, insuficiência renal aguda, elevação de dímero-D 
e HP. FEVE perdeu seu impacto preditivo. É importante ressaltar que a associação de HP 
e disfunção do VD teve OR: 2,98 e a associação de necessidade de diálise e HP atingiu 
OR: 16,83, tornando-se os mais fortes preditores de mortalidade nessa população. Con-
clusão: Disfunção do VD e HP associados a níveis elevados de creatinina/ necessidade 
de diálise foram um poderoso preditor de mortalidade em cardiopatas com COVID-19.

EP 148
FERRAMENTA PARA PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE 
CURVAS DE STRAIN PARA ESTUDO DA MECÂNICA MIOCÁRDICA 
VR UEMOTO, RV DE FREITAS, R HORTEGAL, HT MORIYA, C GUN, F FERES, K 
FRANCHINI
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP - BRASIL ESCOLA 
POLITÉNICA DA USP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: As curvas de deformação cardíacas derivadas de Speckle Tracking, per-
mitem avaliação detalhada de diversos aspectos da mecânica miocárdica, entretanto 
o estudo de novos parâmetros é limitado por restrições impostas pelos softwares 
proprietários dos diferentes fabricantes. Objetivo: Desenvolver um programa com 
interface gráfica que permita visualizar e processar as curvas de Strain e Strain Rate 
facilitando o desenvolvimento de pesquisas. Métodos: Inicia-se com a exportação 
das curvas de Strain do programa do fabricante. Elas são a entrada do software que 
as converte em variáveis do Matlab. Pode-se então, selecionar o exame de interesse, 
ou seja, paciente e janela de aquisição. As curvas de Strain e Strain Rate são exibidas 
e é possível selecionar os segmentos de interesse e, caso exista, outros exames do 
mesmo paciente com a mesma janela de aquisição. As curvas de deformação são 
exibidas sincronizadas com o Eletrocardiograma possibilitando ter em uma única 
tela o sinal elétrico e o sinal de deformação. Além disso, também é possível anotar 
o tempo de abertura e fechamento das válvulas com relação ao pico do QRS, que é 
encontrado automaticamente e pode ser editado caso necessário. As demais abas 
do programa apresentam as seguintes funcionalidades: em “Curvas Separadas” é 
possível visualizar as porções das curvas correspondentes à fase do ciclo cardíaco 
desejada, na aba “Plot Simul” é possível visualizar, simultaneamente, uma janela do 
ventrículo esquerdo e uma de átrio esquerdo sincronizados pelos respectivos ECGs, 
e na aba “Doppler” é possível verificar a imagem de um doppler e utilizá-lo para 
demarcar os tempos de válvula. Resultados: O software funcional foi implementado 
em um ambulatório, sendo responsável por converter e processar curvas de mais de 
2000 arquivos exportados, segmentando-os nas fases específicas do ciclo cardíaco 
(relaxamento e contração isovolumétricos, períodos de ejeção, enchimento rápido e 
enchimento lento) de exames utilizados para desenvolvimento de uma linha de pes-
quisa. Conclusões: O software livre desenvolvido no IDPC permite explorar as curvas 
de deformação cardíaca de maneira personalizada sendo adequado ao estudo do 
ecocardiograma em diversas situações.

EP 351
AVALIAÇÃO POR MÉTODOS DE IMAGEM MULTIMODAL DE LINFOMA 
DE GRANDES CÉLULAS B INVADINDO O CORAÇÃO DE UMA PACIEN-
TE JOVEM
RAFAEL SUDARIO VIEIRA TOLEDO, ADRIANA APARECIDA BAU, CAMILA NICOLELA 
MARTINS, MARIA STANISLAVOVNA TAIROVA, JULIA BOGAZ BRAGA, OTAVIO RIZZI 
COELHO FILHO, VINICIUS CITELLI RIBEIRO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP - CAMPINAS - SÃO PAULO – BRASIL
Introdução: Embora o envolvimento cardíaco secundário ao linfoma não-Hodgkin possa 
estar presente em até 20% dos casos de necropsia, sua apresentação clínica é heterogê-
nea. Nesse cenário a caracterização precisa e oportuna da infiltração miocárdica ainda é 
desafiadora e aquém do ideal. Apresentamos aqui o caso de uma paciente jovem, do sexo 
feminino, encaminhada para avaliação de uma massa mediastinal recém-diagnosticada que 
se revelou um linfoma difuso de grandes células B de crescimento rápido e agressivo com in-
filtração miocárdica mediastinal envolvendo o tronco pulmonar e as artérias coronárias, algo 
pouco documentado na literatura. Discussão: Os linfomas não Hodgkin (LNH) compreen-
dem um grande grupo de neoplasias hematológicas derivadas de células B, células T ou 
células natural killer. A apresentação clínica dos linfomas varia de acordo com seu tipo e local 
de acometimento. Basicamente, esses tipos de linfomas se dividem em duas categorias: 
agressivos e indolentes. Um dos LNH com comportamento agressivo é o subtipo de grandes 
células B. Embora o linfoma represente menos de 1% de todos os tumores cardíacos, as 
infiltrações metastáticas podem ocorrer por contiguidade, disseminação linfática retrógrada 
ou disseminação hematogênica. Nosso caso é interessante porque ilustra que uma aborda-
gem diagnóstica multimodal forneceu informações anatômicas, morfológicas e funcionais 
do coração e das estruturas adjacentes infiltradas pelo linfoma de grandes células B. Nesse 
cenário, o ecocardiograma, muitas vezes mostra uma massa cardíaca e, em alguns casos, 
derrame pericárdico; embora a C cardíaca e a ressonância magnética cardíaca (RMC) pos-
sam ser mais precisas para fins de estadiamento. A RMC tem desempenhado um papel 
fundamental na avaliação não invasiva dos casos com suspeita de envolvimento cardíaco 
metastático. Isso ocorre porque ele pode fornecer informações precisas sobre localização, 
extensão para estruturas vizinhas, caracterização de tecidos e padrões específicos de cica-
trizes por imagem com realce tardio. Conclusão: Embora o linfoma grande de células B seja 
uma entidade com acometimento cardíaco raro, deve sempre ser considerado no diagnósti-
co diferencial de massas mediastinais, por ser uma doença agressiva e de rápida evolução 
clínica. Nosso caso também destaca a importância da avaliação por ressonância magnética, 
pois demonstrou a real extensão da patologia e aponta a importância do estudo anatomopa-
tológico que comprovou, ainda que tardiamente, o prognóstico reservado da doença.

Figura 1. 

Figura 2. Figura 3. 
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EP 352
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MASSA ATRIAL ESQUERDA COMO 
PROVÁVEL SARCOMA CARDÍACO INDIFERENCIADO PLEOMÓRFICO 
COM PROGRESSÃO FATAL RÁPIDA 
JOAO ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, ANA CLAUDIA CONRADO DE OLIVEIRA, 
ANTONIELE BEZERRA NAVARRO, LILIANE GOMES DA ROCHA
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP - RECIFE 
- PE – BRASIL
Paciente masculino, 63 anos, com diagnóstico de hipertensão e dislipidemia, teve 
episódio de acidente vascular encefálico isquêmico em junho de 2020, tendo rea-
lizado investigação etiológica na época, incluindo Ecocardiograma Transtorácico 
(ECOTT) inalterado – com função sistodiastólica ventricular preservada e ausência de 
massas ou trombos intracavitários. Em janeiro de 2021, o paciente desenvolveu Insu-
ficiência Cardíaca Congestiva associada à perda progressiva de peso. Foi realizado 
Ecocardiograma Transesofágico, que demonstrou grande massa em átrio esquerdo 
(AE) aderida a todo o septo interatrial, medindo 4,0 cm x 2,1cm, com protrusão pela 
valva mitral com consequente efeito estenótico, associado a pequenos filamentos 
móveis. A investigação prosseguiu com Ressonância Magnética do Coração, que 
confirmou os achados ecocardiográficos e adicionalmente mostrou invasão da veia 
pulmonar superior direita (VPSD) e obliteração da veia pulmonar inferior esquerda. 
Em março de 2021, foi submetido a cirurgia de ressecção tumoral com descrição 
cirúrgica de ressecção completa. Fragmentos encaminhados para histopatologia, 
mas sem possibilidade de margem livre, por aderência tumoral à aurícula esquerda 
e folheto anterior da valva mitral. O paciente evoluiu bem no pós-operatório, sem 
complicações cardíacas, com ECOTT pós-operatório sem evidência de tumor, com 
apenas uma pequena comunicação interatrial pós-operatória sem repercussões 
hemodinâmicas. Durante o seguimento ambulatorial, foi obtido estudo imuno-histo-
químico inconclusivo, sugestivo de sarcoma pleomórfico indiferenciado do coração 
ou carcinoma sarcomatóide metastático. Em maio/2021, após cerca de dois meses 
da cirurgia, foi realizado controle tumoral com tomografia de estadiamento clínico 
evidenciando de retorno de massa cardíaca do AE (4,1 x 3,5 cm). Realizou-se então 
uma reunião multiespecializada e a radioterapia adjuvante foi contraindicada. Como 
a doença evoluiu rapidamente após a cirurgia, optou-se por quimioterapia adjuvante 
com ifosfamida e adriamicina, porém após o primeiro ciclo de quimioterapia, a pa-
ciente desenvolveu choque séptico com foco pulmonar e faleceu.

PESQUISA BÁSICA
EP 151
A AÇÃO DA DIACEREÍNA NA EXPRESSÃO DAS PROTEÍNAS GRP78 E 
GRP94 NO VENTRÍCULO ESQUERDO DE RATOS APÓS INFARTO DO 
MIOCÁRDIO 
FABIANA VILARINHO DE SOUZA , CARLA PATRICIA SILVA PRADO, ERLON CHAVES, 
ANA PAULA DIAS DEMASI
FACULDADE DE MEDICINA E ODONTOLOGIA E CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLÓ-
GICAS SÃO LEOPOLDO MANDIC - CAMPINAS - SÃO PAULO – BRASIL
Introdução: A insuficiência cardíaca é uma síndrome complexa que, quando ocorre, 
o coração torna-se incapaz de bombear adequadamente o sangue a fim de suprir 
as necessidades metabólicas do organismo. Essa insuficiência ocorre por alterações 
estruturais e funcionais e, dentre suas principais etiologias, está o infarto do miocár-
dio. O retículo endoplasmático é a organela celular encarregada pela manutenção 
da proteostase. Quando essa condição é quebrada, por exemplo pelo infarto do 
miocárdio, o retículo endoplasmático ativa uma resposta às proteínas desdobradas, 
a Unfolded Protein Response, na tentativa de restabelecer a homeostase proteica. 
No entanto, a atividade exacerbada e prolongada da Unfolded Protein Response 
pode levar à morte celular (apoptose). No caso do tecido cardíaco, esse estado leva-
rá à inflamação que culminará em fibrose e reestruturação da geometria ventricular. 
Objetivo: avaliar o efeito da isquemia miocárdica na expressão de glucose regulated 
protein GRP78 e GRP94, ambas localizadas no retículo endoplasmático, com atua-
ção na Unfolded Protein Response. Também foi estudado o efeito da diacereína, 
um  composto de antraquinona com propriedades anti-inflamatórias, demonstrado 
como agente auxiliar no tratamento pós-IAM. Material e métodos: Ratos da linha-
gem Wistar foram divididos em três grupos, cada um com nove animais: não-infar-
tados (Sham), infartados e infartados tratados com diacereína. Amostras de tecido 
dos ventrículos esquerdos foram obtidas e os níveis de expressão proteica foram 
analisados através da técnica de Western Blotting. Os dados foram submetidos à 
análise densitométrica e analisados pelo teste Kruskal-Wallis, tendo sido considerado 
um nível de significância de 5%. Resultados: houve aumento significativo dos níveis 
de expressão de GRP78 e GRP94 após o infarto quando comparados aos níveis 
observados na ausência do infarto. Além disso, o tratamento com diacereína pós-
-infarto levou à diminuição significativa da expressão dessas proteínas em relação à 
ausência de tratamento, sendo que, no caso da GRP78, houve a reversão dos níveis  
aos observados em animais do grupo Sham, não infartados. Conclusão: esses re-
sultados indicam estresse do retículo endoplasmático e ativação da UPR em tecido 
cardíaco dos ratos infartados e atuação da diacereína na redução do estresse do 
retículo endoplasmático.

PERIOPERATÓRIO EM CIRURGIA NÃO CARDÍACA
EP 150
AVALIAÇÃO DE COMPLICAÇÕES PERIOPERATÓRIAS POR SANGRA-
MENTO EM PACIENTES DE TRANSPLANTE RENAL EM USO DE DAPT 
CARLOS ALBERTO KENJI NAKASHIMA, LILIAN BELINASO, CAMILA RICHTER, CARLOS 
GUSTAVO MARMANILLO, MARCOS VINICIUS COELHO DUTRA, VIVIANE DE SÁ 
PEREIRA, FLORA ELI MELEK, FABIO OKIPNEY , DALTON BERTOLIM PRÉCOMA 
HOSPITAL ANGELINA CARON - CAMPINA GRANDE DO SUL - PARANÁ - PR - BRASIL 
Introdução: Conforme a população de transplantes renais prevalente aumenta, há 
uma necessidade crescente de quantificar o risco das condições médicas para mi-
nimizar complicações. Os eventos hemorrágicos são uma causa de hospitalização 
e contribuem para a morbimortatalidade destes pacientes. Objetivo: Avaliar com-
plicações perioperatórias por sangramento devido ao uso de dupla antiagregação 
plaquetária (DAPT) nos pacientes transplantados renais. Metodologia: Pacientes 
submetidos à transplante renal entre janeiro de 2019 a maio de 2021 foram incluídos 
(n= 372) e divididos em três grupos: grupo controle que estava sem terapia antipla-
quetária (n= 230); pacientes com antiagregação perioperatória apenas com ácido 
acetil salicílico – AAS (n= 123); e pacientes com DAPT perioperatória – AAS e clopi-
dogrel (n= 19). O desfecho primário foi a taxa de sangramento em pacientes com 
terapia antiplaquetária em comparação com pacientes sem terapia antiplaquetária. 
Os desfechos secundários incluíram localização e momento do sangramento, infarto 
agudo do miocárdio (IAM) pós-sangramento, necessidade de transfusão periopera-
tória, reintervenção cirúrgica, explante renal e mortalidade. Resultados: Pacientes 
que utilizavam DAPT tinham idade média de 59,63 ± 6,94, apresentavam mais dia-
betes insulino-dependente e eram todos hipertensos (P> 0,002), dados significa-
tivamente maiores comparados os demais grupos. Esses pacientes sangraram 
significativamente mais (P> 0,005), principalmente no sítio cirúrgico (64,7%); 35,3% 
dos pacientes necessitaram de reintervenção cirúrgica (p= 0,0013). Neste estudo, a 
maioria dos eventos hemorrágicos (73,6%) ocorreu até uma semana após o trans-
plante e 80% necessitaram de transfusão sanguínea (p= 0,0001). Conclusão: O 
transplante renal pode ser realizado com segurança sem interromper a terapia 
com AAS perioperatória e anticoagulação profilática. Há um risco aumentado de 
sangramento com necessidade de transfusão sanguínea e reintervenção cirúrgica 
quando o paciente está em uso de DAPT, porém sem aumento de IAM, explante renal 
e mortalidade a curto prazo.

EP 152
AÇÃO DA DIACEREÍNA NA EXPRESSÃO DE PEROXIRREDOXINA 4 
E DE GENES RELACIONADOS AO ESTRESSE DO RETÍCULO ENDO-
PLASMÁTICO EM CARDIOMIÓCITOS DE RATOS APÓS INFARTO DO 
MIOCÁRDIO
EA CHAVES, CPS PRADO, FV SOUZA, APD DEMASI
FACULDADE DE MEDICINA SÃO LEOPOLDO MANDIC - CAMPINAS - SÃO PAULO SP - 
BRASIL
Introdução: O infarto agudo do miocárdio representa um importante problema de 
saúde pública, já que muitos pacientes evoluem para insuficiência cardíaca, doença 
que tem alta taxa de mortalidade. A progressão do infarto agudo do miocárdio para a 
insuficiência cardíaca está intimamente associada ao remodelamento cardíaco. Estu-
dos têm sugerido um papel proeminente do estresse do retículo endoplasmático nas 
disfunções cardíacas, incluindo cardiomiopatias isquêmicas e de dilatação. Decor-
rente deste estresse, as células ativam a resposta a proteína desdobrada. Evidências 
sugerem uma associação entre resposta ao estresse do retículo endoplasmático e 
resposta inflamatória. Foi demonstrado que a diacereína, um composto de antra-
quinona com propriedades anti-inflamatórias, pode auxiliar no tratamento após um 
infarto agudo do miocárdio. O objetivo deste estudo foi de avaliar o efeito da isque-
mia miocárdica na expressão do gene de peroxirredoxina 4 (PRDX4), que codifica a 
enzima antioxidante PRDX4, presente no retículo endoplasmático, e dos genes das 
proteína dissulfeto isomerase (PDI), proteína de 78 quilodaltons regulada por glico-
se (GRP78), proteína de 74 quilodaltons regulada por glicose (GRP94), proteína de 
ligação a caixa X1 (XBP1) que estão relacionados à resposta a proteína desdobrada. 
Também foi estudado o efeito da diacereína sobre a expressão desses genes. Me-
todologia: Ratos da linhagem Wistar foram divididos em 3 grupos, cada um com 8 
animais: não-infartados, infartados e infartados tratados com diacereína por 4 sema-
nas. Amostras de tecido dos ventrículos esquerdos dos animais foram obtidas e os 
níveis de expressão gênica foram analisados por reação de cadeia de polimerase em 
tempo real. Os dados foram analisados pelo teste Kruskal-Wallis, tendo sido conside-
rado um nível de significância de 5%. Resultados: Os resultados mostraram aumento 
significativo dos níveis de expressão dos genes previamente relacionados à resposta 
a proteína desdobrada (PDI, GRP78, GRP94, XBP1), mas não de PRDX4, após o 
infarto do miocárdio, quando comparados aos níveis observados na ausência do 
infarto. Não houve influência do tratamento com diacereína na expressão dos genes 
estudados. Conclusão: Os resultados indicam a presença de estresse do retículo 
endoplasmático e ativação da resposta a proteína desdobrada nos cardiomiócitos 
dos ratos infartados, e que PRDX4 não participa desta resposta. Além disto, a diace-
reína não apresentou efeito sobre o estresse do retículo endoplasmático.
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EP 153
EFEITOS DO EXERCÍCIO RESISTIDO NO MÚSCULO ESQUELÉTICO 
DE RATOS INFARTADOS
LM SOUZA, MJ GOMES, EA RODRIGUES, PA BORIM, ACC SANTOS, M GATTO, LU 
PAGAN, LAM ZORNOFF, K OKOSHI, MP OKOSHI
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - BOTUCATU - SP - BRASIL. BRIGHAM AND 
WOMEN’S HOSPITAL - HARVARD MEDICAL SCHOOL - BOSTON - MA - EUA
Introdução: Os efeitos do exercício físico resistido (ER) não estão completamente 
esclarecidos em situações de disfunção cardíaca. O objetivo deste trabalho foi ava-
liar os efeitos do ER sobre a capacidade física, a remodelação cardíaca, e variáveis 
moleculares e bioquímicas do músculo sóleo de ratos com infarto do miocárdio (IM). 
Métodos: Três meses após IM ou cirurgia simulada, ratos Wistar foram divididos 
nos grupos Sham (n=14), IM (n=13), e IM submetido a ER (IM-R, n=14). O ER foi 
realizado em escada, 3 vezes por semana, por três meses. A capacidade funcional 
foi avaliada pelo teste de carga máxima e pelo teste de tolerância ao exercício em 
esteira. Ecocardiograma foi realizado ao final do estudo. A atividade máxima de en-
zimas metabólicas e de enzimas antioxidantes e a concentração do marcador de 
estresse oxidativo hidroperóxido de lipídio foram quantificadas por espectrofotome-
tria. A expressão de proteínas da via do fator de crescimento semelhante à insulina 
tipo-1 (IGF-1)/ proteína quinase B/ complexo alvo da rapamicina foi analisada por 
Western blot. Análise estatística: ANOVA e Bonferroni ou Dunn; testes T de Stu-
dent e Goodman; p<0,05. Resultados: A mortalidade foi maior no grupo IM que no 
Sham e não diferiu entre os grupos IM-R e Sham. O tamanho do infarto, avaliado por 
análise histológica, não diferiu entre os grupos (IM 39,6 ± 5,9; IM-R 38,8 ± 6,5 % da 
área total do ventrículo esquerdo). O exercício resistido aumentou a capacidade de 
carga máxima e não alterou a capacidade funcional. Ao ecocardiograma, os grupos 
IM e IM-R tiveram dilatação do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, e disfunção 
sistólica; não houve diferença nas variáveis ecocardiográficas entre os grupos IM-R 
e IM. A atividade da catalase foi menor no grupo IM que no Sham e da glutationa 
peroxidase foi menor no IM que nos grupos Sham e IM-R. O metabolismo energético 
não diferiu entre os grupos, exceto pela menor atividade da fosfofrutoquinase no 
grupo IM-R que no IM. A expressão da p70s6K e p-FoxO3a, e a relação p-FoxO3a/
FoxO3a foram menores no IM que no Sham e a relação p-p70s6K/p70s6K foi maior 
no IM que no Sham. Conclusões: A prática de exercício resistido é segura e melhora 
a capacidade de carga máxima independentemente de alterações da remodelação 
cardíaca em ratos infartados. No músculo sóleo, o exercício resistido preserva a ati-
vidade de enzimas antioxidantes e da fosfofrutoquinase, e a expressão de proteínas 
envolvidas no trofismo muscular. 

EP 155
EXPRESSÃO DAS PROTEÍNAS PEROXIRREDOXINA 4 E PROTEÍNA 
DISSULFETO ISOMERASE NO VENTRÍCULO ESQUERDO DE RATOS 
APÓS INFARTO DO MIOCÁRDIO E A AÇÃO DA DIACEREÍNA
CPS PRADO, FV SOUZA, EA CHAVES, APD DEMASI 
FACULDADE DE MEDICINA SÃO LEOPOLDO MANDIC - CAMPINAS - SÃO PAULO - SP - 
BRASIL
Introdução: Apesar dos avanços na terapia médica e intervencionista no infarto agu-
do do miocárdio (IAM), com redução significativa da mortalidade, as consequencias 
da carga e demanda anormalmente elevadas sobre o ventrículo esquerdo no pós-in-
farto ativam o remodelamento tecidual, levando à dilatação ventricular e insuficiên-
cia cardíaca. Esta síndrome carrega uma mortalidade em torno de 50% em 5 anos. 
Estudos sugerem que o remodelamento envolve, além de alterações teciduais do 
processo inflamatório pós-IAM, a quebra da proteostase no retículo endoplasmático 
(RE) dos cardiomiócitos, caracterizando o estresse do RE. Para sobreviverem a este 
estresse, os cardiomiócitos ativam a resposta a proteínas desdobradas (UPR, do 
inglês, Unfolded Protein Response). O objetivo deste estudo foi de avaliar o efeito 
da isquemia miocárdica na expressão da proteína dissulfeto isomerase (Pdi) e da 
peroxirredoxina 4 (Prdx4), localizadas no RE, com possível atuação na UPR. Também 
foi estudado o efeito da diacereína, um composto de antraquinona com proprieda-
des anti-inflamatórias, demonstrado como agente auxiliar no tratamento pós-IAM. 
Metodologia: Ratos da linhagem Wistar foram divididos em três grupos, cada um 
com nove animais: não-infartados (sham), infartados e infartados tratados com dia-
cereína. Amostras de tecido dos ventrículos esquerdos dos animais foram obtidas 
e os níveis de expressão proteica foram analisados por Western-blotting. Os dados 
foram submetidos à análise densitométrica. Análise estatística: Realizado pelo teste 
Kruskal-Wallis, considerado um nível de significância de 5%. Resultados: Os resulta-
dos mostraram aumento significativo dos níveis de expressão de Pdi e Prdx4 após o 
infarto, quando comparados aos níveis observados na ausência do infarto. Embora o 
tratamento com diacereína pós-infarto tenha levado à diminuição da expressão des-
tas proteínas em relação à ausência de tratamento, esta diminuição foi significativa 
apenas para Pdi. Conclusão: Estes resultados indicam estresse do RE e ativação 
da UPR nos cardiomiócitos dos ratos infartados. Além disto, a diacereína reduziu o 
estresse do RE, evidenciado pela reversão dos níveis de expressão de Pdi aos ob-
servados em animais sham, não infartados. Este estudo se insere em campo vasto 
para pesquisas futuras, com vistas em prováveis alvos terapêuticos sobre o estresse 
do RE e redução da possibilidade de aparecimento clínico da insuficiência cardíaca.

EP 154
EXPOSIÇÃO INALATÓRIA A HERBICIDA ALTERA A REMODELAÇÃO 
CARDÍACA DE RATOS
EDS DUARTE, A CALVI, AG AMARAL, MFCM  JUNIOR, RC ROSSI, RM OLIVEIRA, AGD 
FERREIRA, FL PACAGNELLI
UNOESTE - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - BRASIL
Introdução: Avanços da biotecnologia na produção agrícola culminou com o uso 
intensivo de herbicidas. Dentre os herbicidas mais utilizados destaca-se o Glifosato 
(N-(fosfonometil) glicina). Alguns estudos relatam que a exposição ocasiona arrit-
mias, mal formações e alterações do estresse oxidativo cardíaco. Entretanto, não há 
estudos que avaliaram a exposição a diferentes doses desse herbicida na remodela-
ção cardíaca.Objetivo: Analisar a exposição de diferentes doses de inalação crônica 
por glifosato na remodelação cardíaca. Métodos: Estudo aprovado pelo Comitê de 
Ética de uso de animas (protocolo: 6786). Foram utilizados 28 ratos Wistar adultos 
machos (300-450 g), expostos por via inalatória ao herbicida glifosato por 6 meses. 
Foram divididos em três grupos: Grupo controle CT (n=10): expostos à nebuliza-
ção com solução contendo 10 ml de água destilada; Grupo de baixa concentração 
inalatório GBI: (n=9): Expostos a nebulização ao herbicida com 3,71 x 10-3 gramas 
de ingrediente ativo por hectare; Grupo de alta concentração inalatório - GAI (n=9): 
Expostos a nebulização ao herbicida com 9,28 x 10-3 gramas de ingrediente ativo por 
hectare. A remodelação cardíaca foi avaliada pela análise do colágeno por meio da 
coloração por Picro Sirius. As lâminas histológicas foram fotografadas no aumento de 
400x e quantificadas pelo programa Image J. Análise Estatística: Para comparação 
dos dados foi aplicada  ANOVA e pós teste de Tukey (p< 0,05). Resultados: Houve 
aumento do colágeno cardíaco no grupo exposto a altas doses do glifosato, sem 
alterações significativas no grupo submetido a baixas doses (CT=7,32 ± 4,35%; 
GBI= 10,63 ±4,21%; GAI= 13,24± 6,15%, p=0,04). Conclusão: Altas doses do 
herbicida glifosato por longa exposição aumentou o colágeno cardíaco em modelo 
animal experimental. 

EP 156
TRATAMENTO COM LACTOBACILLUS CASEI SHIROTA PREVINE A 
RIGIDEZ AÓRTICA INDUZIDA POR DEXAMETASONA EM RATOS POR 
ATENUAR O AUMENTO DE COLÁGENO 3
VINICIUS DE PAULA, ALISON PIRES LARA, SANDRA L. AMARAL
UNESP - BAURU - BAURU - SP - BRASIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - 
UFSCAR - SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A integridade da microbiota intestinal é importante para as respostas 
imunológicas contra bactérias patogênicas. Já a complacência arterial é fundamental 
para perfusão e transporte de nutrientes aos órgãos. Ambas prejudicadas contri-
buem para doenças cardiovasculares. Por outro lado, bactérias probióticas são ca-
pazes de beneficiar o microbioma intestinal do hospedeiro, melhorando as respostas 
imunológicas contra agentes infecciosos, contudo, pouco se sabe sobre a influência 
da microbiota intestinal na rigidez arterial induzida por dexametasona e os mecanis-
mos responsáveis por esta resposta continuam incertos. Objetivo: Sabendo-se que 
a DEX determina rigidez arterial e desequilíbrio na microbiota intestinal, este estudo 
investigou o papel da microbiota intestinal na rigidez arterial induzida por dexameta-
sona. Métodos: Foram utilizados ratos Wistar (200-250g) separados em 4 grupos: 
sedentário controle (SC, n=7), sedentário probiótico (SP, n=8), sedentário + dexa-
metasona (SD, n=8), sedentário + probiótico + dexametasona (SPD, n=7), subme-
tidos à suplementação com probiótico lactobacillus casei shirota (Yakult®, 2ml/dia, 
o que corresponde à 109 UFC, via gavagem) ou água filtrada durante 74 dias. Nos 
últimos 14 dias os animais foram tratados concomitantemente com dexametasona 
(50μg/kg por dia, s.c.) ou salina. A velocidade de onda de pulso (VOP) foi analisada 
no início do protocolo, antes e após o tratamento com dexametasona. Ao final, a 
aorta foi coletada para análise de quantificação proteica. Foi utilizada ANOVA de dois 
caminhos com pós-testes de Bonferroni (p<0,05). Resultados: Os ratos tratados 
com dexametasona apresentaram maior VOP (+78% m/s) vs SC e maior produção 
de colágeno III da aorta (+54%) vs SC. A VOP se correlacionou com os níveis de 
colágeno III (r = 0,466). Em contrapartida, o probiótico atenuou os aumentos de VOP 
e colágeno III no SPD. Assim, o grupo SPD apresentou menor VOP (-28%) e menor 
colágeno III (-0,6%) em relação ao SD. Conclusão: Os resultados deste estudo su-
gerem que a suplementação com lactobacillus casei shirota previa e concomitante 
ao tratamento com dexametasona foi capaz de atenuar o aumento da VOP por meio 
da prevenção do aumento da proteína colágeno III, indicando que a microbiota intes-
tinal exerce papel importante na rigidez arterial induzida por dexametasona. 
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EP 157
A INIBIÇÃO DA PROTEÍNA CO-TRANSPORTADORA DE SÓDIO GLICO-
SE 2 PREVINE ALTERAÇÕES DO METABOLISMO ENERGÉTICO MUS-
CULAR DE RATOS INFARTADOS
LM SOUZA, BB BRANDAO, EA RODRIGUES, PA BORIM, FC DAMATTO, ACC SANTOS, 
M GATTO, LAM ZORNOFF, K OKOSHI, MP OKOSHI
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - BOTUCATU - SP - BRASIL. JOSLIN DIABE-
TES CENTER - HARVARD MEDICAL SCHOOL - BOSTON - MA – EUA
Introdução: Anormalidades na musculatura esquelética são frequentemente obser-
vadas em pacientes com insuficiência cardíaca. Dentre as alterações, destaca-se 
a mudança na preferência do substrato energético, que está relacionada a perda 
progressiva da massa e função muscular. Os inibidores da proteína co-transportado-
ra de sódio glicose 2 (SGLT2) melhoram desfechos cardiovasculares em pacientes 
diabéticos e não diabéticos, com ou sem insuficiência cardíaca. Os efeitos dos ini-
bidores da SGLT2 na musculatura esquelética durante a insuficiência cardíaca não 
estão esclarecidos. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da empagliflozina 
(EMPA) sobre o metabolismo energético muscular de ratos com insuficiência cardía-
ca induzida por infarto do miocárdio (IM). Métodos: Uma semana após indução de 
IM ou cirurgia fictícia, ratos Wistar machos foram divididos em quatro grupos: Sham 
(n=10), Sham+Empa (n=12), IM (n=10) e IM+Empa (n=09). EMPA foi adicionada 
à ração (5 mg/kg/dia) por 12 semanas. Os ratos receberam água e ração comer-
cial ad libitum. O tamanho do infarto foi avaliado por análise histológica. A ativida-
de máxima de enzimas do metabolismo energético do músculo sóleo foi avaliada 
por espectrofotometria. Análise estatística: ANOVA e Tukey e teste T de Student. 
Resultados: Somente ratos com infarto maior que 35% da área total do ventrículo 
esquerdo (VE) foram incluídos no estudo. O tamanho do infarto não diferiu entre 
os grupos (IM 41,8±4,2; IM+Empa 40,7±5,7 % da área total do VE). O grupo IM 
teve maior atividade das enzimas glicose-6-fosfato-desidrogenase, citrato sintase e 
beta-hidroxi-acil-desidrogenase que o Sham; estas alterações não foram observadas 
no IM+Empa. O grupo IM+Empa apresentou menor atividade da hexoquinase, gli-
cose-6-fosfato-desidrogenase, piruvato quinase, fosfofrutoquinase e citrato sintase 
que o IM. Conclusão: O tratamento crônico com empagliflozina impede alterações 
no metabolismo energético do músculo sóleo de ratos com infarto do miocárdio. 

EP 159
ANÁLISE DA FUNCIONALIDADE CARDÍACA DE RATOS SUBMETIDOS 
A DESREGULADORES ENDÓCRINOS
MURILO PERRETI SILVA, ALESSANDRA GOMES DUARTE RODRIGUES, REJANE 
BATISTA BRINHOLI VICTORINO DA SILVA, CHARLES ULLOFFO DO NASCIMENTO, 
RAISSA MANTOVANI DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA SILVA RICARDO, LEONARDO DE 
OLIVEIRA MENDES, FRANCIS LOPES PACAGNELLI
UNOESTE - PRESIDENTE PRUDENTE - SÃO PAULO – BRASIL
Introdução: Desregulador endócrino (DE) é toda substância não própria ao corpo 
humano que seja capaz de alterar as vias metabólicas de qualquer hormônio huma-
no, estando inseridas na rotina alimentar e doméstica da população. Algumas des-
tas, os ftalatos e pesticidas, são potenciais indutores de alterações morfofuncionais 
cardíacas, mas a associação dessas substâncias não tem sido estudada no cora-
ção. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da exposição à desreguladores 
endócrinos nos aspectos funcionais do coração de ratos desde a vida intrauterina até 
a adulta. Métodos: Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Uso de Animais 
institucional (CEUA n° 6024). 40 roedores fêmeas adultas foram postas em acasa-
lamento com 15 roedores machos adultos, todos da linhagem Fisher 344, e foram 
formados 2 grupos experimentais com as ratas prenhes, grupo tratamento (TTO) que 
receberam 168 mg/kg/dia da mistura de DE diluídos em óleo de milho (2ml/kg), por 
gavagem e grupo controle (CT) receberam um veículo contendo óleo de milho, por 
gavagem. Após o nascimento, os filhotes machos seguiram com o padrão dietético 
por 180 dias, sendo submetidos, após o período, pela avaliação ecocardiográfica. 
Os dados foram analisados por teste t não pareado ou Mann Whitney (p < 0,05). 
Resultados: Em relação a análise ecocardiográfica, não houve alterações nos parâ-
metros estruturais do diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo (CT = 8,72 ± 0,51 
mm vs TTO = 8,71 ± 0,54 mm, p = 0,97) e diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo 
(CT = 4,93 ± 0,38 mm vs TTO = 4,83 ± 0,46 mm, p = 0,48). Em relação aos parâ-
metros funcionais, não houve alterações na fração de encurtamento do endocárdio 
do ventrículo esquerdo, (CT = 0,43 ± 0,04 mm vs TTO = 0,44 ± 0,05 mm, p = 0,47). 
A função diastólica (onda E/onda A) não se alterou entre os grupos (CT = 3,30 ± 1,15 
mm vs TTO = 3,35 ± 1,06 mm, p = 0,89). Conclusão: A exposição prolongada do 
uso de DE desde a vida intrauterina à adulta não apresentou potencial cardiotóxico 
em relação a análise estrutural e funcional.

EP 158
A NETOSE TEM PAPEL FISIOPATOLÓGICO NA CARDIOTOXICIDADE 
AGUDA INDUZIDA PELA DOXORRUBICINA
MARINA G. MONTE, TATIANA BACHIEGA, ANDERSON S. S. FUJIMORI, ANA PAULA D. 
RIBEIRO, NAYANE VIEIRA, NATALIA F. FERREIRA, DANILO M. B. LUCIANO, RONNY P. 
CABRAL, BERTHA F. POLEGATO, LEONARDO ZORNOFF
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - BOTUCATU - SP – BRASIL
Introdução: A doxorrubicina (Dox) é utilizada no tratamento de diversos tipos de 
câncer. No entanto, a cardiotoxicidade é efeito colateral comum da droga. A fisio-
patologia da cardiotoxicidade não é completamente compreendida, mas os neutró-
filos produzem substâncias atrativas como as NETs (neutrophil extracellular traps), 
moduladoras da inflamação, que podem mediar o remodelamento da matriz extra-
celular do miocárdio. Objetivos: Analisar o papel das NETs na fisiopatologia da car-
diotoxicidade aguda induzida por Dox. Métodos: 60 ratos Wistar foram alocados 
em três grupos: Controle (C), Dox (D) e Dox + DNAse (DD). Os grupos D e DD 
receberam injeção intraperitoneal de Dox 10mg/kg, e após 2h, o grupo DD rece-
beu injeção subcutânea de DNAse 20mg/kg (inibidor de NETs). Após 48h da injeção 
com Dox, diferentes variáveis foram avaliadas. Utilizamos a ANOVA de uma via, com 
significância de 5%. Resultados: O grupo D apresentou aumento de NETs quando 
comparado aos grupos C e DD (C=2997±810; D=5955±1906; DD=4108±1674 
pg/mL; p<0,001). No ecocardiograma, o tempo de relaxamento isovolumétrico cor-
rigido pela frequência cardíaca foi maior nos grupos D e DD em relação ao grupo C 
(C=46±4,6; D=51±7,9; DD=51±7,7, p=0,039). Além disso, no estudo do coração 
isolado, a área sob a curva da relação pressão-volume diastólica foi reduzida no 
grupo D, indicando menor complacência ventricular, quando comparado com C e 
DD (C=827 ± 74; D=670 ± 109; DD=966 ± 218; p=0,007). Dox induziu aumento 
da concentração miocárdica de malondialdeído nos grupos D e DD quando com-
parados ao grupo C (C=48 ± 28; D=73 ± 32; DD=82 ± 25 nmol/mg de proteína; 
p<0,05). Em relação à matriz extracelular, a Dox aumentou o colágeno no tecido car-
díaco e a DNAse atenuou esse fenômeno (C=2,88 ± 0,97, D=3,51 ± 0,7, DD=2,99 
± 0,66%; p<0,05). Adicionalmente, a Dox aumentou a atividade da metaloproteinase 
2 (C=1,01 ± 0,28, D=2,04 ± 0,47, DD=2,36 ± 0,6; p<0,001), mas a DNAse não in-
terferiu neste parâmetro. A expressão protéica dos inibidores teciduais de metalopro-
teinase tipo 2 e 4 não foi diferente entre os grupos. Conclusões: A cardiotoxicidade 
induzida por Dox está associada à disfunção diastólica, fibrose cardíaca, aumento 
da atividade da metaloproteinase 2 e estresse oxidativo. As NETs estão envolvidos na 
fisiopatologia da cardiotoxicidade induzida por Dox. A inibição da netose melhorou a 
função diastólica, associada à diminuição do conteúdo de colágeno miocárdico. No 
entanto, este efeito não foi mediado por estresse oxidativo, atuação na atividade da 
metaloproteinase 2 ou da expressão de proteínas inibitórias 2 e 4.

EP 160
METOTREXATO ASSOCIADO A NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS PREVI-
NE FIBROSE INTERSTICIAL DO VENTRÍCULO ESQUERDO EM RATOS 
ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS 
AO SILVA, MC  GUIDO, MT COSTA, NM LOPES, PO CARVALHO, RC MARANHÃO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
A hipertensão arterial sistêmica é um dos maiores fatores de risco para as doenças 
cardiovasculares. Fibrose intersticial está diretamente associada à disfunção ven-
tricular em ratos espontaneamente hipertensos (SHR). Incorporação do metotrexa-
to (MTX), um inibidor do ácido fólico, em nanopartículas lipídicas (LDE) aumenta a 
captação celular e diminui a toxicidade do MTX. LDE-MTX mostrou potente efeito 
anti-inflamatório e anti-proliferativo em coelhos com aterosclerose. Em ratos subme-
tidos a infarto agudo do miocárdio, a LDE-MTX reduziu o tamanho do infarto e a 
disfunção do ventrículo esquerdo (VE). O objetivo deste trabalho foi investigar o efeito 
do tratamento da LDE-MTX na prevenção do remodelamento cardíaco que ocorre em 
ratos SHR. Métodos: Ratos machos com 6 semanas de idade foram divididos em 3 
grupos: 1) Controle (CT, n=8): ratos Wistar-Kyoto foram tratados com solução fisio-
lógica; 2) SHR-LDE (n=8): ratos SHR tratados apenas com LDE e 3) SHR-LDE-MTX 
(n=8): ratos SHR tratados com LDE-MTX (1mg/Kg intraperitoneal, semanal, por 20 
semanas). Após o período de tratamento foi feita ecocardiografia e os animais foram 
eutanasiados para morfometria e expressão proteica do VE por Western blot. Resul-
tados: Comparado ao CT, o grupo SHR apresentou dilatação do VE, representado 
pelo aumento do diâmetro sistólico e diastólico; hipertrofia cardíaca por aumento 
da espessura da parede posterior do VE e do peso relativo do coração. SHR teve 
também redução da fração de ejeção e de encurtamento do VE, indicando disfunção 
sistólica do VE. Em SHR-LDE, houve aumento de colágeno na região intersticial do 
VE, possivelmente resultante do aumento de colágeno tipo 1, indicando aumento de 
fibrose do VE. O tratamento da LDE-MTX não teve efeito sobre a dilatação do VE, a 
hipertrofia cardíaca ou sobre a disfunção sistólica do VE nos ratos SHR. No entan-
to, LDE-MTX diminuiu a fibrose intersticial do VE. Com o intuito de identificarmos 
possíveis mecanismos associados à LDE-MTX e à redução da fibrose intersticial, 
quantificamos a expressão dos receptores de angiotensina II tipo 1 (AT1) e 2 (AT2) no 
VE dos animais. Entretanto, não houve diferença na expressão do AT1 e AT2 entre os 
3 grupos. Conclusão: O tratamento com LDE-MTX reduziu a fibrose intersticial do VE 
dos ratos SHR, possivelmente pela redução da expressão do colágeno tipo 1, apesar 
de não ter efeito sobre a disfunção sistólica do VE. É possível que a redução da fibro-
se do VE conseguida pelo tratamento com LDE-MTX diminua o dano da hipertensão 
sobre a função cardíaca quando o animal atinja idade mais avançada.
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EP 161
PRIVAÇÃO OVARIANA PROMOVE ALTERAÇÕES ASSIMÉTRICAS NA 
COMUNIDADE BACTERIANA EM UM MODELO EXPERIMENTAL DE 
ATEROSCLEROSE
THAYNA FABIANA RIBEIRO, BRUNO NASCIMENTO-CARVALHO, NICOLAS DA COSTA-
SANTOS, ADRIANO DOS SANTOS, KARIN HITOMI ISHIKAWA, KÁTIA DE ANGELIS, 
MARIA CLAUDIA IRIGOYEN, PRISCILA LARCHER LONGO, IRIS CALLADO SANCHES
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS - SÃO PAULO - SP - BRASIL INSTITUTO DO CORAÇÃO DO 
HCFMUSP - SÃO PAULO - SP - BRASIL UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL ICB - USP - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 
- SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A composição da microbiota intestinal exibe ampla variabilidade inter e intrain-
dividual, dessa forma, suas alterações podem ocorrer de maneira dependente e ou inde-
pendente no organismo. Nos últimos anos, estudos investigaram a presença de bactérias 
em diferentes tecidos de animais ApoE-KO, sugerindo que a microbiota intestinal possua 
papel fundamental para influenciar a inflamação na aterosclerose. No entanto, parece não 
haver relação direta entre a concentração de bactérias relacionadas a processos de saúde 
e doença e a proporção entre os filos Bacterioidetes e Firmicutes, apresentando grandes 
variações entre as famílias, gêneros e espécies de bactérias. Além disso, a grande maioria 
dos estudos se propõem a investigar majoritariamente animais do sexo masculino, restan-
do a dúvida sobre essas alterações em ApoE-Ko do sexo feminino. Objetivo: Comparar 
os efeitos da privação ovariana na microbiota intestinal em um modelo de aterosclerose. 
Métodos: Foram utilizadas 16 camundongas fêmeas ApoE-KO com 12 meses de vida 
divididas em dois grupos (n=8 em cada): C12 (Controle 12 meses) e O12 (Ovariecto-
mizadas 12 meses). A privação ovariana foi induzida através da cirurgia de ovariectomia 
(retirada bilateral dos ovários). Após a constatação de morte dos animais, foi realizada a 
extração do DNA das amostras fecais, e a quantificação de bactérias dos filos Bacteroi-
detes e Firmicutes das fezes dos animais foi realizada por PCR em tempo real. Os dados 
foram analisados estatisticamente com o Teste t de Student para amostras independentes 
(p<0,05). Resultados: O grupo experimental de aterosclerose submetido a privação ova-
riana (O12) apresentou diminuição do filo Bacterioidetes em comparação ao grupo C12 
(C12: 658209800 ± 59639461; O12: 107394925 ± 39193482). No entanto, com relação ao 
filo Firmicutes não foram observadas diferenças significativas entre os grupos. Além disso, 
a proporção Bacterioidetes/Firmicutes diminuiu, indicando que a perda dos estrogênios 
pode modular uma disbiose intestinal e proporcionar mudanças no microbioma intestinal 
nestes grupos experimentais. Conclusão: Os dados demonstram que há mudanças assi-
métricas na estrutura da comunidade bacteriana constantemente relacionada a condições 
patológicas, como no modelo de aterosclerose experimental submetido a privação ovaria-
na na aterosclerose, causando eventos inflamatórios locais e sistêmicos. 

EP 163
INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO PROLONGADO COM INIBIDOR DA 
SGLT2 NA REMODELAÇÃO CARDÍACA EM RATOS COM DIABETES 
MELLITUS TIPO 1 DE LONGA EVOLUÇÃO
EA RODRIGUES, CM ROSA, DHS CAMPOS, GM MURATA, FC DAMATTO, LM SOUZA, 
LRS OLIVEIRA, PA  BORIM, K OKOSHI, MP OKOSHI
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - BOTUCATU - SP – BRASIL
Introdução: A inibição da proteína cotransportadora de sódio-glicose 2 (SGLT2) 
tem efeitos benéficos no sistema cardiovascular de pacientes com diabetes mellitus 
(DM). Entretanto, como a maioria dos estudos clínicos foi realizada em DM tipo 2, os 
efeitos dos inibidores de SGLT2 não foram completamente elucidados em pacientes 
com DM tipo 1. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do tratamento prolon-
gado com o inibidor da SGLT2 dapagliflozina (DAPA) na remodelação cardíaca, fun-
ção miocárdica e metabolismo energético em ratos com DM tipo 1. Métodos: Ratos 
Wistar machos foram divididos em três grupos: controle (C, n=15); DM (n=15); e DM 
tratado com DAPA (DM+DAPA, n=15) durante 30 semanas. DM foi induzido por inje-
ção intraperitoneal de streptozotocina. A DAPA foi adicionada à ração (5 mg/kg/dia). 
O desempenho cardíaco foi estudado por ecocardiografia e a função miocárdica 
em músculo papilar isolado do ventrículo esquerdo (VE). O metabolismo energético 
miocárdico foi avaliado por espectrofotometria. Análise estatística: ANOVA e Tukey 
ou Kruskal-Wallis e Dunn. Resultados: A glicemia foi menor no grupo DM+DAPA 
que no DM [C 112 (108-116); DM 531 (522-535)*; DM+DAPA 267 (179-339) mg/dL; 
p<0.05 vs C and DM+DAPA]. A análise ecocardiográfica mostrou que os grupos DM 
e DM+DAPA tiveram dilatação do átrio esquerdo e do VE com disfunção sistólica e 
diastólica; no grupo DM+DAPA, as alterações foram atenuadas em relação ao DM. 
A tensão desenvolvida e +dT/dt foram maiores no DM+DAPA que no DM na condi-
ção basal. Após estimulação inotrópica com contração pós-pausa, elevação da con-
centração extracelular de cálcio e adição de isoproterenol à solução nutriente, +dT/
dt e -dT/dt foram maiores no DM+DAPA que no DM. A atividade da hexoquinase, 
fosfofrutoquinase e piruvato quinase foi menor no DM que no C. A atividade da fosfo-
frutoquinase e piruvato quinase foi maior no DM+DAPA que no DM. Conclusão: O 
tratamento crônico dom dapagliflozina atenua a remodelação cardíaca e disfunção 
miocárdica e preserva a atividade da hexoquinase, fosfofrutoquinase e piruvato qui-
nase no coração de ratos com diabetes mellitus tipo 1.

EP 162
EFEITOS DA PERDA DE PESO SOBRE O RISCO CARDIOVASCULAR 
EM OBESOS GRAU III APÓS 1 ANO DE CIRURGIA BARIÁTRICA
WPC OLIVEIRA, FR FREITAS, MT COSTA, AO SILVA, MA SANTO, RC MARANHAO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP - BRASIL FACULDADE DE 
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - USP - SÃO PAULO - SP - BRASIL DISCIPLINA DE CIRURGIA 
DO APARELHO DIGESTIVO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A obesidade resulta na deposição excessiva de gordura subcutânea e visce-
ral que pode levar diminuição de HDL-colesterol, que é fator de risco independente para 
eventos cardiovasculares. A cirurgia bariátrica é considerada um tratamento efetivo para a 
obesidade grau III, associada a mudanças favoráveis no risco cardiovascular. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar as implicações da perda de peso pela cirurgia bariátrica sobre o 
perfil lipídico e transferência de lípides para a HDL após 1 ano da cirurgia bariátrica. Méto-
dos: Foram avaliados 15 indivíduos obesos grau III (43±6 anos, IMC 49 ± 3 kg/m2, 93% 
mulheres) antes e após 1 ano da cirurgia bariátrica. As amostras de sangue foram obtidas 
após jejum de 12 horas. O perfil lipídico e as concentrações de apolipoproteinas (apo) A-I e 
B, glicose, insulina, e proteína C reativa (PCR) foram determinados por kits comerciais. Foi 
calculada a resistência à insulina pelo índice HOMA-IR. O diâmetro da HDL foi avaliado por 
espalhamento de luz. A transferência de colesterol para a HDL foi mensurada por ensaio in 
vitro, utilizando uma nanoemulsão artificial como doadora dos lípides. Resultados: Como 
era de se esperar, oIMC diminuiu após a cirurgia (49 ± 6 vs 35 ± 5 kg/m2; p<0,0001). 
O colesterol total (174 ± 43 vs 154 ± 25 mg/dL; p=0,022), LDL-C (105 ± 34 vs 78 ± 19 
mg/dL; p=0,007), não-HDL-C (128 ± 39 vs 91 ± 19 mg/dL; p<0,0001), triglicérides (113 
± 39 vs 72 ± 19 mg/dL; p=0,0012) e a apo B (105 ± 27 vs 78 ± 13 mg/dL; p=0,0001) 
diminuíram após a cirurgia. Por outro lado, HDL-C (46 ± 9 vs 62 ± 10 mg/dL;p<0,0001), 
apo A-I (136 ± 24 vs 157 ± 25 mg/dL; 
p<0,0029) e o diâmetro da HDL (8,88 
± 0,39 vs 9,12 ± 0,34 nm; p=0,028) 
aumentaram significativamente. A 
PCR (9,77 ±  6,23 vs 1,75 ± 1,90 
mg/dL; p<0,0001) e o índice HO-
MA-IR (10,4 ± 12,2 vs 2,07 ± 0,97; 
p=0,034) diminuíram comparados 
ao período pré-cirúrgico. As transfe-
rências de colesterol não esterificado 
(3,64 ± 0,86 vs 3,79 ± 1,05%) e de 
colesterol esterificado (3,42 ± 0,48 vs 
3,20 ± 0,52%) para a HDL não foram 
alteradas após a cirurgia bariátrica. 
Conclusões: A perda de peso dos 
pacientes após um ano de cirurgia 
bariátrica contribuiu para a redução 
do risco cardiovascular, pela redu-
ção dos fatores pró aterogênicos 
e melhora nos parâmetros anti-a-
terogênicos da HDL, sem contudo 
modificar a transferência de lípides 
para a partícula de HDL. As reduções 
pós-cirurgia da resistência à insulina 
e da inflamação sistêmica podem ter 
sido mecanismos determinantes da 
marcante melhora dos parâmetros 
lipídicos observada neste estudo. 

EP 164
O PAPEL DO DÍMERO-D E CONTAGEM DE PLAQUETAS NA PREDIÇÃO 
DE MORTALIDADE EM PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19
GUSTAVO ALEXANDRE CRUZ, HENRIQUE POTT-JR, JOÃO PAULO GREGORIO, ÉRICA 
LETÍCIA ANGELO LIBERATO, GLIEB SLYWITCH FILHO, THAIS BATISTELLA BOTEON , 
SIGRID DE SOUSA DOS SANTOS, FABIOLA PAULA GALHARDO RIZATTI, FERNANDA 
DE FREITAS ANIBAL , MELIZA GOI ROSCANI
UFSCAR - SÃO CARLOS - SP – BRASIL
Introdução: Apesar dos avanços nos determinantes prognósticos em pacientes 
com COVID-19, não se sabe quais pacientes internados nas primeiras horas de 
internação podem evoluir com desfecho adverso durante a internação. O objetivo 
deste estudo foi identificar biomarcadores quantificados nas primeiras 24 horas de 
internação associados ao aumento do risco de morte em pacientes com COVID-19. 
Métodos: Estudo prospectivo em pacientes com COVID-19 internados em hospital 
universitário e acompanhados até a alta ou óbito. Todos os pacientes foram sub-
metidos a avaliação clínica e exames laboratoriais no primeiro dia de internação. 
Resultados: 100 pacientes internados consecutivamente por COVID-19 têm idade 
média de 57 ± 18 anos e 19 morreram. As variáveis   associadas à maior mortalidade 
foram idade (p<0,001), contagem de plaquetas (p<0,001), D-dímero (p=0,002) e 
troponina (p=0,003). A contagem de plaquetas foi independentemente associada 
à mortalidade em um modelo de regressão múltipla ajustado para idade, com área 
sob a curva: 0,74 [IC 95%: 0,62 - 0,86; p = 0,001]. A área sob a curva do dímero D 
para mortalidade foi de 0,74 [IC 95%: 0,62 - 0,86; p= 0,001]. O ponto de corte do 
D-dímero ≥1,1pg/ml foi preditor independente de mortalidade na internação (Log-
-Rank; p=0,04). Conclusão: Os níveis de D-dímero e contagem de plaquetas nas 
primeiras 24 h de admissão têm boa acurácia na detecção de risco aumentado de 
morte em pacientes hospitalizados com COVID-19. D-dímero ≥1,1pg/ml foi preditor 
independente de mortalidade nesse estudo.
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EP 165
PANORAMA DAS ALTERAÇÕES DO PROTEOMA CARDÍACO EM RA-
TOS COM DISFUNÇÃO CARDÍACA ATENUADA PELO TREINAMENTO 
FÍSICO AERÓBIO
GAF MOTA, SLB DE SOUZA, DF  VILEIGAS, LCS COSTA, SGZ BAZAN, MAR BUZALAF,  
LD SANTOS, MP OKOSHI, M GATTO, AC CICOGNA 
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - BOTUCATU - SP - BRASIL. UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO - USP - BAURU - SP - BRASIL UNIVERSIDADE DE CAMPINAS - UNICAMP 
- CAMPINAS - SP – BRASIL
Introdução: O efeito benéfico do treinamento físico aeróbio (TFa) na remodelação 
cardíaca induzida pela estenose aórtica (EAo) tem sido observado em estudos ex-
perimentais. No entanto, os mecanismos envolvidos na melhora da função cardíaca 
não são totalmente compreendidos. Neste estudo verificamos por análise proteô-
mica a expressão de proteínas e processos biológicos regulados no miocárdio de 
ratos com disfunção cardíaca atenuada pelo TFa. Métodos: Ratos Wistar (n=60, 
21 dias) foram divididos em dois grupos: controle operado (C) e estenose aórtica 
(EAo). A EAo foi induzida pela inserção de um clipe de aço inoxidável, 0,60 mm, ao 
redor da aorta ascendente. Duas semanas após a cirurgia, os ratos foram divididos 
em quatro grupos: C, C exercitado (C-TF), EAo e EAo exercitado (EAo-TF). Ratos 
exercitados foram submetidos ao exercício em esteira cinco dias por semana du-
rante quatro meses, a 60% da capacidade funcional máxima. Duas e 18 semanas 
após a cirurgia, os animais foram submetidos ao ecocardiograma. A capacidade 
funcional foi analisada por teste de esforço máximo em esteira e concentração de 
lactato sanguíneo. O proteoma miocárdico foi avaliado por abordagem shotgun la-
bel-free usando espectrometria de massas. A expressão proteica foi quantificada 
por Western Blotting. A análise estatística foi realizada por ANOVA ou Kruskal-Wallis; 
nível de significância de 5%. Resultados: Duas semanas após a indução da EAo, os 
ratos com EAo apresentaram disfunção diastólica e sistólica e hipertrofia concêntrica. 
Ao final do protocolo, o grupo EAo manteve o mesmo padrão de remodelação; o 
grupo EAoTF mostrou redução do AE/AO, melhoria da % Enc. Meso e da relação 
E/E’ (p<0,05) comparado ao EAo; além disso, aumentou a capacidade funcional e 
diminuiu o lactato sanguíneo (p<0,05). Após análise de enriquecimento por Gene 
Ontology, a análise do proteoma miocárdico mostrou maior expressão de proteínas 
relacionadas à via glicolítica, estresse oxidativo e inflamação, e menor expressão de 
proteínas associadas à beta-oxidação em EAo do que C. O EAo-TF apresentou maior 
expressão de proteínas relacionadas à biogênese mitocondrial e menor expressão 
de proteínas referentes ao estresse oxidativo e inflamação do que o grupo EAo. A 
expressão de proteínas das vias hipertróficas fisiológicas e patológicas não diferiu 
entre os grupos, exceto para p-p38, que foi maior no grupo EAo do que no grupo 
C. Conclusão: O treinamento físico aeróbio melhora o remodelamento cardíaco e a 
biogênese mitocondrial, além de atenuar o estresse oxidativo e a inflamação em ratos 
com estenose aórtica supravalvar. 

EP 167
EFEITOS DA EMPAGLIFLOZINA NO CORAÇÃO DE RATOS COM INSU-
FICIÊNCIA CARDÍACA
JOÃO PG OLIVEIRA, PATRÍCIA A BORIM, FELIPE C DAMATTO, LEILIANE RS OLIVEIRA, 
GUSTAVO AF MOTA, MARIANA GATTO, DIJON HS CAMPOS, MARINA P OKOSHI, 
KATASHI OKOSHI, LUANA U PAGAN
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DE BOTUCATU - BOTUCATU - SP - BRASIL FACULDADE 
DE MEDICINA DE BOTUCATU - BOTUCATU - SP – BRASIL
Introdução: Estudos demonstraram que os inibidores do cotransportador de sódio-
-glicose-2 têm um efeito cardioprotetor na insuficiência cardíaca. O mecanismo pro-
posto é a ação diurética, que reduz a pré-carga e a pós-carga do ventrículo esquerdo 
(VE). No entanto, não se sabe se esses inibidores, como a empagliflozina, têm efeitos 
durante a sobrecarga de pressão persistente do VE. Dessa forma, o objetivo deste 
estudo foi avaliar a influência da empagliflozina no remodelamento cardíaco em ratos 
com insuficiência cardíaca induzida por estenose aórtica. Métodos: 18 semanas 
após a indução da estenose aórtica, foram constituídos quatro grupos experimentais 
de ratos Wistar machos: Sham (n=15); sham + empagliflozina (Sham-EMP, n=16); 
estenose aórtica (EAO, n=27); estenose aórtica + empagliflozina (EAO-EMP, n=27). 
Empagliflozina (10 mg/kg/dia) foi adicionada à ração dos animais durante 8 sema-
nas. O ecocardiograma foi realizado para avaliar a estrutura e função cardíaca. As 
atividades das enzimas antioxidantes foram avaliadas por espectrofotometria. A 
fração colágena intersticial miocárdica e o tamanho dos miócitos foram avaliados 
por histologia. Análise estatística: ANOVA 2x2 e Bonferroni ou Kruskal-Wallis e Dunn. 
Resultados: O grupo EAO-EMP apresentou menor frequência de sinais clínicos 
e anatomopatológicos de insuficiência cardíaca, menor dilatação do VE (diâmetro 
diastólico do VE: Sham 8,39 ± 0,57; Sham-EMP 8,25 ± 0,38; EAO 9,80 ± 0,53; EAO-
-EMP 9,08 ± 0,87 mm; Diâmetro sistólico do VE: Sham 4,24 ± 0,68; Sham-EMP 4,19 
± 0,57; EAO 5,72 ± 0,74; EAO-EMP 5,09 ± 1,08 mm) e massa do VE (Sham 0,85 ± 
0,11; Sham-EMP 0,82 ± 0,07; EAO 2,19 ± 0,27; EAO-EMP 1,76 ± 0,34 g) e melhores 
funções sistólica (velocidades de deslocamento das paredes  do anel mitral (Doppler 
tissular): Sham 3,42 ± 0,31; Sham-EMP 3,12 ± 0,44; EAO 2,42 ± 0,34; EAO-EMP 
2,68 ± 0,30 cm/s) e diastólica (tempo de relaxamento isovolumétrico: Sham 28,6 
± 2,28; Sham-EMP 29,8 ± 3,04; EAO 18,9 ± 2,59; EAO-EMP 22,9 ± 5,02 ms) em 
comparação ao grupo EAO. Os grupos EAO e EAO-EMP apresentaram maior diâme-
tro dos miócitos e menor atividade da catalase em relação ao Sham e Sham-EMP, 
respectivamente. EAO apresentou maior concentração de hidroperóxidos lipídicos e 
menor atividade de glutationa peroxidase em relação ao Sham. EAO-EMP apresen-
tou maior atividade da glutationa peroxidase e menor fração colágena em compara-
ção ao EAO. Conclusões: A empagliflozina melhora o remodelamento cardíaco e o 
estresse oxidativo miocárdico e reduz a frequência de sinais de insuficiência cardíaca 
e a fração colágena intersticial de ratos com insuficiência cardíaca.

EP 166
TOP2B MOSTRA-SE UM POTENCIAL BIOMARCADOR PROGNÓSTICO 
E DE RESPOTA AO TRATAMENTO EM ONCO-CARDIOLOGIA
RENAN GOMES DO NASCIMENTO, DANILO DE OLIVEIRA CERQUEIRA, VANESSA DE 
ANDRADE CONCEIÇÃO
HOSPITAL SÃO CAMILO - SÃO PAULO - SÃO PAULO – SP - BRASIL
Introdução: O Trastuzumab é um anticorpo monoclonal humanizado, aprovado para 
o tratamento de câncer de mama HER2-positivo. No entanto, a cardiotoxicidade as-
sociada à sua aplicação clínica apresenta inúmeros desafios. A DNA topoisomerase 
IIB (TOP2B) é um alvo para cardiotoxicidade aumentada induzida por Trastuzumab 
associado ou não com antraciclinas. Aqui neste trabalho, buscamos investigar o va-
lor prognóstico de TOP2B no câncer de mama e sua possível relação com as taxas 
de resposta ao tratamento das pacientes. Métodos: A relevância entre o nível de ex-
pressão gênica de TOP2B e os parâmetros clínico-patológicos, bem como os dados 
de sobrevida e de resposta ao tratamento de pacientes com câncer de mama, foram 
analisados usando as plataformas de código aberto da web KM Plotter, PrognoScan, 
bc-GenExMiner, UALCAN e ROC Plotter. Resultados: Nossos dados mostraram que 
TOP2B apresenta-se mais expresso em amostras tumorais da mama quando com-
parado ao tecido normal adjacente, além disso, nas amostras tumorais este gene foi 
fortemente hipermitalado em sua região promotora. Adicionalmente, entre os subti-
pos moleculares da doença, tumores hormônio-dependentes exibiram maior expres-
são gênica. Com base em nossos achados, podemos inferir que existe associação 
estatisticamente significante entre a expressão diferencial de TOP2B com diversas 
variáveis testadas, incluindo status linfonodal e mutacional de TP53, classificação 
SBR e NPI, e por fim, com os biomarcadores clássicos do câncer de mama (ER/
PR/HER2). Níveis elevados da expressão de TOP2B foi significativamente associado 
com uma redução nas taxas cumulativas de sobrevida livre de progressão (SLP) das 
pacientes com câncer de mama. Além disso, a alta expressão gênica de TOP2B 
conferiu pior SLP e sobrevida global (SG) entre as pacientes com tumores HER2+. 
Por fim, nosso estudo identificou que entre as pacientes com tumores subtipados 
com HER2+ que não apresentaram resposta ao tratamento com anticorpos mono-
clonais, os tumores dessas pacientes exibiram taxas significativamente aumentada 
na expressão de TOP2B. Conclusões: Mostramos de forma convincente que TOP2B 
apresenta um papel potencial como biomarcador prognóstico no câncer de mama. 
Além disso, podemos especular que TOP2B possa ser um marcador atraente para 
predição de resposta a terapias anti-HER. Finalmente, nosso estudo mostra clara-
mente que TOP2B pode ir muito além de um simples biomarcador de cardiotoxidade 
em terapias com Trastuzumab. Contudo, mais estudos clínicos são necessários para 
entender melhor a relação da expressão de TOP2B no câncer de mama.

EP 168
TROPONINA E MORTALIDADE EM PACIENTES HOSPITALIZADOS EM 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA POR COVID-19
MELISSA PADOVANI AURICCHIO, ROBERTA SARTORI, ISABELLE VICTORIA 
GONÇALVES DE MORAES, LETÍCIA BERTELINI DE CAMARGO, ISABELA PASSARIN 
CORREA, ANA BEATRIZ TAMBURRINO DE MELLO SILVA, FRANCIS RIBEIRO DE 
SOUZA, THIAGO CORSI FILIPONI, MURILLO DE OLIVEIRA ANTUNES
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO - BRAGANÇA PAULISTA - SP – BRASIL
Introdução: A lesão cardíaca é frequentemente encontrada em pacientes com doen-
ça por coronavírus 2019 (COVID-19) e está associada ao aumento do risco de 
mortalidade. Troponina elevada pode significar dano miocárdico, preditivo de 
mortalidade. Objetivo: Determinar a associação de troponina, troponina T cardíaca 
de alta sensibilidade (hs-TnT) elevada com a mortalidade hospitalar de pacientes 
graves com infecção por COVID-19 e internados em terapia de unidade intensiva 
(UTI). Metodologia: Revisamos todos os pacientes admitidos em nossa UTI por 
COVID-19 de 1º de março de 2020 a 31 julho de 2021, que tiveram uma avaliação 
de troponina em até 48 horas após a admissão. Usamos regressão logística para 
calcular odds ratio (ORs) para mortalidade durante a hospitalização e presença 
de comorbidades cardiovasculares na internação: doença coronariana (DAC), 
hipertensão arterial (HAS) e insuficiência cardíaca (ICC). Resultados: Dos 398 pa-
cientes hospitalizados com COVID-19, foram avaliados 232 pacientes que tiveram 
uma avaliação de troponina dentro de 48 horas. A idade média foi 59 ± 15 anos, 
sendo sexo masculino 131 (56%). A mortalidade observada foi de 65% (151/232) e o 
valor médio da troponina na admissão foi de 121 ± 24 ng/l. A associação entre tro-
ponina elevada e mortalidade teve sensibilidade de 0,75 (0,65–0,84), especificidade 
de 0,44 (0,36–0,52), acurácia de 0,55 (0,48-0,61). Pacientes com troponina elevada 
tiveram chances de morte significativamente maior em comparação com troponina 
normal (OR ajustado, 2,38; intervalo de confiança de 95%, 1,30 a 4,34; p < 0,011) 
independentemente da presença de DAC (OR 0,88, IC 95% 031-2,53), HAS (0,71, 
IC 95% 0,40-1,25) e ICC (2,06, IC 95% 0,73-5,77). Conclusão: Em pacientes gra-
ves hospitalizados em UTI por COVID-19 e troponina elevada, tiveram mortalidade 
acentuadamente aumentada em comparação com pacientes com níveis normais de 
troponina, independente da presença de comorbidades na internação.
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EP 169
REMODELAMENTO CARDÍACO EM RATOS COM INFARTO DO MIO-
CÁRDIO SUBMETIDOS A RESTRIÇÃO DO SONO
BRUNNO LEMES DE MELO, STELLA DE SOUZA VIEIRA, EDNEI LUIZ ANTONIO, 
HELENITA OLIVEIRA, IGHOR AZEVEDO TEIXIERA, ANDREY JORGE SERRA, PAULO 
JOSÉ FERREIRA TUCCI
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O sono é um processo fisiológico ativo e heterogêneo, conservado evo-
lutivamente e que apresenta papel crítico na sobrevivência. Postula-se que o sono tem 
como principal função restaurar os equilíbrios fisiológico e bioquímico que se alteram du-
rante o período de vigília. Assim, o sono é determinante para o processo de regeneração 
tecidual e para o metabolismo. Desta forma, postula-se que a restrição de sono (RS) ge-
ram efeitos fisiológicos negativos ao organismo. É sabido que o déficit de sono promove 
patentes modificações neuroendócrinas e metabólicas em humanos e animais de labo-
ratório, tais como: reduções nos níveis dos hormônios tireoidianos, tireoestimulante, do 
crescimento e testosterona, bem como  aumento de adrenocorticotrofina, corticosterona, 
adrenalina, noradrenalina e dopamina. Essas implicações levam a repercussões clínicas 
evidentes, pelas quais o sistema cardiovascular é particularmente afetado. Evidências 
apontam que a diminuição das horas de sono está associada ao aumento do risco para 
o desenvolvimento e agravamento de diversas doenças cardiovasculares (DC). Objeti-
vo: determinar se a RS acentua o remodelamento cardíaco pós Infarto do Miocárdio (IM) 
em ratos machos; verificar se o tratamento com β-bloqueador pode atenuar os prejuízos 
decorrentes da RS pós IM. Método: Foram utilizados ratos Wistar machos, os animais 
foram distribuídos em 5 grupos (SHAM: submetido à cirurgia simulada; IM: submetido 
à IM; RS: submetido a RS; IMRS: submetido à IM e RS; IMRS+βB : IMRS tratado com 
β- bloqueador), nos grupos submetidos a técnica de IM, apenas animais que apresenta-
ram infarto acometido >37% do VE. Resultados: O grupo IMRS apresentou congestão 
pulmonar; o IM resultou em aumento da área diastólica (ADVE) e área sistólica (ASVE) do 
VE, nos grupos SHAM e RS não houve alterações significativas. O grupo IM demonstrou 
diminuição da fração da área transversa do VE (FEAT) e aumento do volume nuclear; 
foram identificados valores da pressão diastólica final do VE (PDF) aumentados nos gru-
pos IM e IM+RS vs. Sham e IM vs. RS, aumento do volume nuclear foi observado no gru-
po IM por análise histológica, dados da cinética do cálcio não obtiveram diferença entre 
os grupos. Conclusão: O uso do β-bloqueador foi eficaz em abrandar o remodelamento 
miocárdico pós-infarto sob condições de RS. Estes efeitos foram observados nos dados 
de preservação da FEAT, PDF no VE, hipertrofia e congestão pulmonar. Assim, conclui-se 
que o β-bloqueador ministrado sob condições de hiperatividade adrenérgica ocasionada 
pela RS foi eficaz em atenuar o remodelamento cardíaco.

EP 171
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA ASSOCIADA A FATORES DE 
RISCO PARA A ATEROSCLEROSE EM PACIENTES DA ATENÇÃO PRI-
MÁRIA À SAÚDE DE SENHOR DO BONFIM, BAHIA
ÁLVARO L. MÜLLER DA FONSECA, RUBSON DANTAS DA SILVA, BEATRIZ P.A. REIS, 
ANA LUISA M. AMORIM, JENIFEN MIRANDA VILAS BOAS, AGNETE TROELSEN 
PEREIRA, ARIEL GUSTAVO LETTI
UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALVADOR - BA - BRASIL
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, dentre as 
quais a doença arterial coronariana (DAC) é considerada a mais prevalente e associa-
da à aterosclerose. A hipertensão arterial sistêmica (HAS), a obesidade, o etilismo, o 
tabagismo, o sedentarismo, as dislipidemias e o diabetes mellitus são fatores de risco 
para o desenvolvimento e agravo da DAC. Intentou-se analisar e acompanhar a estra-
tificação de risco cardiovascular associado à hipertensão arterial em duas coortes de 
pacientes atendidos pela Atenção Básica. Fez-se um estudo do seguimento de coortes 
para coleta de dados de prontuários de pacientes Atenção Primária à Saúde de Senhor 
do Bonfim, Bahia. Selecionou-se 59 indivíduos com HAS (CHAS) e 35 sem hipertensão 
(SHAS) para coleta dados dos respectivos prontuários, em dois momentos distintos, 
para acompanhamento e análises estatísticas. Usou-se três estimativas de escores de 
risco, Framingham (ERF), PROCAM e GLOBAL, para minimizar as possíveis tendên-
cias de distorção por superestimação ou subestimação. As análises estatísticas foram 
desenvolvidas no programa GraphPad Prism. Verificou-se que, para o ERF houve di-
minuição do baixo risco do momento 1 (29%;16) para o 2 (9%;5); médio risco seguiu 
a mesma tendência (61%;34 - 54%;30), porém em alto risco houve amento (11%;6 
- 38%;21). Por PROCAM houve aumento em baixo risco (13%;7 – 38%;21), em médio 
risco (36%;20 – 29%;16) e alto risco (52%;29 – 34%;19) houve redução. Pelo GLOBAL 
houve redução total de baixo risco (4%;2 – 0%), médio risco reduziu (16%;9 – 9%;5), 
mas alto risco que aumentou (80%;45 - 91%;51). Dentre todas as variáveis, apenas 
HDL (p=0,0056), pressão sistólica (p=,0,0236) a glicose (p=0,0041) mostraram dife-
renças significativas de seus valores entre CHAS para NHAS. Os indivíduos com HAS 
apresentam 10,1 vezes maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares em 10 
anos por ERF, enquanto para PROCAM, os indivíduos hipertensos têm 7,6 vezes mais 
chances de desenvolver doenças cardiovasculares em 10 anos e para o GLOBAL, os 
pacientes têm 3,8 maior probabilidade em comparação aos indivíduos não hiperten-
sos. Portanto, o aumento do risco cardiovascular nos hipertensos é progressivo ao lon-
go do tempo e superior ao dos não hipertensos. Há aumento do risco cardiovascular 
também para os sadios, porém é muito reduzido.

PREVENÇÃO CARDIOVASCULAR
EP 170
ANALISANDO O IMPACTO DOS FATORES DE RISCO MODIFICÁVEIS 
NA MORTALIDADE POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES NO BRASIL.
RENATO S. GASPAR, LEANDRO FM REZENDE, FRANCISCO RAFAEL MARTINS LAURINDO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: Diversas disfunções metabólicas, tais como hiperglicemia, obesidade 
e dislipidemia, constituem fatores de risco para o desenvolvimento de doenças car-
diovasculares (DCV). Não obstante, há carência de estudos que comparem estes 
diferentes fatores com o fim de estabelecer se há algum cujo impacto cardiovascular 
seja predominante. Portanto, este estudo investigou a associação entre diferentes 
fatores de risco (obesidade, tabagismo, hiperglicemia, dislipidemia e hipertensão) 
e mortalidade por doenças cardiovasculares em 26 estados brasileiros, no período 
de 2005 a 2017. Métodos: Os dados foram coletados do estudo Global Burden of 
Diseases (GBD) e de fontes oficiais do governo brasileiro, totalizando 312 obser-
vações estaduais-ano. As frações atribuíveis à população (PAFs) foram calculadas 
para determinar o número de óbitos atribuídos a alterações em cada fator de risco. 
Modelos de regressão linear multivariada de efeitos fixos foram construídos, ajus-
tando para renda, desigualdade de renda, pobreza e acesso à saúde. Resultados: 
Entre 2005 e 2017, as mortes por DCV diminuíram 21,42%, acompanhadas por uma 
diminuição do tabagismo (-33%) e aumento da hiperglicemia (+9,5%), obesidade 
(+31%) e dislipidemia (+5,2%). A redução do tabagismo preveniu ou adiou quase 
20.000 mortes por DCV nesse período, enquanto o aumento da exposição à hipergli-
cemia resultou em mais de 6.000 mortes por DCV. A associação entre hiperglicemia e 
mortalidade por DCV foi 5 a 10 vezes maior do que a encontrada para outros fatores 
de risco, especialmente em mulheres (11; IC 95% 7 a 14, mortes por aumento de 1 
ponto na exposição à hiperglicemia). É importante ressaltar que a associação entre 
hiperglicemia e mortalidade por DCV foi independente do nível socioeconômico e 
acesso aos cuidados de saúde, enquanto associações para outros fatores de risco 
foram perdidas após os mesmos ajustes. Conclusão: A redução do tabagismo foi o 
fator de risco que levou ao maior número de mortes por DCV prevenidas ou adiadas, 
enquanto a hiperglicemia apresentou a associação mais deletéria com a mortalidade 
por DCV. Políticas de saúde devem ter como objetivo reduzir diretamente a prevalên-
cia de hiperglicemia para mitigar a carga populacional de DCV no Brasil.

EP 172
GESTÃO DA FILA DE ESPERA PELO CARDIOLOGISTA NO SUS BA-
SEADA EM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E GRUPOS DIAGNÓSTICOS
EMD JUNQUEIRA, ST KIMURA-MEDORIMA, AC SERÓDIO, MFM RIGHI-TURATTI, FM 
GOMES, CRQ FULAS, VCJ FIGUEIREDO
CHOV - CAMPINAS - SP – BR. PREFEITURA MUNICIPAL - CAMPINAS - SP - BRASIL. 
SMS - CAMPINAS - SP - BRASIL. MATRICIAMENTO DE CARDIOLOGIA DA POLICLÍNICA 
3 - CAMPINAS - SP – BRASIL
Introdução: A pandemia COVID-19 impôs novos desafios à gestão dos serviços de saúde 
especializados. No lockdown, o atendimento presencial foi suspenso em muitas unidades, 
sendo o Apoio Matricial (AM), de forma remota, uma ferramenta de retaguarda às equipes 
da atenção primária à saúde (APS). A equipe da Atenção Secundária em Cardiologia (AS), 
da Prefeitura Municipal de Campinas (PMC), utilizou seu email institucional para ofertar a 
telecardiologia, na forma de discussão de casos clínicos, avaliação de eletrocardiograma 
online e classificação de risco dos encaminhamentos ao cardiologista conforme complexi-
dade do caso. Esta ferramenta estava disponível desde 2019, porém ampliou-se o serviço 
de teleconsultoria por email, previamente pouco utilizado pela rede. O objetivo do estudo 
foi avaliar o conteúdo destes emails, quantificando a frequência de grupos diagnósticos 
com a classificação de risco amarela que indica maior gravidade. Métodos: Trata-se de 
um estudo observacional transversal, utilizando dados coletados por cardiologistas apoia-
dores matriciais discutidos via e-mail com as equipes da APS-PMC. Resultados: Em um 
total de 2224 casos discutidos entre 01/01/2021 a 31/12/2021 temos que coronariopatia 
de alto risco instável (infarto < 6 meses, angina instável, angina em paciente de alto risco) 
foi motivo de encaminhamento em 11% dos casos (90% classificados como amarelos), 
insuficiência cardíaca descompensada foi motivo de 9% dos encaminhamentos (73% clas-
sificados como amarelo); Angina em paciente com risco intermediário (estratificação não 
invasiva) 6% dos casos (46% dos 
amarelos). Complicações cardio-
lógicas pós-COVID 1% dos en-
caminhamentos (72% amarelos). 
Hipertensão descompensada 2% 
(36% amarelos). Pré-operatório 
2% dos casos (55% prioritários). 
Hipertensão compensada/ pa-
ciente baixo risco (avaliação con-
junta para segmento na APS) 2% 
dos encaminhamentos. Laudo 
de ECG ocorreu em 3% (3% clas-
sificados amarelos). Conclusão: 
A incorporação da telecardiolo-
gia no atendimento da AS SUS/
Campinas foi uma experiência 
exitosa durante a pandemia CO-
VID-19. Através desse método foi 
criada uma interface de diálogo 
entre a APS e AS aumentando a 
resolutividade da rede e promo-
vendo maior equidade no atendi-
mento baseado em classificação 
de risco. O aprimoramento deste 
canal de atendimento será de 
grande importância nos próximos 
anos, impactando positivamente 
no cuidado às doenças cardio-
vasculares. 
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EP 173
AVALIAÇÃO DE 5 ANOS DO RISCO DE DESFECHOS CARDIOVASCU-
LARES EM PACIENTES COM LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA TRA-
TADOS COM IMATINIBE, DASATINIBE OU NILOTINIBE: ESTUDO RE-
TROSPECTIVO COM DADOS DO REGISTRO TRINETX 
RAFAEL AMORIM B. NUNES, PRECIL MM NEVES, LEANDRO M A DA COSTA, PHILIP 
BACHOUR, MARCELO J C CANTARELLI, GUSTAVO B F OLIVEIRA
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Os inibidores da tirosina quinase (TKI) BCR-ABLrevolucionaram o tra-
tamento de pacientes com leucemia mielóide crônica (LMC). No entanto, surgiram 
preocupações acerca do perfil de segurança cardiovascular destes medicamen-
tos. Objetivos: Comparar os riscos no longo prazo de desfechos cardiovasculares 
adversos em pacientes com LMC tratados com TKI Bcr-ABL de primeira linha, utili-
zando dados de uma grande rede multinacional. Métodos: Pacientes com idade ≥ 
18 anos com leucemia mielóide crônica tratados com imatinibe, dasatinibe ou niloti-
nibe e sem doença cardiovascular prévia incluídos no registro TriNetX. Os desfechos 
primários foram  eventos cardiovasculares adversos ( angina instável ou infarto do 
miocárdio ou acidente vascular encefálico) , insuficiência cardíaca ou fração de eje-
ção ventricular esquerda (FEVE) < 50% e eventos tromboembólicos venosos (TEV). 
Análise Estatística: Utilizamos o pareamento pelo escore de propensão para equili-
brar os coortes. Foram calculadas as incidências cumulativas de cinco anos, curvas 
de Kaplan-Meier e razões de risco entre os grupos. Resultados: Identificamos 3.722 
pacientes com LMC em tratamento com imatinibe (n = 1.906), dasatinibe (n = 1.269) 
e nilotinibe (n = 547). Os pacientes  com imatinibe em comparação ao dasatinibe 
apresentaram um risco mais elevado de evento cardiovascular (razão de risco 2,13, 
95% IC 1,15-3,94, p = 0,016). Os doentes com imatinibe apresentaram um risco 
inferior ao do nilotinibe para de evento cardiovascular (razão de risco  0,50, 95% 
IC 0,30-0,83, p = 0,0074). Em relação à insuficiência cardíaca ou FEVE < 50%, os 
pacientes com imatinibe apresentaram um risco mais elevado do que o dasatinibe 
(razão de chances 9,41, 95% CI 1,22-72,17, p = 0,03), mas não foi observada diferen-
ça significativa entre imatinibe e nilotinibe (hazard ratio 0,48, 95% CI 0,215-1,01, p = 
0,064). Não houve diferença significativa entre os 3 grupos em relação aos desfecho 
TEV. Conclusões: Neste estudo retrospectivo com pacientes com LMC do registro 
TriNetX, pacientes com nilotinibe apresentaram risco mais elevado de eventos car-
diovasculares adversos durante cinco anos, enquanto os pacientes com dasatinibe 
apresentaram um risco mais baixo do que os com imatinibe. O risco de insuficiência 
cardíaca foi maior no grupo imatinibe do que no dasatinibe, mas não quando com-
parado com o nilotinibe.

EP 174
AVALIAÇÃO LONGITUDINAL DE INDIVÍDUOS PORTADORES DE OBE-
SIDADE METABOLICAMENTE SAUDÁVEL E PREDITORES DE SUA 
TRANSIÇÃO PARA O DISMETABOLISMO
ALVARO MARTINO NETTO, NEA MIWA KASHIWAGI, CARLOS ANDRE MINANNI, RAUL 
D SANTOS, FERNANDO CESENA
FACULDADE ISRAELITA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ALBERT EINSTEIN - SÃO PAULO - SP - 
BRASIL. HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A obesidade metabolicamente saudável (ObMS) é considerada uma con-
dição transitória, com tendência a deterioração metabólica ao longo do tempo. Apro-
ximadamente metade dos indivíduos com ObMS passa a apresentar pelo menos uma 
alteração metabólica (dismetabolismo) no decorrer de 10 anos. Os objetivos deste estu-
do foram determinar a proporção de indivíduos com ObMS que evoluem com dismeta-
bolismo ao longo do tempo e avaliar fatores preditivos desta evolução. Métodos: Coorte 
retrospectiva envolvendo indivíduos inicialmente com índice de massa corpórea (IMC) 
≥30 kg/m2 e idade ≥18 anos, com no mínimo duas consultas entre 2007 e 2020. Fo-
ram excluídos os indivíduos com doença aterosclerótica clinicamente relevante. ObMS 
foi considerada se todos os componentes da síndrome metabólica estivessem dentro 
da normalidade. Esteatose hepática (EH) foi avaliada por ultrassonografia. Modelos de 
regressão logística multivariada foram construídos, por técnica stepwise e eliminação 
reversa, para identificação de fatores preditivos de dismetabolismo em indivíduos ini-
cialmente com ObMS. Na regressão foram incluídos fatores de risco cardiovascular 
tradicionais, atividade física, consumo de álcool, escore de risco de depressão, com-
preendendo a linha de base e a variação entre as consultas, bem como o tempo entre 
as avaliações. Resultados: Foram avaliados 4.483 indivíduos predominantemente do 
sexo masculino (83%), com idade 43 ± 9 anos e IMC 31,8 (30,7 - 34,1) kg/m2. Dentre 
eles, 812 indivíduos (18%) apresentaram ObMS em suas primeiras consultas. O segui-
mento mediano foi de 3,0 (1,8 - 5,2) anos e verificou-se que 45,2% dos participantes 
inicialmente com ObMS passaram a apresentar dismetabolismo. Em relação aos que 
se mantiveram metabolicamente saudáveis, os que evoluíram para dismetabolismo, na 
linha de base, eram mais obesos (IMC 31,4 [30,5 - 33,3] vs 31,1 [30,4 - 32,6] kg/m2, p = 
0,013), tinham maiores valores de cintura abdominal (106 ± 8 vs 103 ± 9 cm, p <0,001) 
e maior frequência de EH (60% vs 47%, p <0,001). A tabela mostra os fatores preditivos 
de evolução para dismetabolismo identificados na regressão multivariada. Conclusões: 
A ObMS mostrou-se uma condição transitória em quase metade dos indivíduos avalia-
dos em um curto período de seguimento. Índices de adiposidade ectópica, incluindo 
presença ou surgimento de EH, foram fortes e independentes preditores de evolução 
para dismetabolismo. Em seu conjunto, os dados apresentados poderão refinar o cui-
dado, permitindo um melhor planejamento de ações preventivas à saúde pública.

EP 175
OBESIDADE METABOLICAMENTE SAUDÁVEL EM UMA POPULAÇÃO 
JOVEM ADULTA ASSISTIDA POR UMA UNIDADE DA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA NO RIO DE JANEIRO 
ANA RACHEL BUCAR, CARLOS MOURA, CLARA AVELAR, DIEGO CALVÃO, GABRIELA 
JARDIM, IVAN COSTA, JULIANA GARCIA, RODNEY BARBERÁ, RODRIGO VINUTO, 
ELIZABETH MUXFELDT
IDOMED-UNESA-CURSO MEDICINA-CAMPUS VISTA CARIOCA - RIO DE JANEIRO - RJ 
- BRASIL
Introdução: A obesidade está associada a um alto risco cardiovascular (CV), porém 
ainda não está claro se a obesidade metabolicamente saudável (MS) possa ter um 
menor risco CV ou se é apenas uma fase mais precoce da doença. Objetivo: Avaliar 
a prevalência e os fatores de risco CV associados à obesidade MS ou não em uma 
população jovem assistida por uma unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF). 
Métodos: Trata-se de um estudo populacional transversal para avaliação de risco 
CV em adultos entre 20-50 anos de uma unidade de ESF no Rio de Janeiro. Dados 
demográficos, antropométricos e fatores de risco CV foram registrados. Todos fo-
ram submetidos ao protocolo padrão: 2 aferições da pressão arterial  de consultório, 
Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA), avaliação laboratorial (perfil 
lipídico e glicídico) e função renal (creatinina e albuminúria). Foram aplicados ques-
tionários de rastreio de apneia obstrutiva do sono (AOS): STOP-BANG e Escala de 
Sonolência de Epworth. Obesidade foi definida como IMC ≥ 30 kg/m2 e os MS são 
aqueles que têm menos de três dos seguintes critérios: hipertensão arterial, diabetes, 
colesterol total ≥ 200 mg/dL, HDL < 40 mg/dL em homens e 50 mg/dL em mulhe-
res, triglicerídeos > 150 mg/dL e circunferência abdominal aumentada. Resultados: 
Foram avaliados 632 indivíduos (60,4% do sexo feminino, média de idade 36,6 ± 9,0 
anos). A prevalência de obesidade foi 25,5% (161 indivíduos), dos quais 117 (72,7%) 
indivíduos foram classificados como MS. Obesos são mais velhos, com maior preva-
lência de sedentarismo (51% vs 41%, p=0,03), hipertensão arterial sistêmica (HAS) 
(44% vs 19%, p<0,001), dislipidemia (50% vs 36%, p=0,002) e diabetes  (7% vs 2%, 
p=0,001) com pressão arterial sistólica mais elevada no consultório e na MRPA, além 
da frequência cardíaca mais elevada. Apresentaram também pior perfil lipídico além 
de alto risco para AOS avaliados pelos 2 questionários.Os indivíduos classificados 
como obesos MS comparados aos não MS são significativamente mais jovens e 
fumam menos. Apesar de obesos, têm menor IMC (33,6 vs 35,2 kg/m2, p=0,02) 
e circunferência abdominal (102 vs 110 cm, p=0,03), com menor pressão arterial 
diastólica e menor frequência cardíaca. Como esperado têm menor prevalência de 
HAS e melhor perfil metabólico. Esses indivíduos apresentam menor risco de AOS. 
Conclusão: A obesidade MS foi mais prevalente nessa população jovem e parece 
ter um menor risco CV, no entanto, não está claro se esses indivíduos mais jovens e 
menos obesos estão apenas em um estágio inicial da doença. 
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EP 176
REDUÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL PRODUZIDA PELO TREINAMEN-
TO AERÓBICO EM HIPERTENSOS: ESTUDO EXPLORATÓRIO DE 
CONSISTÊNCIA DE OCORRÊNCIA E MECANISMO
LUAN AZEVÊDO, NATAN SILVA JR., LUIZ RIANI, LEANDRO BRITO, CLAUDIA FORJAZ
LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA DA ATIVIDADE MOTORA, ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA E ESPORTE, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O treinamento aeróbico reduz a pressão arterial (PA) de indivíduos hiperten-
sos devido à diminuição do débito cardíaco (DC) e/ou da resistência vascular periférica 
(RVP). A posição corporal adotada durante a medida dessas variáveis pode influenciar 
em suas respostas. Desse modo, o presente estudo objetivou avaliar a consistência do 
efeito do treinamento aeróbico na PA e seus determinantes hemodinâmicos sistêmicos 
de hipertensos em função da posição anatômica na qual as medidas são realizadas (i.e. 
sentado vs. deitado). Métodos: Participaram 22 idosos (67±6 anos), de ambos os sexos 
(10 mulheres), que possuíam diagnóstico de hipertensão arterial (128±12/83±8 mmHg) 
e estavam com medicação anti-hipertensiva mantida nos últimos quatro meses. Eles par-
ticiparam de 10 semanas de treinamento aeróbico: 3 sessões/semana, cicloergômetro, 
30-45 min, intensidade moderada. No início e ao final do treinamento, foram medidos na 
posição sentada e deitada: a PA auscultatória, o DC (reinalação de CO2) e a RVP (calcula-
da). O efeito do treinamento foi analisado pela comparação dos valores obtidos no início e 
final do estudo através de testes t-student para amostras dependentes e considerando-se 
P<0,05. A consistência das respostas ao treinamento entre as duas posições (sentado 
e deitado) foi analisada pelo Coeficiente Kappa (k), sendo categorizada em excelente (k 
≥ 0,75), mediana (0,40 > k < 0,75) ou baixa (k < 0,40). Resultados: Houve redução 
significante da PA média nas duas posições avaliadas (sentado = -4±6 mmHg e deitado 
= -2±6 mmHg, ambos p<0,05), sendo a coerência dessa redução entre as posições 
significante e moderada (k = 0,73). Não houve modificação significante nem do DC nem 
da RVP após o treinamento em nenhumas das posições (todos P>0,05), sendo baixa a 
consistência das respostas desses determinantes entre as posições (DC, k=-0,13 e RVP, 
k=-0,12). Conclusão: Dez semanas de treinamento aeróbico reduz a PA de hipertensos 
idosos, mas o determinante hemodinâmico dessa resposta varia de um indivíduo para 
outro. A redução da PA promovida pelo treinamento aeróbico é consistente em diferentes 
posições corporais, mas o determinante hemodinâmico dessa resposta não é consisten-
te. Assim, embora o treinamento aeróbico promova redução da PA independentemente 
da posição de medida, o determinante hemodinâmico sistêmico dessa resposta varia 
entre os indivíduos e varia no mesmo indivíduo quando se modifica a posição de medida.

EP 178
TESTE DE REPRODUTIBILIDADE DA ESCALA ISSA, UMA ESCALA DE 
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DA DEPENDÊNCIA À NICOTINA
H BARATA FERREIRA, J TORRES, BG SANTOS, GK ITO, LG GALAS, TMO ABE, JR 
SCHOLZ
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Segundo os últimos dados, estima-se que existam mais de 20 milhões de 
fumantes em todo o Brasil, sendo o tabagismo considerado atualmente a maior causa de 
mortes evitáveis em todo o planeta. Comprovado como fator de risco para diversas doen-
ças (como Infarto Agudo do Miocárdio, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Neoplasias 
de Pulmão etc.), o tabagismo deve ser tratado para que se reduza a morbi-mortalidade 
e melhore a qualidade de vida dos portadores dessa condição. Nesse contexto, as es-
calas de dependência à nicotina são valiosas ferramentas no tratamento do tabagismo, 
porque ajudam a balizar as intervenções do médico. Dentre essas escalas, a mais am-
plamente utilizada é o Teste de Fagërstrom, o qual, entretanto, tem as suas limitações; 
especialmente ao avaliar a dependência em fumantes com menor consumo de cigarros. 
Por esse motivo a escala Issa foi concebida, visando avaliar a dependência à nicotina nos 
mais diversos contextos e classificar adequadamente o tabagismo dos pacientes mesmo 
em situações de baixo consumo. Objetivo: Avaliar a reprodutibilidade do instrumento em 
múltiplas aplicações sucessivas. Metodologia: A escala Issa tem quatro perguntas, (Ta-
bela 1) e a cada resposta afirmativa, marca-se um ponto. Desta forma, a escala vai de 0 a 
4, sendo 1- baixa dependência; 2- moderada; 3- moderada-alta; e 4- alta dependência. A 
escala foi aplicada no mesmo paciente duas vezes em sequência, por dois observadores 
diferentes, que trabalharam de maneira independente. Nesse estudo, foram entrevistados 
29 pacientes. Após isso, as pontuações obtidas por cada observador foram tabeladas 
e foi feita a análise estatística da reprodutibilidade. A reprodutibilidade tem por objetivo 
analisar as flutuações aleatórias num mesmo grupo em várias ocasiões. A correlação in-
traclasse quantifica a concordância entre questionários aplicados por dois pesquisadores 
ou mesmo pesquisador em dois momentos. Valores próximos de 1 da correlação intra-
classe apontam uma boa concordância entre as respostas. Para facilitar a visualização 
das duas medidas inter-observador foi apresentado o gráfico de Bland-Altman (Gráfico 
1). Resultados: A correlação intraclasse foi de 0,95 (IC 95% 0,91 a 0,98; p < 0,001). 
Conclusão: A Escala Issa tem excelente reprodutibilidade inter-avaliador, mostrando-se 
consistente entre avaliações sucessivas por observadores diferentes.

EP 177
TELECARDIOLOGIA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO DA ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA NO SUS
EMD JUNQUEIRA, ST KIMURA-MEDORIMA, AC SERÓDIO, MFM RIGHI-TURATTI, VCJ 
FIGUEIREDO, FM GOMES
CHOV - CAMPINAS - SP - BRASIL. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - CAMPINAS 
- SP - BRASIL. SMS - CAMPINAS - SP - BRASIL. EQUIPE DO MATRICIAMENTO DE CAR-
DIOLOGIA DA POLICLÍNICA 3 - CAMPINAS - SP – BRASIL
Introdução: A proposta do Apoio matricial (AM) de Cardiologia é inverter a lógica do enca-
minhamento tradicional dos serviços de saúde e permitir maior aproximação entre Atenção 
Básica e especialidade. A telecardiologia foi o método utilizado para colocar em prática 
tal proposta, através do e-mail institucional para discussão de casos, orientações clínicas, 
oferta de laudos de eletrocardiograma (ECG) e classificação de risco de forma mais ágil. 
Tal método permitiu que a Atenção Especializada atendesse às necessidades da Atenção 
Básica durante a Pandemia de COVID-19, permitiu acesso prioritário aos casos urgentes 
e contribuiu para a capacitação da Atenção Básica em cardiologia. Assim nosso objetivo 
é caracterizar o AM realizado em Cardiologia no SUS de Campinas. Métodos: Trata-se de 
um estudo observacional transversal, em que foram utilizados os dados coletados pelos 
apoiadores matriciais de cardiologia referente aos casos clínicos discutidos via e-mail com 
as equipes dos Centros de Saúde (CS) de Campinas. Resultados: Em um total de 2224 
casos discutidos entre 01/01/2021 a 31/12/2021 a idade mediana foi de 61 anos, sendo a 
maioria do sexo feminino (N=1136, 51%). Totalizaram 1089(49%) classificados como ris-
co amarelo, 538(24%) como risco verde e 46(2%) como risco azul, sendo que 546 (24%) 
encaminhamentos apresentavam dados incompletos que não permitiram classificação de 
risco, 381(17%) traziam dados insuficientes e foram classificados como de qualidade “re-
gular”, 809 (36%) foi proposto cuidado compartilhado do paciente, 797 (36%) receberam 
orientações clínicas quanto à ajustes terapêuticos ou sobre necessidade de investigação 
complementar. O e-mail do matriciamento foi utilizado exclusivamente para fornecimento 
de laudo de ECG em 120(5%) dos casos discutidos. O AM ofertou vagas de consulta com 
cardiologista para 477 pacientes (21%), ecocardiograma para 303(14%) e teste ergométrico 
para 110 (5%).Conclusão: A telecardiologia utilizada pelo Apoio Matricial consolidou-se 
como ferramenta de gestão da Atenção Especializada em Cardiologia no SUS de Campinas 
durante a Pandemia de COVID-19, permitindo acesso rápido da Atenção Básica ao suporte 
da cardiologia. A sistematização dos dados gerados irá contribuir para análise do impacto 
desse formato de Atenção Especializada e, consequentemente, para que seja aprimorado.

EP 179
ESTUDO COMPARATIVO DA ANÁLISE DA ONDA DE PULSO E DEMAIS 
PARÂMETROS HEMODINÂMICOS EM ESTUDANTES DE MEDICINA: 
DADOS INICIAIS
SARA CRISTINE MARQUES DOS SANTOS, LUAN TARDEM VELOSO TEIXEIRA, THAÍS 
LEMOS DE SOUZA MACEDO, JOÃO PEDRO DE RESENDE CÔRTES, IVAN LUCAS 
PICONE BORGES DOS ANJOS, PAULA PITTA DE RESENDE CÔRTES, JOÃO CARLOS 
DE SOUZA CÔRTES JÚNIOR, EDUARDO TAVARES DE LIMA TRAJANO, CARLOS 
EDUARDO CARDOSO, IVANA PICONE BORGES DE ARAGÃO
UNIVERSIDADE DE VASSOURAS - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL
Introdução: A velocidade da onda de pulso é atualmente considerada como um 
parâmetro padrão-ouro na avaliação do enrijecimento arterial, podendo ser associa-
da ao risco cardiovascular de diversos grupos. A rigidez tem por característica a di-
minuição da distensibilidade arterial, estando presente no envelhecimento, diabetes, 
aterosclerose e a doença renal crônica. O objetivo do presente estudo foi realizar a 
análise dos valores hemodinâmicos centrais e periféricos de homens e mulheres com 
idade igual ou inferior a 30 anos. Metodologia: Estudo observacional e transversal, 
realizado de maio a julho de 2021 em estudantes com idade de até 30 anos(em con-
formidade com o primeiro grupo para velocidade da onda de pulso da atual diretriz 
de hipertensão), sob parecer do Conselho de Ética em Pesquisa n° 4.826.562. Foram 
selecionados 49 participantes, 32 do sexo feminino (F) e 17 masculino (M). Utilizou-
-se um questionário anônimo e os valores fornecidos pelo aparelho Arteris por meio 
do método oscilométrico: VOP; AIX@75; frequência cardíaca (FC); pressão arterial 
sistólica periférica (PAS) e central(PSC); e diastólica periférica (PAD) e central(PDC); 
pressão de pulso central (PPC), débito cardíaco (DC); idade vascular (IV); resistência 
vascular periférica (RPV) e índice cardíaco (IC). Para o grupo geral (G) foi calculada 
média, valor máximo e mínimo; enquanto para M e F, somente a média. Resultados: 
A média de idade G foi 23 anos(29±20), M 22 e F 23; VOP G de 4,65m/s (5,4±3,1), M 
4,9 e F 4,5; AIX@75 G de 22,6% (41,7±5,3), M 18,4% e F 25%; PAS G de 111mmHg 
(137±88), M 120 e F 107; PAD G 74,5mmHg (96±56), M 77 e F 73; PSC G 98mmHg 
(118±80), M 103 e F 95; PDC G 75,5mmHg (98±54), M 79 e F 73,5; FC G 88bpm 
(128±60), M 83 e F 90; PPC G 22mmHg (36±13), M 24,5 e F 20,5; IV G de 22,6 anos 
(32±18), M 25 e F 21; DC G 3,9l/min (4,6±2,9), M 4,1 e F 3,81; RPV G 1,30mmHg/ml 
(1,58±0,97), M 1,29 e F 1,30; IC G 3,9l/min/m2 (4,6±2,9), M 4,1 e F 3,8. Conclusão: 
Os homens apresentaram valores maiores de VOP, PAS, PAD, PSC, PDC, PPC, IV, DC 
e IC tanto em relação ao grupo feminino quanto ao geral. Enquanto isso, as mulheres 
obtiveram valores superiores em RPV, FC e AIX@75. É valido ressaltar que os valores 
de PSC E VOP encontrados nos participantes do estudo estão dentro da faixa de 
normalidade para população sem fator de risco cardiovascular (estabelecidos na 
diretriz de hipertensão de 2020 da Sociedade Brasileira de Cardiologia) enquanto se 
encontram limítrofes no índice europeu de PSC e adequado para VOP.
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EP 180
INFLUÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE NA PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SE-
CUNDÁRIA EM PACIENTES CARDIOPATAS
LC BARBOSA NETA, LA SULEIMAN, RJ ALVES
SANTA CASA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A espiritualidade pode ser considerada como um conjunto de valores 
morais e emocionais que norteiam pensamentos e comportamentos na vida. Está 
intimamente ligada ao processo de saúde, adoecimento e cura. Apesar de subjetiva, 
escalas foram criadas na tentativa de mensurá-la, visto que esta estaria relacionada 
a uma melhora na qualidade de vida dos pacientes. Níveis elevados de espiritualida-
de em pacientes de prevenção primária estão associados a melhor adesão às mu-
danças do estilo de vida. Já na prevenção secundária, estaria relacionada à melhor 
recuperação. Objetivo: Avaliar a relação da espiritualidade na prevenção primária 
e secundária de pacientes em ambulatórios de cardiologia. Métodos: Estudo ob-
servacional transversal. Foram incluídos pacientes acima de 18 anos, com doença 
cardiovascular atendidos entre julho de 2021 e janeiro de 2022. Foram excluídos os 
menores de 18 anos, ou que não quiseram participar da pesquisa ou aqueles com 
dificuldade para responder o questionário. Foi aplicado um questionário contendo a 
Escala de Bem-estar Espiritual, com a soma de 20 a 120 pontos e, assim, classifica-
dos como baixo (20 a 40), moderado (41 a 99) ou alto (100 a 120) bem-estar espiritual 
(BEE). Dados relacionados às comorbidades prévias foram obtidos através da aná-
lise de prontuário eletrônico. Resultados: O estudo foi composto por 41 pacientes, 
48,7% eram mulheres e a média de idade foi de 61,1 anos. Um total de 51,3% dos 
pacientes eram de prevenção primária e 48,7% secundária. Em relação às religiões, 
46,3% declararam-se católicos, 46,34% evangélicos, 4,87% ateus e 2,43% espíritas. 
Após a análise da Escala de Bem-estar Espiritual, 4,87% dos pacientes foram clas-
sificados como baixo BEE, 34,14% como moderado e 60,97% como alto BEE. Dos 
pacientes considerados como moderado BEE, 28% eram de prevenção primária e 
71,4% secundária. Nos pacientes de alto BEE, 60% eram de prevenção primária e 
40% secundária. O fato de o paciente já ter apresentado um evento cardiovascu-
lar foi correlacionado com a diminuição do BEE. Os pacientes que nunca tiveram 
eventos foram positivamente associados ao alto BEE. Considerando-se os pacientes 
de prevenção secundária, 75% sofreram infarto agudo do miocárdio (IAM), destes, 
46,6% apresentavam alto BEE e 46,6% moderado, com isso, não houve correlação 
entre IAM e diminuição do BEE. Conclusão: Os pacientes de prevenção primária 
apresentam maior bem-estar espiritual. A presença de eventos cardiovasculares 
esteve relacionada a um menor bem-estar espiritual. Estudos adicionais poderiam 
complementar tais achados.

EP 182
AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS CARDIOVASCULARES E PULMONA-
RES APÓS 1 MÊS DE ALTA HOSPITALAR POR COVID-19
GLIEB S FILHO, IAGO JULIO FN BRITO, THAIS B BOTEON, JOÃO PAULO GREGÓRIO, 
ALEX RAFAEL DE OLIVEIRA, HENRIQUE POTT-JR, FABIOLA PAULA G RIZATTI, SIGRID 
S SANTOS, DANIELA K ANDAKU, MELIZA G ROSCANI
UFSCAR - SÃO CARLOS - SP - BRASIL
Introdução: Apesar dos avanços nas terapêuticas de suporte em pacientes com 
COVID-19, pouco se sabe sobre a recuperação do paciente internado após alta hos-
pitalar. Objetivo:  Investigar o perfil dos pacientes internados e observar o processo 
de  recuperação após um mês da alta hospitalar. Métodos: Estudo clínico pros-
pectivo observacional e longitudinal com 43 pacientes com 57 anos +/-18 anos 
internados por COVID-19, sendo pacientes graves (N=20, 46%), criterizados por 
necessidade de internação na UTI, dos quais 10 (50%) necessitaram  de intubação 
orotraqueal. Pesquisa conduzida no Hospital Universitário Federal de São Carlos 
com pacientes acompanhados da internação à um mês da alta. Todos os pacientes 
foram submetidos a avaliação clínica e laboratorial na alta e após um mês de alta, 
sendo observadas variações estatísticas nos parâmetros eco e eletrocardiográficos, 
espirométricos e no teste de caminhada em 6 minutos (TC6). Resultados: Todos os 
pacientes foram submetidos, após um mês de alta hospitalar, a avaliação eletrocar-
diográfica com valor do intervalo QT corrigido Hodges na internação, com média de 
541.147 e no primeiro mês, com média 375.304 (p<0,001); ecocardiográfica com 
fração de ejeção (Teicholz) média de 67,667 (DP 8,307); espirométrica com VEF1(L) 
com média de 3,219 (DP 0,718), VEF porcentagem do predito média 2,259 (DP 
13,355) e avaliação pelo TC6, com distância total percorrida com média de 425,971 
(DP 137,234) para avaliação da função cardiovascular e pulmonar. Conclusão: Den-
tre todos os parâmetros cardiovasculares e pulmonares analisados não foram ob-
servado critérios de anormalidade nos exames, com normalização dos parâmetros 
do eletrocardiograma e ecocardiograma, além de espirometria e teste de caminhada 
de 6 minutos com boa tolerância e capacidade funcional, observando que todos 
pacientes, incluindo os mais graves, apresentaram recuperação das funcionalidades 
cardiovasculares e pulmonares.

EP 181
RISCO CARDIOVASCULAR E LESÕES DE ÓRGÃOS-ALVO SUBCLÍNICAS 
EM ADULTOS JOVENS ASSISTIDOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
GABRIELA JARDIM, RAPHAELLA FERRÃO, KARINE GUIMARÃES, JULIANA GARCIA, 
ANA RACHEL CERVASIO, MICHÈLLE FALCÃO, LUÍSA DA SILVA, GIOVANNA MASELLI, 
JOANA DA COSTA, ANA CRISTINA TENÓRIO
IDOMED-UNESA- CURSO DE MEDICINA CAMPUS VISTA CARIOCA - RIO DE JANEIRO 
- RJ - BRASIL
Fundamentos: Doenças cardiovasculares representam 30% das mortes no Bra-
sil. Rastrear fatores de risco cardiovascular e lesão em órgãos-alvo precocemente 
mostra-se substancial para reverter o cenário de alta morbimortalidade. Objetivo: 
Avaliar fatores de risco cardiovascular e lesão de órgãos-alvo subclínicas em uma 
população jovem e aparentemente saudável assistida em uma Unidade da Estratégia 
Saúde da Família. Métodos: Estudo populacional transversal para avaliação do risco 
cardiovascular em adultos de 20-50 anos residentes na área de abrangência de uma 
Unidade da Estratégia Saúde da Família. Um total de 632 indivíduos foram avaliados 
(40% do sexo masculino; idade média de 36 ± 9 anos). Foram registrados dados so-
ciodemográficos, antropométricos e fatores de risco cardiovascular tradicionais. To-
dos foram submetidos à aferição da pressão arterial (PA) de consultório e calculada 
a pressão de pulso (PP). O índice tornozelo-braquial (ITB) também foi calculado após 
as medidas da PA nos 4 membros. A mediana do ITB foi de 1,14 [1,08-1,22, utilizada 
como ponto de corte para definir mudanças precoces. Todos os participantes foram 
submetidos ao eletrocardiograma para cálculo do Índice de Sokolow-Lyon (ISL) e 
do Índice de Voltagem de Cornell (IVC) para diagnóstico de hipertrofia ventricular 
esquerda. Consideramos a mediana do ISL (20mm) e do IVC (11mm) como ponto 
de corte para alterações precoces. Resultados: A prevalência de hipertensão foi de 
16%. A mediana [IQR] da PP do consultório foi de 46 [39-52] mmHg. Elevada PP (> 
60 mmHg) de consultório foi identificada em 64 participantes, sendo mais frequente 
em homens, obesos, com circunferência do pescoço aumentada e ITB mais baixo 
(1,07 vs 1,16, p<0,001). Também foi associado ao maior índice de voltagem: ISL 
21,9 vs 19,8, p=0,04 e IVC 13,4 vs 7,1, p=0,03. Indivíduos com ITB diminuído são 
mais obesos com circunferência do pescoço menor (10 vs 5%, p=0,03). Eles tam-
bém apresentaram PA sistólica (125 vs 119mmHg, p<0,001) e PP (49 vs 43mmHg, 
p<0,001) mais altas. Um total de 362 eletrocardiogramas foram realizados. O ISL 
aumentado foi mais frequente em homens, mais jovens e com sobrepeso, além de 
maior prevalência de hipertensão e PP mais alta. Aqueles com IVC aumentado são 
mais frequentemente do sexo masculino, obesos com níveis de PA mais elevados. 
Conclusão: Nesta população jovem, alterações precoces em lesão subclínica de 
órgãos-alvo já identificam um perfil de risco cardiovascular mais elevado, indicando 
a importância da implementação de medidas de prevenção primária para reduzir 
esse risco.

EP 183
O ESTRESSE E OS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM MU-
LHERES POLICIAIS DAS UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA
IVANA PICONE BORGES DE ARAGÃO, SIMONE APARECIDA SIMÕES, TATIANA 
SOARES SPRITZER, CAIO TEIXEIRA DOS SANTOS, RAUL FERREIRA DE SOUZA 
MACHADO, THAIS LEMOS DE SOUZA MACEDO, IVAN LUCAS PICONE DOS ANJOS, 
SARA CRISTINE MARQUES DOS SANTOS, VANESSA DE FREITAS MARÇOLLA
UNIVERSIDADE DE VASSOURAS - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL
A doença coronária pode ser clinicamente diferente em mulheres quando compara-
das aos homens e, consequentemente, ser sub diagnosticada e tratada. No mundo, 
a doença cardiovascular (CV) e o acidente vascular cerebral (AVC) são a principal 
causa de morte no sexo feminino com 8,6 milhões de mortes por ano, conforme 
mencionado pela literatura. A doença CV está relacionada ao estresse. Objetivo: 
identificar a prevalência de fatores de risco CV e o grau de desconhecimento de sua 
importância em todo o grupo de policiais femininas (PF), que exerce suas funções 
nas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). Métodos: Estudo observacional e trans-
versal, de prevalência dos fatores de risco CV e AVC na população de PF através 
de questionário anônimo com 30 perguntas fechadas, sobre o auto-conhecimento 
dos fatores de risco CV e nível de estresse, de respostas rápidas, como sim ou não, 
sobre: a idade, o nível de estresse, o fumo, hipertensão arterial, dislipidemia, seden-
tarismo, obesidade, diabetes e história familiar de doença arterial coronariana (DAC). 
Período: entre 10/05/2013 e 10/10/2013. Uma resposta positiva ou a falta de conhe-
cimento são equivalentes a um ponto. Aquelas mulheres que tiveram duas ou mais 
respostas positivas ou a falta de conhecimento de qualquer item foram incentivadas 
a concluir a avaliação do risco em uma unidade de saúde, pois foram consideradas 
como grupo de alto risco. O grupo total foi convidado a assistir palestras sobre fato-
res de risco CV. Resultados: Total de 32 UPPs com 602 PF. Média de idade 28,1 anos; 
71% com alto nível de estresse; o uso do tabaco em 7%; hipertensão em 7% (falta de 
conhecimento em 7%); 76% já mediram colesterolemia (7% com> 200 mg / dl, 59% 
e 87% não sabiam os níveis sanguíneos de colesterol total e HDL, respectivamente); 
76% já mediram a glicemia (79% negaram ser diabético e 30% desconhecem a sua 
condição); 28% de história familiar de DAC e AVC; 59% não sabia que o índice de 
massa corporal (IMC); 53% de inatividade física; 92% negaram doença CV. A maioria 
visitava o ginecologista 90%, mas em contraste, com apenas 2% o cardiologista. 
Foi estabelecido que 97% das PF entrevistadas obteve ≥ 2 respostas positivas ou 
a falta desconhecimento. Conclusão: Alta prevalência de exposição ao aumento do 
risco CV através da identificação de ≥ 2 respostas positivas ou desconhecimento da 
resposta; alto nível de estresse na atividade profissional. 
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EP 353
TERAPIA ANTICOAGULANTE EM PACIENTES COM COVID-19 HOSPI-
TALIZADOS
RMAF OLIVEIRA, AP MATOS, RF ROSA, ML GORZONI, RJ ALVES
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO 
- SP - BRASIL. HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO - SÃO 
PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A Covid-19 é uma doença associada com um estado pró-trombótico, 
o que coloca em questão se uma terapia anticoagulante poderia ser usada para 
prevenir desfechos negativos em pacientes hospitalizados, que representam casos 
mais severos da doença. Porém, alguns estudos obtiveram resultados divergentes 
em relação aos benefícios e à aplicabilidade dessa terapia em estratégias de pre-
venção. Objetivo: Explorar a incidência de desfechos negativos em pacientes com 
Covid-19 hospitalizados que receberam ou não Anticoagulantes. Métodos: Reali-
zou-se um estudo observacional retrospectivo em que foram analisados prontuários 
médicos eletrônicos de pacientes, de um hospital terciário, com Covid-19 confirmada 
laboratorialmente. Os dados coletados referiram-se ao período entre Março de 2020 
e Julho de 2020. A amostra foi dividida entre aqueles pacientes que receberam qual-
quer dose de anticoagulação (heparina não fracionada ou de baixo peso molecular) 
e aqueles que não receberam (grupo controle). O desfecho primário foi referente a 
dados de: mortalidade; tempo de internação hospitalar; necessidade de internação 
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI); e uso de drogas vasoativas entre os dois 
grupos. Resultados: De um total de 317 pacientes, 259 (37,8% mulheres) receberam 
Anticoagulantes e 58 (37,9% mulheres) não receberam. A taxa de mortalidade foi 
49,4% no grupo de anticoagulação e 58,6% no grupo controle. Entretanto, não foi 
possível estabelecer associação entre uso de Anticoagulantes e mortalidade (odds 
ratio [OR] 1,4; 95% IC: 0,8 - 2,6). O tempo de internação foi semelhante entre os dois 
grupos: média de 17,8 dias (95% IC: 15,3 - 20,2) para os que receberam a terapia e 
16,2 dias (95% IC: 9,5 - 22,8) para os que não receberam. Por fim, o uso da medi-
cação não pôde ser associado à menor necessidade de internação em UTI (OR 1,6; 
95% IC: 0,8 - 3,1), no entanto foi possível associá-lo à utilização de drogas vasoativas 
(OR 6,5; 95% IC: 3,2 - 13,3). Conclusão: O uso de Anticoagulantes em pacientes 
com Covid-19 hospitalizados está associado com menor necessidade de uso de 
drogas vasoativas. Porém, não há impacto em mortalidade, tempo de internação 
hospitalar e internação em UTI. Pretendemos avaliar essas questões com uma maior 
amostra de pacientes.

EP 185
CIRUGIA OU INTERVENÇÃO PERCUTÂNEA EM JOVENS COM SÍN-
DROME CORONARIANA AGUDA E CARGA ATEROSCLERÓTICA ALTA: 
ANÁLISE POR PROPENSITY OCORRE
BÁRBARA GREGORINO LOPES, ALINE PEREIRA, GUSTAVO ALEXIM, ANA GIULLIA 
CAPPELE, ANDRÉ NUNES, ANDRÉ DOBBIN, ANTÔNIO TRAJANO, ALEXANDRE 
SOARES, ANA CLAUDIA NOGUEIRA, LUIZ SERGIO DE CARVALHO
UCB - BRASÍLIA - DF - BRASIL INSTITUTO ARAMARI APO - BRASÍLIA - DF – BRASIL
Introdução: A epidemiologia das síndromes coronarianas agudas (SCA) tem passa-
do por mudanças dramáticas nas últimas décadas, observado-se um aumento em 
sua incidência em indivíduos jovens (menos de 55 anos, SCAj) e queda relativa nos 
mais velhos (SCAv). O manejo da SCA em pacientes jovens com carga ateroscleró-
ticamoderada a elevada após o evento primário ainda carece de elucidação, uma 
vez que estes indivíduos mantêm longa expectativa de vida. Objetivos: Comparar 
desfechos clínicos e custo assistenciais em indivíduos com DAC prematura e car-
ga aterosclerórica moderada a elevada submetidos a cirurgia de revasculariza-
ção do miocárdio (CRVM) ou intervenção coronariana percutânea (ICP). Método: 
A população do estudo foi constituída pela coorte retrospectiva B-CaRe: QCO, que 
inclui todos os pacientes admitidos com SCA em hospitais públicos do DF entre 
2013 e 2015 e que passaram por cateterismo cardíaco com SYNTAX score >28. Os 
desfechos foram adjudicados com declarações de óbito e dados de prontuários. O 
desfecho clínico primário foi o composto por morte CV e SCA recorrente (MACE), 
seguido dos secundários: óbito por todas as causas e IAM. Para avaliar custos in-
diretos e diretos, avaliamos em dólares internacionais (Int$) por anoo custo da per-
da de produtividade por doença e óbito, custos ambulatoriais e custos com novas 
hospitalizações. Foram realizadas análises multivariadas e pareadas por escore 
de propensão (PEP). Resultados: Entre 1088 indivíduos (111 tratados por CRVM 
e 977 com ICP) com <55 anos seguidos por 6.2 (IQR 1.1) anos, foram observados 
304 eventos primários. MACE foi observado em 20,7% do grupo CRVM e 28,8% do 
grupo ICP (p=0.037). Óbitos por todas as causas foram observados em 8.1% do 
grupo CRVM e 6,6% (p=0.450). IAM foi visto em 6.3% do grupo CRVM e 15% do 
grupo ICP (p=0.014). Na análise multivariada, a ICP se associou a maior hazard ra-
tio (HR) para MACE, 1,227 (IC95% 1,004-1,499; p=0.04577), e na PEP HR=1,268 
(IC95% 1,048-1,548; p=0.0271) em comparação com CRVM. Embora não tenhamos 
observados diferenças estatísticas quanto aos custos diretos, o custo da perda de 
produtividade foi maior no grupo ICP (Int$4511 (IQR 18062)/ ano vs Int$3578 (IQR 
13198)/ano; p=0.049), comparado com CRVM. Conclusão: Em pacientes jovens 
com SCA e elevada carga aterosclerótica, a estratégia cirúrgica se associa a menor 
ocorrência de efeitos adversos cardiovasculares maiores em longo prazo, além de 
estar associada a menores custos indiretos.

SÍNDROMES CORONÁRIAS AGUDAS E 
EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES
EP 184
FATORES RELACIONADOS À BUSCA PELO ATENDIMENTO MÉDICO 
POR PACIENTES COM IAMCSST
FABIANA BENEVIDES PONTES, RHANNIEL THEODORUS HELHYAS OLIVEIRA SHILVA 
GOMES VILLAR, CATARINA RAMACCIOTTI GRAÇA, DANIEL SANTIAGO DA SILVA 
FILHO, MARIA RODRIGUES LIMA DE SOUZA PESSOA, MILTON JOSÉ DE SOUZA 
NETO, POLLIANNA DE SOUZA RORIZ
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) - SALVADOR - BAHIA 
- BRASIL
Introdução: O infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento 
ST (IAMCSST) é a categoria de maior gravidade dentre as síndromes coronarianas 
agudas, com metade das mortes ocorrendo na primeira hora. Sabe-se que quanto 
menor o tempo desde o início dos sintomas até a instituição do tratamento, maior a 
sobrevida. Neste sentido, faz-se necessário estudar o comportamento do paciente 
em curso de IAMCSST e os fatores que possam interferir na sua busca pela as-
sistência precoce. Metodologia: Estudo descritivo, a partir de corte transversal de 
pacientes incluídos na Pesquisa Soteropolitana de Infarto Agudo do Miocárdio com 
Supradesnivelamento do Segmento ST (PERSISST) no período de janeiro/2019 a de-
zembro/2021. Foram observados fatores como conhecimento prévio e suspeição do 
infarto, meio de transporte utilizado para acessar o sistema de saúde, tempo para 
mobilização, comorbidades e perfil sociodemográfico. Resultados: O PERSISST ob-
teve sucesso na aquisição de 630 inquéritos do período referido. A amostra possui 
idade média de 60,2 anos, e é composta por 405 (64,28%) do sexo masculino, 457 
(72,53%) hipertensos, 251 (39,84%) diabéticos.  Apenas 42 (6,6%) completaram ensi-
no superior e 147 (23,3%) ensino médio. Dos 571 pacientes que já tinham ouvido falar 
de infarto, apenas 1/3  suspeitaram desta condição no momento do evento. Dos 56 
pacientes que informaram já terem cursado com IAM prévio, somente 26 suspeitaram 
do novo evento. Analisando o tempo de mobilização, 407 (64,60%) pessoas procura-
ram atendimento na primeira hora da dor. O meio de transporte mais utilizado pelos 
indivíduos foi carro particular (62,75%). Apenas 98 (16,23%) acessaram o sistema de 
saúde através de ambulância, apesar de 121 pessoas terem ligado para o serviço 
pré-hospitalar. Conclusão: A maior parte da população acometida por IAMCSST em 
Salvador demorou menos de 1h de sintomas para buscar atendimento, fazendo-o 
por meios próprios. A análise do comportamento dos pacientes traz informações 
relevantes sobre o conhecimento prévio de infarto e como os indivíduos agem diante 
da apresentação clínica desta condição. Conhecer o perfil local possibilita a elabora-
ção de estratégias educacionais para melhorar a assistência dos pacientes. 

EP 186
EFEITO DO METOTREXATO ASSOCIADO A NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS EM 
PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRADESNÍVEL 
DO SEGMENTO ST: ESTUDO RANDOMIZADO
AG FERRARI, RC MARANHÃO, R SALSOSO, VMGTF BALDO, G LIBERATO, TF DAL-
ÇÓQUIO, AT MORIKAWA, CH NOMURA, TM TAVONI, JC NICOLAU 
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP – BRASIL

Introdução: A inflamação é de suma importância na fisiopatologia do infarto agudo 
do miocárdio com supradesnível do segmento ST (IAMCSSST), com papel especial 
no remodelamento ventricular esquerdo (RVE). O uso do anti-inflamatório metotrexa-
to (MTX) associado a uma nanopartícula lipídica (LDE), LDE-MTX, reduziu em 50% 
o tamanho do infarto e melhorou a função ventricular em ratos com infarto agudo 
do miocárdio induzido, sem toxicidade observada. O objetivo do estudo foi avaliar o 
efeito e a segurança do tratamento com LDE-MTX no RVE e no tamanho do infarto em 
pacientes com IAMCSSST. Métodos: Ensaio clínico randomizado, duplo-cego, con-
trolado por placebo, prova de conceito. Os pacientes foram randomizados 4 ± 2 dias 
após o IAMCSSST para receber LDE-MTX (40 mg/m2, endovenoso) ou LDE-placebo, 
semanalmente por 6 semanas. Os desfechos de eficácia foram os volumes sistólico 
e diastólico finais, fração de ejeção, massa do ventrículo esquerdo e tamanho do 
infarto, avaliados por ressonância magnética (basal e em 90 ± 7 dias). Os desfechos 
de segurança foram eventos adversos graves, toxicidade hematológica, renal e he-
pática. Resultados: Devido à pandemia de COVID-19, o estudo foi interrompido em 
março de 2020, com 35 pacientes randomizados. Três pacientes recusaram concluir 
o estudo e foram excluídos da análise final. Os principais resultados são apresen-
tados na Tabela 1. Não houve diferenças nos parâmetros de segurança entre os 
grupos. Conclusões: Em pacientes com IAMCSSST, o uso de LDE-MTX foi seguro 
e resultou em maior redução da área de infarto e menor perda de massa ventricular, 
apesar de não haver diferenças nos volumes do ventrículo esquerdo.

Tabela 1. Remodelamento cardíaco e tamanho do infarto.

 Grupos  

Parâmetros LDE-Placebo
(n=15)

LDE-MTX
(n=17) p

VDFVE i (mL) Delta 4.40 (-7.60; 21.20) 15.10 (4,50; 20.80) 0.509
VSFDE i (mL) Delta -3.10 (-8.50; 10,80) 7.90 (-5.50; 15.80) 0.396
FEVE (%) Delta 3.80 (0.30; 7.10) 1.30 (-4.10; 8.80) 0.521
MVE i (g) Delta -11.70 (-17.80; -7.60) -6.60 (-11.50; -1.80) 0.040
Tamanho do infarto 
(g) %VE Delta -2,61 (-6.46; 0.12) -6.40 (-13.22; -3.86) 0.030

Dados expressos como mediana e intervalo interquartil (P25;P75). Delta = diferença 
entre 90±7 dias e basal; VDFVE = volume diastólico final do ventrículo esquerdo; i = 
indexado pela área de superfície corporal; VSFVE = volume sistólico final do ventrículo 
esquerdo; FEVE = fração de ejeção do ventrículo esquerdo; MVE = massa ventricular 
esquerda; %VE = percentual de massa do ventrículo esquerdo.
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EP 187
AVALIAÇÃO DA PATÊNCIA ANGIOGRÁFICA DA ARTÉRIA CULPADA EM 
PACIENTES COM IAM COM SUPRADESNÍVEL DE ST EM USO DE DAPT
CARLOS ALBERTO KENJI NAKASHIMA, MARCOS VINICIUS COELHA DUTRA, LILIAN 
BELINASO, CAMILA RICHTER, CASSIO PERFETE, VIVIANE DE SÁ PEREIRA , FLORA 
ELI MELEK , FABIO OKIPNEY , ERASMO SIQUEIRA , DALTON BERTOLIM PRÉCOMA 
HOSPITAL ANGELINA CARON - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR - BRASIL 
Introdução: A reperfusão precoce do miocárdio isquêmico é o avanço mais impor-
tante nos últimos 30 anos, quando se trata de infarto agudo do miocárdio (IAM) com 
supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST), podendo ser na forma mecânica 
por angioplastia, ou farmacológica com o uso de trombolítico, respeitando a indica-
ção de cada um. A terapia antiplaquetária, desde os estudos com ácido acetilsalicí-
lico como no estudo Isis-2, demonstrando redução de mortalidade em 23% quando 
usada isoladamente na síndrome coronariana aguda (SCA), a adição de heparina de 
baixo peso molecular, até publicações mais recentes com os novos bloqueadores de 
adenosina difosfato e bloqueadores do receptor de trombina, corroborando para a 
redução de desfechos no cenário agudo do IAM pós angioplastia (redução de trom-
bose), e tornando a dupla antiagregação plaquetária (DAPT) como parte essencial 
no tratamento da SCA. Poucos trials nos trazem informações, comparando se tais 
medicações, usadas conforme sua indicação no IAMCSST, foram capazes de manter 
a patência do vaso acometido pré-angiografia coronária. Objetivo: Comparar, entre 
os dois grupos analisados (pré-tratamento com clopidogrel vs. ticagrelor) a patência 
da artéria coronariana culpada avaliada pela análise do fluxo angiográfico TIMI pela 
cineangiocoronariografia. Métodos: Foram incluídos pacientes com IAMCSST em 
uso de DAPT (AAS e inibidor do receptor P2Y12 (clopidogrel ou ticagrelor). Foram 
analisados um total de 3287 prontuários de pacientes internados em uma unidade 
de dor torácica de um hospital terciário, da região metropolitana de Curitiba – Paraná, 
no período de 01 de março de 2019 até 01 de março de 2021. Dos 3287 pacientes 
inicialmente avaliados, 384 pacientes foram selecionados com diagnóstico de 
IAMCSST, 16 pacientes foram excluídos por falta de dados em seu prontuário e 334 
pacientes foram analisados até a alta hospitalar. Resultados: De todos os casos 
que usaram ticagrelor, 65,1% foram de vasos ocluídos e dos casos de clopidogrel, 
65,8% dos vasos acometidos se mantiveram ocluídos. Portanto, não foi encontrada 
diferença significativa entre clopidogrel e ticagrelor em relação à probabilidade de 
ser ocluído (p=0,585). Conclusão: Podemos concluir que na amostra analisada, não 
houve diferença estatística entre o uso de clopidogrel e ticagrelor na patência do 
vaso acometido pela oclusão.

EP 189
TIPIFICAÇÃO DOS SINTOMAS ISQUÊMICOS NO INFARTO AGUDO DO 
MIOCÁRDICO
HENRIQUE BIANCO, MARIA CRISTINA IZAR, MARIA TERESA BOMBIG, BRAULIO LUNA 
FILHO, RUI PÓVOA, FRANCISCO ANTONIO FONSECA, VALDIR AMBROSIO MOISES
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O infarto do miocárdio com elevação do segmento-ST (IAMCSST) é 
definido por sintomas acompanhados por alterações típicas do eletrocardiograma. 
Entretanto, a caracterização dos sintomas isquêmicos não é clara, principalmente 
em subgrupos como mulheres e idosos, impactando nas métricas temporais de re-
conhecimento e no adequado atendimento. Objetivos: Analisar a tipificação dos 
sintomas isquêmicos, métricas de tempos pivotais e observar a ocorrência de desfe-
chos intra-hospitalares. Métodos: Estudo observacional envolvendo 2.290 pacientes 
com IAMCSST, em estratégia fármaco-invasiva. Tipos de apresentação clínica foram 
categorizados (dor típica, dor atípica, síncope, dispneia). Medimos o intervalo de 
tempo entre o início dos sintomas até a demanda pelo atendimento, e o intervalo 
entre a chegada ao centro de emergência e o início da trombólise. As Odds-ratios 
(OR; IC-95%) foram estimadas em modelo de regressão logística para os desfechos 
intra-hospitalares. Resultados: Mulheres apresentaram alta prevalência de sintomas 
incaracterísticos como dispnéia ou dor torácica atípica; maior intervalo de tempo en-
tre o início dos sintomas e a procura pelo atendimento; atraso entre a chegada ao 
pronto-socorro e início do tratamento trombolítico, notadamente em mulheres diabé-
ticas. A mortalidade hospitalar foi de 5,6% com taxas mais elevadas vinculadas ao 
atraso para a trombólise. Em análise de subgrupos, [OR (IC-95%)]: mulheres [2,60 
(1,40-2,88)]; insuficiência renal crônica [3,39 (2,13-5,42)]; idosos [2,09 (1,37-3,19)]; 
diabéticos [1,55 (1,04-2,29)]; obesidade 1,56 [(1,01-2,40)] e acidente vascular cere-
bral prévio [2,01 (1,02-3,96)] estiveram associados às maiores taxas de mortalidade, 
considerando-se covariância baixa e ajustadas para possíveis elementos de confu-
são. Conclusão: Apesar das mais altas taxas de mortalidade em alguns subgrupos, 
disparidade significativa persiste nas mulheres, com atrasos no autorreconhecimento 
dos sintomas e retardo para início da trombólise pela equipe médica, com significa-
tivo impacto na sobrevida. 

EP 188
IMPACTO DO DIABETES EM JOVENS COM SÍNDROMES CORONA-
RIANAS AGUDAS SOBRE DESFECHOS CARDIOVASCULARES E OS 
CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELATIVOS A SAÚDE
ANA GIULLIA CAPPELE, ALINE PEREIRA, GUSTAVO ALEXIM, ANA CLAUDIA 
NOGUEIRA, ANDRÉ NUNES, BÁRBARA LOPES, ANDRÉ DOBBIN, ANTÔNIO TRAJANO, 
ALEXANDRE SOARES, LUIZ SERGIO DE CARVALHO 
UCB - BRASÍLIA - DF - BRASIL. ARAMARI APO - BRASÍLIA - DF – BRASIL
Objetivos: Buscamos comparar a prevalência de diabetes (DM) e desfechos car-
diovasculares (CV) associados a uma coorte de indivíduos jovens apresentando sua 
primeira síndrome coronariana aguda (SCA) com idade <55 anos (SCA prematura, 
SCAp). Paralelamente, buscamos compreender o impacto econômico da associação 
SCAp e DM. Métodos: Analisamos retrospectivamente registros de pacientes com 
primeira SCA com idade <55 anos de 2013 a 2015 do estudo B-CaRe:QCO, registro 
que inclui todos os indivíduos admitidos em hospitais públicos de Brasília-DF, Brasil. 
DM foi definido como hemoglobina A1c >6,5% ou diagnóstico documentado ou tra-
tamento para diabetes. A causa da morte foi adjudicada e todas as hospitalizações 
por causa específica foram recuperadas dos prontuários eletrônicos. O desfecho 
primário foi o gasto geral com saúde (soma do custo da perda de produtividade 
[CPP], custos ambulatoriais e o custo com internações recorrentes [CIR] em dólares 
internacionais [Int$] por ano), e os desfechos secundários foram mortalidade por 
todas as causas e SCA recorrente. Resultados: Entre 6.341 indivíduos com SCA, 
2.242 eram SCAp (idade média de 47,9±5,5 anos), diabetes estava presente em 514 
(29,7%), dos quais 137 (27%) usavam insulina. Durante acompanhamento mediano 
de 6,5 (IQR 1.9) anos, DM foi associado a maior mortalidade por todas as causas (HR 
1,58[IC95% 1,3-1,9]; p<0,001) e SCA recorrente (1,48[IC95% 1,3-1,7]; p<0,001) em 
relação aos jovens não diabéticos. Essas associações persistiram após o ajuste para 
covariáveis   basais (mortalidade por todas as causas: 1,69; p=0,003; SCA recorrente: 
1,72; p<0,001). Comparado a indivíduos mais velhos, o grupo SCAp apresentou 
menor taxa de morte por todas as causas (p<0,001), mas maiores taxas de SCA 
recorrente (p=0,012) durante o seguimento, particularmente em diabéticos. Impul-
sionados principalmente pelo CIR e CPP, os jovens com diabetes gastaram os maio-
res valores (Int$ 16.350[12.545-23.740]/ ano em prACS+DM+ vs Int$ 14.555[12.593-
20.354]/ ano em prACS+DM- vs. Int$ 12.183[10.082-17.416]/ ano em indivíduos mais 
velhos, p <0,001). Conclusões: O diabetes esteve presente em 29,7% dos pacientes 
que apresentaram SCA com idade < 55 anos e foi associado a maior mortalidade 
por todas as causas a longo prazo e SCA recorrente em comparação com indivíduos 
jovens não diabéticos, mas menor que indivíduos mais velhos. No entanto, os jovens 
diabéticos apresentam os maiores gastos gerais com saúde. Esses achados desta-
cam a necessidade de implementação de terapias mais agressivas visando prevenir 
futuros eventos cardiovasculares adversos nessa população.

EP 190
ANÁLISE ESPACIAL DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM UNIDA-
DE FEDERATIVA DO NORDESTE BRASILEIRO
JOÃO VICTOR SOUSA CARVALHO, ALEXANDRE OLIVEIRA ASSUNÇÃO, FÁBIO 
PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, MATHEUS ROCHA RIBEIRO, MATHEUS COSTA SOUSA, 
GABRIEL CONCEIÇÃO MARQUES, VICTOR HUGO ALMEIDA DE MEDEIROS, IOLANDA 
GRAEPP FONTOURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - SÃO LUIS - MA – BRASIL
Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma das maiores causas de mor-
te no mundo, com impacto financeiro altíssimo, principalmente em países de baixa 
renda. No Brasil a sua prevalência é de 8% em adultos acima de 40 anos. Objetivo: 
Descrever uma análise espacial das características epidemiológicas da mortalidade 
do Infarto Agudo do Miocárdio no estado do Maranhão no período de 2009 a 2020. 
Métodos: Trata-se de estudo ecológico, exploratório e de análise estatística espacial 
da mortalidade do Infarto Agudo do Miocárdio no Maranhão, no qual foram incluí-
dos todos os casos disponíveis na literatura mais recente, obtidos do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde, coletados em outubro de 2021. As taxas foram agrupadas 
por municípios e por triênios. A correlação espacial foi analisada conforme índice de 
Moran global e Moran local. Resultados: Durante o período de 12 anos, ocorreram 
12415 casos de infarto agudo do miocárdio, e a maior taxa média anual foi da cida-
de de Mirador, com a taxa de 591,63 por 100.000 habitantes, e os aglomerados se 
concentraram nas microrregiões de Imperatriz, Balsas, Porto Franco, Médio Mearim, 
Chapadas do Alto Itapecuru e Mangabeiras. As médias a cada triênio de ocorrência 
de infarto foram de 6,19 entre os anos de 2009 a 2011 a 14,26 no triênio de 2018 a 
2020. Os clusters foram estatisticamente significativos conforme índice de Moran glo-
bal de 0,40, com p=0,01. O coeficiente de correlação de Spearman entre a taxa de 
casos por cem mil habitantes e número de óbitos, foi positivo e significativo (ρ=0,13; 
ρ<0,00). A maioria das variáveis estudas apresentou tendência de incremento anual 
crescente ao longo dos 12 anos de estudos (ρ<0,05). Conclusão: Os resultados 
apontam para a necessidade de maior assistência hospitalar descentralizada, além 
de atenção básica sólida para combater os fatores de risco que levam a esse des-
fecho agudo. A identificação de áreas com maior incidência de infarto agudo do 
miocárdio é imprescindível para planejar as políticas públicas que abordem essa 
temática.
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EP 191
AVALIAÇÃO DE MÉTRICAS DE CUIDADO E EVENTOS CARDIOVAS-
CULARES EM UMA REDE DE TRATAMENTO DO INFARTO AGUDO DO 
MIOCÁRDIO BASEADA NA ESTRATÉGIA FARMACOINVASIVA: EXPE-
RIÊNCIA DE UMA DÉCADA
PIM MORAES, AHP  BARBOSA, A GALHARDO, CMR ALVES, HT BIANCO, I GONÇALVES 
JR,DR  ALMEIRA, AC CARVALHO, VA MOISÉS, A CAIXETA
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A estratégia farmacoinvasiva (EFI) constitui um meio eficaz para garantir 
reperfusão miocárdica em pacientes com infarto agudo do miocárdio com suprades-
nivelamento do segmento ST (IAMCSST), especialmente quando a intervenção coro-
nariana percutânea (ICP) primária não pode ser realizada em tempo hábil. Objetivo: 
Avaliar as métricas de atendimento e os eventos cardiovasculares na experiência 
de uma década de uma rede municipal para tratamento do IAMCSST baseada na 
EFI. Métodos: Foram analisados pacientes atendidos entre março 2010 e setembro 
2020, que receberam fibrinolítico em um dos 14 hospitais secundários que compõe 
a rede e foram transferidos ao hospital terciário para realização de cateterismo car-
díaco. Variáveis numéricas foram descritas em mediana e intervalo interquartil. Os 
intervalos de tempo para reperfusão miocárdica foram também comparados entre 
tercis de 42 meses cada, utilizando o teste de Wilcoxon. Valor-p < 0,05 foi considera-
do significante.Resultados: Um total de 3.025 pacientes foram atendidos pela rede 
neste período. Foram excluídos da análise 201 (6,7%) pacientes com diagnósticos 
alternativos não-IAMCSST e 114 (3,8%) submetidos à ICP primária, de forma a incluir 
2.710 pacientes consecutivos com IAMCSST tratados pela EFI, com idade de 59 
[51-66] anos, 815 mulheres (30,1%) e 837 diabéticos (30,9%). O tempo do início dos 
sintomas até o primeiro atendimento médico foi de 120 [60-210] min e o tempo porta-
agulha foi de 70 [43-115] min. A ICP de resgate foi necessária em 929 pacientes 
(34,3%), nos quais o tempo fibrinólise-ICP-resgate foi 7,2 [4,9-11,8] h, comparado a 
15,7 [6,8-22,7] h naqueles que tiveram critérios de reperfusão. Não houve diferença 
significativa no tempo porta-agulha na comparação entre os tercis de 42 meses, 
respectivamente 65 [42-100] min, 71 [45-110] min e 73 [45-120] min; valor-p = 0,15. 
O tempo fibrinólise-ICP-resgate também não apresentou diferença significativa entre 
os tercis, respectivamente 6,9 [4,6-11,2] h, 7,1 [4,8-11,8] h e 7,2 [4,9-12,0] h; valor 
p = 0,28. A mortalidade hospitalar por todas as causas ocorreu em 151 (5,6%) pa-
cientes, reinfarto em 47 (1,7%) e acidente vascular cerebral isquêmico em 33 (1,2%). 
Sangramento maior ocorreu em 73 (2,7%) pacientes, incluindo 19 (0,7%) casos de 
sangramento intracraniano. Conclusão: Na experiência de uma década da rede 
municipal para tratamento do IAMCSST baseada na EFI, foram observadas taxas 
relativamente baixas de mortalidade e de complicações cardiovasculares, apesar de 
métricas persistentemente prolongadas para terapia fibrinolítica e ICP de resgate.

EP 193
PORTA DE ENTRADA AO SISTEMA DE SAÚDE DOS PACIENTES COM 
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRADESNÍVEL DO SEG-
MENTO ST: HOUVE MUDANÇA DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19?
RHANNIEL THEODORUS HELHYAS OLIVEIRA SHILVA GOMES VILLAR, JOSÉ V DE S 
SANTOS, POLLIANNA S RORIZ, MURILO J DA SILVA, VICTOR L P P BOTELHO, BIANCA 
A COLOGENSE, MARCELO V S FILHO, MÁRCIO A B FILHO
HOSPITAL ANA NERY - SALVADOR - BA – BRASIL
Introdução: A pandemia ocasionada pelo coronavírus iniciada em 2020 modificou a 
dinâmica pré-estabelecida nos sistemas de saúde e também no itinerário do usuário 
na busca por atendimento médico. Antes, hospitais gerais de maior porte dividiam 
de modo similar a entrada dos pacientes na rede de urgência com unidades pré-
-hospitalares fixas. O objetivo deste trabalho foi identificar possíveis alterações no 
itinerário do paciente com Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do 
segmento ST (IAMCSST) na rede de atenção a urgências e emergências do municí-
pio de Salvador-BA. Métodos: Estudo ambispectivo com pacientes com IAMCSST 
atendidos pelo Protocolo de Atendimento a Infarto Agudo do Miocárdio (PIAM) em 
Salvador durante período pré-pandemia (jan/2019 a fev/2020) e de pandemia (mar-
ço/2020 a dez/2021). O PIAM é um grupo destinado a auxiliar todo o processo de 
cuidado ao paciente com suspeita de IAM, desde seu diagnóstico até a reperfusão, 
além de capacitar profissionais de saúde para o manejo. Os dados foram coletados 
em relação à unidade de origem: pré-hospitalar fixo (PHF) e hospital geral (HG); 
tempos de atendimento; e mortalidade. Significância estatística foi considerada para 
p<0,05. Resultados: No período pré-pandemia, o PIAM realizou 542 atendimentos 
a IAMCSST, tendo 25,3% acessado a rede através de HG. No período da pandemia, 
935 atendimentos a IAMCSST foram realizados, sendo o HG a porta de entrada em 
12,0% dos acionamentos (p<0,001). Durante a pandemia, houve maior frequência 
de atendimentos pelo PHF em relação ao período pré-pandemia (76,3% x 61,4%; res-
pectivamente; p<0,001). Comparando o período pandêmico com o pré-pandêmico, 
houve menor tempo porta-ECG [33 (15 - 77) min x 38 (19 - 95) min, respectivamente; 
p=0,04]   e menor tempo porta-agulha [115 (80 - 180,5) min x 149 (101,8-206) min, 
respectivamente; p<0,001] nos atendimentos no PHF. Em relação aos pacientes 
atendidos pelos HGs, comparando o período pandêmico ao pré-pandêmico, houve 
menor tempo porta-ECG [28 (13,5 - 67) min x 44 (17 - 149) min, respectivamente; 
p=0,01] e menor tempo porta-balão [221 (158,3 - 294,5) min x 297,5 (203,5 - 415,8) 
min, respectivamente; p=0,049]. Não houve diferença na mortalidade entre os gru-
pos (15,8% HG x 16,5% PHF; p=0,92). Conclusão: Com o fechamento de hospitais 
gerais para emergências durante a pandemia, houve uma mudança da procura de 
atendimento médico de pacientes com IAMCST para rede pré-hospitalar. Com a ex-
pansão do PIAM na rede, o cuidado foi promovido com menores tempos de assis-
tência e sem grande impacto na mortalidade em nossa amostra.

EP 192
IMPACTO DA PANDEMIA COVID - 19 NA DINÂMICA DO ATENDIMENTO 
A VÍTIMAS DE IAMCSST NA REDE PÚBLICA DE SALVADOR – BAHIA
MÁRCIO ANDRADE BARRETO FILHO, JOÃO PA DE SOUZA, RHANNIEL THEODORUS 
VILLAR, FABIANA BENEVIDES PONTES, VICTORIA KELLY LIMA DE CASTILHO, ANA 
MOURA VIEIRA, MARIA EDUARDA BRANDÃO, DAVI AMORIM MEIRA, ALINE DO 
CARMO VIEIRA , POLLIANNA DE SOUZA RORIZ
SAMU - SALVADOR - BAHIA – BA - BRASIL
Introdução: Publicações internacionais reportaram atrasos atribuídos à pandemia 
COVID-19 na assistência ao infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento 
do segmento ST (IAMCSST). Dentre os fatores relatados, relevantes ao diagnóstico 
e tratamento desta condição, estão o aumento no tempo de busca por atendimento 
(sintoma-admissão) e porta-balão. Não se sabe, no entanto, se todas as redes de 
atenção a IAMCSST observaram os mesmos fenômenos, pois diferentes estraté-
gias podem ser adotadas localmente respeitando as potencialidades e limitações 
de cada lugar. Objetivos: Avaliar o impacto da pandemia na dinâmica do atendi-
mento ao paciente com IAMCSST no sistema público de Salvador. Métodos: Estudo 
transversal derivado de grupo de pesquisa vinculado à rede pública de atenção a 
IAMCSST de Salvador, aprovado por Comitê de Ética. Foram comparados os dados 
dos pacientes atendidos durante o período imediato “pré-pandemia” (janeiro/2019 
a fevereiro/2020) com período de “pandemia” (março/2020 a julho/2021) - grupos 
I e II respectivamente. Variáveis categóricas foram analisadas pelo teste qui-qua-
drado. A normalidade da amostra foi testada pelo Teste de Shapiro-Wilk. Variáveis 
paramétricas foram analisadas com teste T de Student e não paramétricas pelo teste 
U de Mann-Whitney. Resultados: Foram incluídos 1250 pacientes – 545 no grupo I 
e 705 no grupo II. Em ambos houve predominância de homens, sem significância 
estatística na caracterização da amostra quanto a sexo, idade, comorbidades e perfil 
de gravidade (Killip ≥ 2 na admissão e GRACE médio/alto risco). Não se observou 
diferença entre os tempos de sintoma-admissão [114 (49-240) vs 115 (56-220), p= 
0.645] e porta-balão [238 (174-338) vs 219 (166-315), p = 0.645]. Houve redução 
relativa de angioplastia primária, porém com aumento estatisticamente significante 
no número de trombolisados [200 (36,7%) vs 311 (44,1%) p = 0.008] e de terapia 
fármaco-invasiva [12 (3,2%) vs 91 (17,9%), p<0.001], configurando mudança da es-
tratégia de reperfusão em resposta à pandemia. Óbito intra-hospitalar [86 (17,2%) 
vs 101 (16,0%); p =0.600]. Conclusão: Diferente do reportado internacionalmente, 
o perfil do paciente com IAMCSST atendido pela rede pública de Salvador e tem-
pos acima relatados se mantiveram semelhantes antes e durante a pandemia de 
COVID-19. A rede se reestruturou, priorizando a trombólise no atendimento inicial 
imediato com manutenção da taxa de mortalidade intra-hospitalar a despeito das 
dificuldades inerentes ao momento.

EP 194
SEGUIMENTO TARDIO DE PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO 
MIOCÁRDIO COM SUPRADESNIVELAMENTO DE SEGMENTO ST TRA-
TADOS PELA ESTRATÉGIA FÁRMACO-INVASIVA
PAULA SANTIAGO TEIXEIRA, CARVALHO VN, MELLO PHL, MARTINS JRPPR, PIZZITOLA 
MP, DIOTTO FM, COGO BR, BARBOSA AHP, GONÇALVES I, MORAES PIM
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: O risco de novos eventos cardiovasculares após um episódio de infarto 
agudo do miocárdio com supradesnivelamento de segmento ST (IAMCSST) condi-
ciona os pacientes a um perfil de alto risco cardiovascular e reforça a necessidade 
de ampliar o conhecimento epidemiológico sobre o seguimento de longo prazo neste 
grupo. Objetivos: Avaliar as taxas de mortalidade global e cardiovascular, reinfarto e 
AVC isquêmico no seguimento tardio de pacientes com IAMCSST tratados pela es-
tratégia fármaco-invasiva (EFI). Métodos: Foram analisados dados de uma rede mu-
nicipal para tratamento do IAMCSST no período de janeiro-2016 a dezembro-2019, 
contento 1.170 pacientes consecutivos submetidos à fibrinólise (97% tenecteplase) 
em hospitais municipais e transferidos sistematicamente ao centro terciário para 
realização de cateterismo cardíaco, conforme a EFI. O seguimento pós-alta foi fei-
to ambulatorialmente ou via ligação telefônica aos faltantes, com aprovação pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa institucional. Variáveis numéricas foram descritas em 
mediana e intervalo interquartil. Resultados: O perfil demográfico basal dos 1.170 
pacientes avaliados foi de 348 (29,7%) mulheres, idade 59 [51-66] anos, 654 (55,9%) 
hipertensos, 324 (27,7%) diabéticos, acometimento de parede anterior do ventrícu-
lo esquerdo em 559 (47,8%), tempo porta-agulha de 68 [41-110] minutos e tempo 
fibrinolítico-cateterismo de 16,5 [7,3-23] horas. A mortalidade intra-hospitalar foi de 
60  (5,1%) casos. A perda de seguimento pós-alta ocorreu em 251 (21,4%) pacientes 
não localizados, portanto foram analisados 919 com seguimento tardio mediano de 
2,6 [1,7-3,2] anos. A taxa de mortalidade global foi 50 (5,4%), sendo 34 das mortes 
(68,0%) confirmadamente atribuídas a causas cardiovasculares, e as taxas de rein-
farto e AVC isquêmico foram respectivamente 56 (6,1%) e 15 (1,6%). Conclusão: 
Apesar da elevada perda de seguimento pós-alta hospitalar constituir uma limitação 
da análise, os pacientes de uma rede municipal para tratamento do IAMCSST ba-
seada na EFI apresentaram alto risco de recorrência de eventos cardiovasculares.
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EP 195
ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE JANELAS DE OBSERVAÇÃO E PREDI-
ÇÃO PARA O RISCO DE MORTE ENTRE INDIVÍDUOS JOVENS COM 
SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS
LUIZ SÉRGIO F DE CARVALHO, GUSTAVO ALEXIM, ANA CLAUDIA C NOGUEIRA, 
MARTA D FERNANDEZ, TITO B REZENDE, SANDRA AVILA, RICARDO TB REIS, 
ALEXANDRE A M SOARES, ANDREI C SPOSITO
CLARITY HEALTHCARE INTELLIGENCE - JUNDIAÍ - SP – BRASIL
Introdução: Modelos para prever eventos ao longo do tempo apresentam baixa 
acurácia para a predição de risco em indivíduos jovens. Objetivo: Avaliar potenciais 
melhorias na qualidade de predição de risco entre indivíduos jovens com síndro-
mes coronarianas agudas (prACS, <55 anos) por meio de: (i) desenvolvimento de 
modelos específicos em indivíduos com prACS versus uma corte global, contendo 
pessoas mais jovens e mais velhas que 55 anos; (ii) divisão das regras de predição 
em dois modelos (janelas de previsão de curto e longo prazo [STWm e LTWm]) em 
comparação com uma regra global (GFm), onde o seguimento de curto e longo pra-
zo foi considerado em conjunto. Métodos: Indivíduos consecutivos com SCA (ncoorte 

global=6341 e nprACS=2242) submetidos à coronariografia até 48h após a admissão 
hospitalar foram incluídos. A janela de observação em STWm e GFm incluiu as pri-
meiras 48h da admissão hospitalar e LTWm incluiu informações intra-hospitalares. 
A coorte prACS e a coorte global foram divididas em conjuntos de treino/validação 
(70% do tamanho amostral), e ambos foram testados em uma amostra de 673 indi-
víduos prACS (conjunto de teste). O STWm avaliou a ocorrência de óbitos cardio-
vasculares intra-hospitalares e SCA recorrente (MACE) com estatística C e o LTWm 
avaliou eventos ocorridos após a alta da internação índice de SCA considerando 
concordância tempo-dependente (Ctd-index) com riscos competitivos (MACE versus 
mortes não-cardiovasculares). Os modelos foram repetidos ao longo de cinco ciclos 
de validação cruzada e, em seguida, avaliados no conjunto de teste. Resultados: 
Após seguimento mediano de 6,67 anos, 2.008 indivíduos apresentaram MACE. A 
melhor estratégia foi projetar modelos especificamente em indivíduos ACS combi-
nando STWm e LTWm, onde os melhores resultados foram, respectivamente, C-sta-
tistic [0,921(95%CI 0,889-0,953)] e Ctd-index [0,722(95%CI 0,678-0,760 )], enquanto 
o melhor índice Ctd com a regra geral (GFm) foi 0,681 (IC 95% 0,654-0,703). Houve 
concordância muito baixa entre os principais preditores de MACE para prACS versus 
a coorte global, bem como para STWm versus LTWm, reforçando a necessidade de 
regras de previsão específicas. Conclusões: A predição de risco mas SCA é otimi-
zada usando regras específicas para prACS e combinando janelas de previsão de 
curto e longo prazo. Desta foram foi possível prever 80% dos eventos com precisão, 
ao contrário dos 68% obtidos com as regras gerais.

EP 197
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: COMPARAÇÃO DE ÓBITOS OCOR-
RIDOS EM 2018, 2019 (PRÉ-PANDEMIA) E 2020, 2021 (PANDEMIA) NO 
MUNICÍPIO DE SP
LUCCAS SANTOS BENETON, ARTHUR VILAR DE OLIVEIRA MALHEIROS, DANIELE 
SILVA PONTES, JULIA PEDREIRO BERTASSO, CHRISTOPHER SERRANO WIEGERINCK, 
KARLA CARDOSO DE SOUZA, LARISSA VENTURA RIBEIRO BRUSCKY, CARLOS GUN
UNIVERSIDADE SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: Em todo o mundo, a doença cardiovascular é uma das principais cau-
sas de morte. Em pacientes com sinais e sintomas de isquemia do miocárdio, é 
possível distinguí-los em infarto agudo do miocárdio com e sem elevação do seg-
mento ST com o auxílio do eletrocardiograma e de biomarcadores. O infarto agudo 
do miocárdio com elevação de ST é definido pela combinação de elevação persis-
tente do segmento ST e pela subsequente liberação de biomarcadores de necrose 
miocárdica. Já no infarto agudo do miocárdio sem elevação de ST, é preciso valer-se 
a presença de biomarcadores para confirmar isquemia miocárdica. O prognóstico de 
pacientes que sofrem de infarto agudo do miocárdio depende diretamente do diag-
nóstico rápido e do tratamento precoce. As intervenções de emergência recomenda-
das por diretrizes para síndromes coronárias agudas nunca foram restritas durante o 
surto de Covid-19. No entanto, cardiologistas e outros profissionais de saúde de todo 
o mundo relataram uma redução notável no número de pacientes internados para 
síndromes coronarianas agudas. Métodos: O estudo realizado trata-se de uma pes-
quisa epidemiológica, descritiva, transversal e retrospectiva. Os dados apresentados 
foram coletados do banco de informações de saúde do DATASUS (TABNET) dos 
anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 sobre óbitos por infarto agudo do miocárdio (CID10 
- I21). Resultados: No ano de 2018 foram registrados 6.755 óbitos por infarto agudo 
do miocárdio (IAM), no ano de 2019 foram registrados 7.035 óbitos por IAM, no ano 
de 2020 foram registrados 5.929 óbitos por IAM e no ano de 2021 foram registrados 
5.860 óbitos por IAM. Conclusão: Observando o número de óbitos por IAM mês a 
mês é notável o aumento gradual de casos. Essa tendência de alta é interrompida em 
março de 2020. Vale lembrar, que o primeiro caso de SARS-CoV-2 foi confirmado no 
dia 26 de fevereiro e o início da quarentena no dia 20 de março de 2020. Em março 
os números já demonstram redução em relação ao ano anterior, 2019, e em abril é 
nítida uma queda abrupta de notificações de casos. Essa queda pode ser resultado 
de uma subnotificação dos casos, em decorrência dos hospitais lotados e por receio 
dos pacientes de procurar atenção de saúde. Outro ponto que favorece essa hipóte-
se, é a média de óbitos dos dois anos anteriores a pandemia, 6895 mortes, e os dois 
primeiros anos da pandemia, 5894 mortes. Analisando essas médias, uma redução 
de aproximadamente 14,5% nesse cenário de pandemia requer novas análises e 
estudos para confirmar essa hipótese de subnotificações. 

EP 196
RELAÇÃO DA DOR ATÍPICA COM RETARDO NA FIBRINÓLISE EM PA-
CIENTES COM IAMCSST
POLLIANNA DE SOUZA RORIZ, JOÃO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA, MÁRCIO 
ANDRADE BARRETO, RHANNIEL THEODORUS VILLAR, BEATRIZ RODRIGUES LIMA 
GRADIN, ANTÔNIO VÍTOR DE CASTRO, HELOÍSA GONZAGA MENEZES, MANUELA 
MONTEIRO DE MENEZES, ALINE DO CARMO VIEIRA, FABIANA BENEVIDES PONTES
SAMU - SALVADOR - BAHIA – BRASIL
Introdução: Em idosos, mulheres e diabéticos, a apresentação clínica do infarto 
agudo do miocárdio pode diferir da habitual. É sabido que dor atípica se relacio-
na com pior prognóstico devido ao retardo no diagnóstico e tratamento. Registros 
indicam que a dor atípica foi fortemente associada a menor acesso à terapia de 
reperfusão e maior taxa de óbito intra-hospitalar. A janela de tempo entre o início dos 
sintomas e a hora da trombólise - tempo sintoma-agulha (TSA) - reflete a demora da 
busca do paciente, por vezes por não reconhecer que está infartando, e da própria 
cadeia de atendimento na urgência, traduzindo o tempo total de isquemia. Nesse 
contexto, nosso objetivo é avaliar o TSA em função do tipo de dor e seus desfechos 
relacionados. Métodos: Estudo descritivo, a partir de corte transversal de pacientes 
incluídos na Pesquisa Soteropolitana de Infarto Agudo do Miocárdio com Suprades-
nivelamento do Segmento ST (PERSISST). Foram comparados apenas os dados dos 
pacientes submetidos à trombólise durante o período de janeiro de 2019 a dezembro 
de 2021. Observou-se o tipo da dor -  grupo I (dor típica) e grupo II (dor atípica) e 
o TSA, além de tempo sintoma-admissão, porta-agulha e óbitos. A normalidade da 
amostra foi testada pelo Teste de Shapiro-Wilk. Variáveis paramétricas foram anali-
sadas com teste T de Student e não paramétricas pelo teste U de Mann-Whitney. 
Resultados: Foram incluídos 307 pacientes – 287 no grupo I e 18 no grupo II. To-
dos os óbitos intra hospitalares (8; 2,6%) ocorreram no grupo I, sendo este resulta-
do atribuído à discrepância entre grupos.  Observou-se diferença estatisticamente 
significante do TSA (em minutos) entre os grupos 1 e 2 [232’ (151’-370’) vs 333’ 
(241,25’-592,5’), p=0,008]. Ambos os tempos porta-agulha e sintoma-admissão 
mostraram-se significativamente alargados no  grupo 2. O tempo sintoma-admissão, 
respectivamente  aos grupos 1 e 2, foi de: [90’(47’-180’ v s168,5’(96,75’-296,5’) 
p=0,006]; tempo porta-agulha: [118’(76’-195’) vs 168’(124’-206,5’) p= 0,039].Con-
clusão: A dor atípica se mostrou fator de retardo em todos os tempos observados, 
com atraso médio significativo de pelo menos uma hora na instituição da terapia 
de reperfusão. Apesar de já ser algo conhecido na literatura, esta ainda influência 
na qualidade da assistência prestada aos pacientes com IAM e possivelmente na 
percepção do evento pelos mesmos. Isto evidencia a necessidade de reforçar proto-
colos na assistência e educação da população quanto a esta apresentação. 

EP 198
DADOS EPIDEMIOLÓGICOS SÍNDROME DE TAKOTSUBO NA PANDE-
MIA DA COVID-19 
JOÃO VITOR GUTIERREZ ROSA, GIOVANNA DE ASSIS STORELLI DOS SANTOS 
UNIVERSIDADE SANTO AMARO - SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A cardiomiopatia de Takotsubo (CMT) é conhecida também como sín-
drome do coração partido. É uma síndrome induzida pelo estresse recentemente 
identificada. Sua fisiopatologia permanece desconhecida porém sabe-se que sua 
incidência principal ocorre em mulheres com idade superior a 50 anos. A doença é 
caracterizada por disfunção ventricular esquerda (VE), dor torácica, biomarcadorese-
levados de lesão miocárdica elevados e discinesias transitórias na parede anterior do 
VE balão apical ventricular. Apesar de semelhante apresentação clínica com o IAM, 
na CMT seu diagnóstico diferencial na prática clinica, a CMT não possui fator obs-
trutivo coronariano o que reverbera em terapêuticas divergentes entre eles. Recente-
mente, foi observado um aumento na incidência de CMT na população geral durante 
a pandemia de COVID-19, exigindo atenção da comunidade médica. Métodos: O 
estudo elaborado trata-se de uma análise epidemiológica, descritiva, transversal e re-
trospectiva  com busca bibliográfica nas bases de dados Pubmed e Scielo. Resulta-
dos: Em 1914 pacientes analisados onde todos tinham características de IAM,77,5% 
foram diagnosticados foram diagnosticados com IAM e 7,5% com CMT. Além desse 
aumento nos casos de CMT na população não infectada, relatos de casos e estudos 
maiores sugeriram que há uma taxa maior de diagnósticos de CMT em pacientes 
positivos para COVID-19. Analisando 1.216 pacientes positivos para COVID-19  de-
terminou-se que 4,2% dos pacientes apresentavam características compatíveis com 
cardiomiopatia induzida por estresse. Dentre os quais, 70% eram mulheres com ida-
de acima de 50 anos, tendo em comum diagnóstico de hipertensão, diabetes ou 
obesidade. Discussão: O IAM é uma patologia mais frequente em mulheres, uma 
das explicações refere-se ao menor calibre das artérias, então o fato das mesmas 
serem mais acometidas pela CMT é esperado. O aumento de aproximadamente 2% 
de CMT,  pode ser decorrente do nível de estresse emocional aumentado que a pan-
demia ocasionou. Por isso, faz-se necessário estudos que evidenciem a ocorrência 
da cardiomiopatia de Takotsubo no curso clínico da infecção por SARS-CoV-2 para 
ajudar não só no diagnóstico assertivo, mas na brevidade em fazê-lo. Conclusão: O 
estudo demonstrou aumento significativo  na incidência de CMT durante a pandemia 
nessa população, o que sugere uma conexão entre as duas condições. O aumen-
to na incidência de CMT pode estar ligado  ao estresse causado pela pandemia, 
incluindo a falta de interação social, regras estritas de distanciamento físico e suas 
consequências econômicas na vida das pessoas.
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EP 199
A REDUÇÃO DA MOBILIDADE ESTÁ ASSOCIADA A PIORES DESFE-
CHOS EM PACIENTES COM PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA INTRA-
-HOSPITALAR
T LAZZARIN, ELF  JUNIOR, L ZORNOFF, SAR PAIVA, BF POLEGATO, PS AZEVEDO, FWL 
PEREIRA, FA RISCHINI, WS ALTRAN, MF MINICUCCI
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - BOTUCATU - SP – BRASIL
Introdução: A fragilidade é um estado de vulnerabilidade que compromete croni-
camente o estado funcional dos indivíduos pois estes apresentam respostas insa-
tisfatórias aos eventos estressores. Sabidamente, a fragilidade associa-se a piores 
desfechos em vítimas de parada cardiorrespiratória (PCR). No entanto, o compro-
metimento agudo do estado funcional, que avaliamos neste trabalho por meio da 
restrição da mobilidade intra-hospitalar, ainda não foi estudado no contexto da PCR.
Métodos: Incluímos retrospectivamente os pacientes ≥18 anos de idade, vítimas de 
PCR intra-hospitalar atendidos pelo time de resposta rápida do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de Botucatu, no período de abril de 2018 a dezembro de 
2021. Excluímos os pacientes em cuidados paliativos, não candidatos às medidas de 
reanimação cardiopulmonar. Definimos mobilidade reduzida como a necessidade de 
banho no leito nas últimas 48 horas que antecederam a PCR. Os desfechos avaliados 
foram retorno à circulação espontânea (RCE) ≥ 20 minutos e óbito intra-hospitalar. 
Os dados referentes a admissão, cuidados durante a internação e desfechos foram 
coletados do prontuário eletrônico. Análise estatística: As análises foram realizadas 
com o programa SigmaPlot (versão 12.0). As regressões logísticas multivariadas fo-
ram ajustadas pelas variáveis com relevância clínica. O nível de significância adotado 
foi de 5%. Resultados: Trezentos e oitenta e sete pacientes foram incluídos no es-
tudo, com idade média de 65,4 ± 14,8 anos e 53,7% do sexo masculino. Setenta e 
cinco por cento dos pacientes apresentavam mobilidade reduzida. A taxa de RCE foi 
de 42,9% e a mortalidade intra-hospitalar de 94,3%. Na análise univariada a mobili-
dade reduzida esteve associada a menores taxas de RCE (p = 0,01) e maiores taxas 
de mortalidade (p = 0,037). No entanto, na análise multivariada ajustada por sexo, 
idade, ritmo e tempo de parada a mobilidade reduzida esteve associada ao RCE (OR 
= 0,501; IC 95% = 0,280 - 0,895; p = 0,02), mas não à mortalidade (OR = 1,719; 
IC 95% = 0,597 - 4,949; p = 0,315).Conclusão: A redução da mobilidade é comum 
em pacientes com PCR intra-hospitalar, ela está associada a menores taxas de RCE, 
mas não à mortalidade intra-hospitalar.

EP 201
AVALIAÇÃO DO PERFIL CLÍNICO E ANGIOGRÁFICO DE PACIENTES 
SUBMETIDOS À ANGIOPLASTIA PRIMÁRIA EM HOSPITAL TERCIÁRIO
LUCAS COSTA GUIMARÃES, PAULA SANTIAGO TEIXEIRA, GIOVANNA CARRASCO 
BUENO, WESLEY RODRIGO SOARES, EVELYN DE SOUZA ARAUJO, ATTILIO 
GALHARDO, ADRIANO CAIXETA, ADRIANO H P BARBOSA, IRAN GONÇALVES, PEDRO 
IVO DE MARQUI MORAES
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) é um evento cardiovascular que 
ocorre por redução abrupta do fluxo coronariano. No mundo, cerca de 7 milhões de 
pessoas são diagnosticadas com IAM anualmente, causando no Brasil aproximada-
mente 100 mil mortes por ano. Objetivo: Avaliação do perfil clínico e angiográfico 
de pacientes com diagnóstico de IAM com supradesnivelamento de ST submetidos 
à angioplastia primária em hospital terciário com hemodinâmica funcionante diaria-
mente nos 7 dias da semana. Método: Estudo observacional descritivo envolvendo 
293 pacientes consecutivos admitidos em hospital universitário no período de setem-
bro-2016 a agosto-2020. Variáveis categóricas foram descritas em número absoluto 
e porcentagem e as numéricas em mediana e intervalo interquartil. Resultados: De 
um total de 293 pacientes submetidos a angioplastia primária, 70% foram do sexo 
masculino, idade mediana de 61 [48-70] anos, 53% autodeclarados brancos e 51,5% 
tabagistas. Comorbidades prévias associadas foram hipertensão arterial sistêmica 
57%, diabetes mellitus 31%, dislipidemia 30%, obesidade 15%, infarto prévio 12%, 
história familiar de doença arterial coronariana prematura 8,5%, doença renal crônica 
7,9%, acidente vascular encefálico 5%, angina prévia 5,5%, angioplastia prévia 4,4% 
e revascularização cirúrgica prévia 2%. Apresentação inicial foi dor torácica típica em 
81,2%, atípica 13,3% e parada cardiorrespiratória 5,5%. Conforme classificação de 
Killip-Kimball na admissão hospitalar, a maioria não apresentava sinais de insuficiên-
cia cardíaca, em Killip I 79,6%, Killip II-III 11,9% e Killip IV 8,5%. IAM de parede anterior 
ocorreu em 135 (46%) pacientes, sendo a artéria “culpada” a descendente anterior 
132 pacientes (45%), seguida da coronária direita 113 (38,5%), circunflexa 27 (9,2%) 
e 9 (3%) com lesão de tronco. O tempo mediano de porta-balão foi 103 minutos 
[80-118]. Foi mais utilizado stent convencional 43%, seguido de farmacológico com 
37% e balonamento sem stent em 20%. Mortalidade hospitalar ocorreu em 20 (6,8%) 
pacientes, reinfarto em 5 (1,7%), acidente vascular encefálico isquêmico em 5 (1,7%), 
evolução para choque cardiogênico em 32 (10,9%) e fenômeno de no-reflow durante 
angioplastia em 14 (4,8%). Conclusão: Na experiência de angioplastia primária em 
pacientes com diagnóstico de IAM com supradesnivelamento de ST atendidos em 
hospital terciário, foi observado um perfil de elevado risco cardiovascular e com taxas 
relativamente altas de complicações durante a internação hospitalar, ressaltando o 
impacto dessa condição na assistência em saúde.

EP 200
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EVENTOS OCORRI-
DOS EM 30 DIAS, EM PACIENTES COM DOR TORÁCICA ATENDIDOS 
EM UMA EMERGÊNCIA GERAL
HELOISA BUDAL MEIER, IGOR ALVES, RAFAELA BERNARDI OGLIARI, GABRIELA 
REZENDE CARVALHO, LAURA POETA, PRISCILLA NUNES ABREU DA SILVA, DANIEL 
MEDEIROS MOREIRA, ROBERTO LEO DA SILVA, TAMMUZ FATTAH, RODRIGO DE 
MOURA JOAQUIM
HOSPITAL BAÍA SUL - FLORIANÓPOLIS - SC – BRASIL
Introdução: As taxas de atendimento por dor torácica são elevadas na emergência, 
chegando a 10% do total de atendimentos. O correto diagnóstico de Síndrome Coro-
nariana Aguda (SCA) ou outras doenças graves, de forma rápida e assertiva, garante 
agilidade no atendimento de pacientes graves e segurança para aqueles liberados. 
Para isso, protocolos de dor torácica são fundamentais.Objetivos: Avaliar as caracte-
rísticas de pacientes atendidos sob um protocolo de dor torácica em uma unidade de 
emergência geral e os eventos entre aqueles admitidos e liberados. Métodos: Ava-
liamos pacientes com dor torácica na emergência geral de um hospital privado de 
Florianópolis/SC, na experiência inicial de aplicação de um protocolo de dor torácica 
entre julho e dezembro de 2021. Analisamos características clínicas, qualidade do 
atendimento e ocorrência de eventos entre os pacientes admitidos ou liberados pelo 
protocolo. Resultados: Foram abertos 154 protocolos de dor torácica, dois pacien-
tes não tinham dados adequados e foram excluídos. Dos 152 pacientes incluídos, 
a idade média foi de 52,1 (±18) anos, 54% eram do sexo feminino e as comorbida-
des mais prevalentes foram: hipertensão (53%), diabetes mellitus (16%) e obesidade 
(19%). Depressão e/ou ansiedade estavam presentes em 16% dos pacientes, 10% 
tinham dislipidemia e 11% infarto agudo do miocárdio (IAM) prévio. O eletrocardio-
grama (ECG) foi realizado em média de 5,7 min. e o tempo médio de permanência na 
emergência geral foi 203 min, dentro do tempo preconizado pelo protocolo de tempo 
porta-ECG <10min e tempo na emergência geral <4h. Apenas 11 (7%) pacientes se 
apresentaram com dor torácica considerada típica (tipo A). O ECG estava alterado 
em 40 (26%) pacientes, com 10 (6,6%) apresentando supradesnivelamento do seg-
mento ST. Troponina foi solicitada para 110 (72,3%) pacientes, sendo em média 0,9 
coletas por paciente, máximo de quatro coletas. O escore HEART médio foi de 2,6 
(±2) e o escore GRACE 67,7 (±35), o que denota uma população de baixo risco.  26 
(17%) pacientes foram internados devido ao protocolo, 24 (15,7%) por SCA e dois 
por causas não cardíacas. Três (1,9%) pacientes morreram durante os primeiros 30 
dias de segmento, todos relacionados a complicações de IAM. Nenhum paciente 
liberado apresentou evento nos primeiros 30 dias de seguimento.Conclusão: Nos 
primeiros meses de utilização de um protocolo de dor torácica em uma emergência 
geral, identificou-se população de baixo risco pelos escores, porém com altas taxas 
de admissão devido à SCA e nenhum evento entre os pacientes liberados, o que 
demonstra a eficácia do protocolo.

EP 202
O CONHECIMENTO DA MANOBRA DE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPUL-
MONAR E USO DO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO POR 
ESTUDANTES DE MEDICINA
SARA CRISTINE MARQUES DOS SANTOS, THAIS LEMOS DE SOUZA MACEDO, JOÃO 
PEDRO DE RESENDE CÔRTES, IVAN LUCAS PICONE BORGES DOS ANJOS, EUCIR 
RABELLO, PAULA PITTA DE RESENDE CÔRTES, CARLOS EDUARDO CARDOSO, JOÃO 
CARLOS DE SOUZA CÔRTES JÚNIOR, EDUARDO TAVARES DE LIMA TRAJANO, IVANA 
PICONE BORGES DE ARAGÃO
UNIVERSIDADE DE VASSOURAS - RIO DE JANEIRO - RJ – BRASIL
Introdução: Com índices de alta mortalidade, a Parada cardiorrespiratória extra 
hospitalar (PCREH) é tema de discussão na área médica e atualmente, enfatiza-se 
a inclusão do treinamento da execução da RCP para leigos e pessoas da área de 
saúde, para que se diminua o número de óbitos e sequelas nas vítimas. O objetivo do 
presente estudo foi analisar o conhecimento dos estudantes de medicina a respeito 
do atendimento à vítima de PCR e sua aptidão para realizar o atendimento. Metodo-
logia: Trata se de um estudo observacional e transversal, com coleta quantitativa dos 
dados obtidos através de questionário anônimo, com parecer do CEP, nº 4.405.790, 
contendo perguntas relacionadas ao reconhecimento de uma PCR e os procedimen-
tos da manobra de RCP por estudantes de medicina durante os anos de 2018 a 2021.  
Resultados: Do total de 468 estudantes entrevistados, 149 (31,84%) responderam 
corretamente sobre limite máximo de tempo a partir do qual uma parada cardíaca 
pode ser considerada irreversível. No manuseio do DEA, 222 (47,44%) referem sa-
ber usá-lo, com 158 (33,76%) relatando ter aprendido a utilizar na faculdade. Ainda 
sobre o DEA, 265 (56,62%) não sabem a diferença entre ritmos chocáveis e não 
chocáveis, mas 307 (65,60%) entendem que esse ritmo irá influenciar na conduta 
do atendimento. Quanto ao emprego do DEA durante a RCP, 169 (36,11%) respon-
deram corretamente afirmando que ele deve ser utilizado o mais rápido possível. Na 
RCP pediátrica, 51 (10,90%) soube responder corretamente quanto a profundidade 
das compressões. Na reavaliação do pulso na vítima, 203 (43,38%) desconhecem a 
periodicidade correta. Ao final do questionário, 206 (44,02%) se consideram aptos a 
realizar uma RCP. Conclusão: Foi possível observar a partir do presente estudo que 
mais da metade dos estudantes não sabem o tempo ideal de socorro à vítima de 
PCR, o tempo da reavaliação do pulso durante o atendimento e cerca de 90% deles, 
não faria a compressão pediátrica de forma eficaz. No que tange ao DEA, cerca de 
53% não sabe, desconhecendo também a diferença do ritmo encontrado e a neces-
sidade do seu uso imediato em uma PCR. Menos da metade dos entrevistados se 
consideram capazes de realizar a RCP. Ressalta-se a necessidade de implantação de 
cursos na modalidade hands-on, onde o estudante poderá treinar de forma realística 
o atendimento e assim, fixá-lo em sua vida profissional, trazendo com isso benefícios 
nos índices de sobrevida pós PCR.
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VALVOPATIAS
EP 203
A PROPOSTA DE UM NOVO CRITÉRIO ELETROCARDIOGRÁFICO PARA 
DIAGNÓSTICO DE HIPERTROFIA VENTRICULAR ESQUERDA EM PA-
CIENTES COM ESTENOSE AÓRTICA IMPORTANTE
RS PESSOA, VEE ROSA, LJNT PIRES, FC TESSARI, DC NAZZETTA, LFVP LIPARI,  
MP LOPES, FMA MAGALHÃES, RO SAMPAIO, F TARASOUTCHI 
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: Existem vários critérios de eletrocardiograma (ECG) para hipertrofia ventricu-
lar esquerda (HVE) baseados no ecocardiograma. No entanto, poucos estudos avaliam a 
acurácia destes em pacientes com estenose aórtica importante (EAI).  Objetivos: Avaliar 
a acurácia dos critérios de ECG existentes para HVE, baseado em ressonância magnética 
cardíaca (RMC), em pacientes com EAI, e criar um novo escore de ECG. Métodos: 108 
pacientes com EAI foram submetidos à realização de ECG e RMC para avaliação de 
HVE - definida como massa ventricular esquerda indexada > 95 g/m² para mulheres e 
>115 g/m² para homens. Os seguintes critérios de ECG para HVE foram analisados no 
ECG: Cornell, Romhilt-Estes, Sokolow-Lyon e Peguero-Lo Presti. A acurácia do ECG foi 
comparada com a RMC. Resultados/Discussão: População: 63% do sexo masculino, 
idade média de 64 ± 8 anos, alta prevalência de comorbidades [diabetes (32,4%), hi-
pertensão (68,5%), fibrilação atrial (10,2%) e doença arterial coronariana (14,8%)]. RMC: 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 58%, menor em homens (53% [33-65] versus 
65% [57-75], p 0.003). Diâmetros cardíacos significativamente maiores em homens. O 
diâmetro diastólico final foi 70 (63-87) versus 90 mm (72-129); p<0.001, e o diâmetro 
sistólico final de 24 (19-35) mm versus 42 (27,5-83) mm, respectivamente (p <0,001). 
Massa ventricular esquerda indexada média de 100±28 g/m², maior em homens (111 ± 
27 versus 81 ± 20g/m²; p<0,001), massa de realce tardio pelo gadolíneo (11,6 ± 11 ver-
sus 6±9g; p=0,035, respectivamente), e fração de volume extracelular (30,7 ± 10 versus 
22,1 ± 8ml/m²; p <0,001, respectivamente). ECG: bloqueio de ramo esquerdo em 23,1%, 
bloqueio de ramo direito em 2.8%, e padrão de strain em 49,1%, sem diferença entre os 
sexos. O critério de Cornell foi positivo em 60,2%, Sokolow-Lyon em 46,3%, Romhilt-Estes 
em 47,2% e Peguero-Lo Presti em 50%. Baseado no modelo de regressão linear, um novo 
escore foi proposto para predizer HVE: 63,5 + (2,9 x pontuação do Romhilt estes) + (0,97 
x onda S mais profunda). O ponto de corte de 93,5 tem uma sensibilidade de 0,826 e es-
pecificidade de 0,631 (homens: 0,789 e 0,600, respectivamente; mulheres: 1,000 e 0,700, 
respectivamente). Comparado aos escores descritos na literatura, é o que possui maior 
área sob a curva ROC na população geral [acurácia de 0,732, p 0,001 (IC 95% 0,618-
0,846)] (figura 1), e para cada sexo. Conclusão: Os critérios atuais de ECG para HVE 
em pacientes com EAI tem acurácia moderada. O novo critério tem uma acurácia melhor, 
demonstrando a necessidade de critérios diferentes em pacientes com EAI.

EP 205
ANGIOPLASTIA CORONÁRIA OU TRATAMENTO MÉDICO EM PACIEN-
TES COM ESTENOSE AÓRTICA E DOENÇA ARTERIAL CORONÁRIA 
SUBMETIDOS A IMPLANTE TRANSCÁTETER DE BIOPRÓTESE AÓRTI-
CA: DADOS DO REGISTRO TRINETX
RAFAEL AMORIM B. NUNES, LEANDRO M. A. DA COSTA, MARCELO J. C. CANTARELLI, 
HÉLIO J. CASTELLO JUNIOR, GUSTAVO B. F. OLIVEIRA, ÁLVARO AVEZUM JÚNIOR
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: Pacientes submetidos ao implante transcateter de bioprótese aórtica 
(TAVI) possuem elevada prevalência de doença arterial coronária (DAC) associada . 
Como muitos deles são de elevado risco cirúrgico, o tratamento da DAC  geralmente 
é realizado com  tratamento clínico otimizado ou associado à angioplastia transca-
teter coronária percutânea (ATCP). Entretanto, a melhor abordagem neste cenário 
não está bem estabelecida. Objetivo: O nosso objetivo foi  avaliar desfechos cardio-
vasculares em pacientes com estenose aórtica e CAD crônica e submetidos a TAVI 
tratados apenas com tratamento clínico otimizado ou ATCP antes ou durante a TAVI, 
utilizando dados de uma grande rede multinacional de registros médicos eletrônicos 
(TriNetX). Métodos: Paciente com ≥ 18 anos com estenose aórtica grave e DAC que 
foram submetidos a TAVI nos últimos 10 anos antes da análise foram considerados 
elegíveis . Pacientes que foram submetidos à ATCP antes ou durante a TAVI foram 
nomeados grupo ATCP-TAVI e os pacientes sem intervenção coronária foi nomea-
do grupo TAVI clínico. O desfecho primário foi eventos cardiovasculares adversos 
maiores  (MACE), incluindo o composto de morte, angina instável ou infarto do mio-
cárdio e acidente vascular encefálico isquêmico. Análise Estatística: Utilizamos o 
pareamento de escore de propensão para equilibrar as coortes. Foram calculadas 
as incidências cumulativas de cinco anos para MACE, curvas de Kaplan Meier e 
a razão de risco (hazard ratio). Resultados: Foram identificados 13.171 pacientes 
submetidos à TAVI sem ATCP e 1.884 pacientes submetidos à TAVI e ATCP.  Com o 
pareamento do escore de propensão, foram comparados 1.884 pacientes em cada 
grupo. A incidência de cinco anos de MACE foi de 23,1% no grupo TAVI clínico contra 
24,7% no grupo ATCP-TAVI. A probabilidade de sobrevivência sem MACE não foi 
significativamente diferente entre o grupo TAVI clínico vs grupo ATCP-TAVI (47,4% 
vs 50,3%, teste log-rank p=0,718) (Figura 1). A razão de risco  entre os 2 grupos 
também não foi significativa (razão de risco 1,027 , CI 95% 0,89-1,18). Conclusões: 
Em uma coorte de pacientes com estenose aórtica grave e DAC, a probabilidade 
de 5 anos de eventos cardiovasculares importantes não foi diferente entre pacientes 
submetidos à TAVI e tratamento clínico versus pacientes submetidos à angioplastia 
coronária antes ou durante a TAVI. 

EP 204
RESULTADOS IMEDIATOS E A MÉDIO PRAZO DA OCLUSÃO PER-
CUTÂNEA DA REGURGITAÇÃO PARAPROTÉTICA MITRAL E AÓRTICA
MARCELO HENRIQUE MOREIRA BARBOSA, TACITO LEANDRO B BESSA, ANA 
CRISTINA H MENDOZA, MARINA ALBANEZ A MEDEIROS, MARIANA OLIVEIRA 
REZENDE, GUILHERME SEER DA SILVA, ANDREA A VILELA, CARLOS AUGUSTO 
PEDRA, DIMYTRI A DE ALVIM SIQUEIRA, AURISTELA ISABEL DE O RAMOS 
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: O vazamento ou regurgitação paraprotética (RPP) é definido como um de-
feito formado entre o anel valvar e o anel protético. Parte dos casos cursam com regur-
gitação importante, insuficiência cardíaca (IC) e anemia hemolítica refratários ao trata-
mento clínico, e, por isso, têm indicação de correção por tratamento cirúrgico ou trans-
cateter. A cirurgia é o procedimento de escolha na existência de endocardite, disfunção 
significativa ou instabilidade mecânica da prótese, apesar de ter alta mortalidade, que 
pode chegar até 30%. Em pacientes (PTS) de alto risco cirúrgico, o fechamento percu-
tâneo com implante de dispositivos oclusivos surge como uma estratégia terapêutica 
factível, promissora e menos invasiva. Métodos: Trabalho prospectivo e observacional 
que incluiu PTS de alto risco cirúrgico, com diagnóstico de RPP mitral ou aórtica, com 
repercussão clínica (IC, hemólise) submetidos a fechamento percutâneo. Desfechos 
hospitalares foram: óbito, choque cardiogênico, IC, acidente vascular cerebral (AVC); 
desfechos tardios: óbito, reoperação, ausência de RPP moderada/importante. Critérios 
de sucesso do procedimento: RPP ausente ou discreta 30 dias após ou na alta hospi-
talar; insucesso: persistência do quadro de hemólise e IC, necessidade de cirurgia ur-
gente. Resultados: Foram incluídos 20 PTS, com média das idades 61,6 ± 11 anos 2,2 
± 0,97 cirurgias prévias. Sucesso do procedimento ocorreu em 13 PTS (65%). 100% 
dos PTS com bioprótese tiveram sucesso (cinco) e 8 dos 15 PTS (53%) com prótese 
mecânica tiveram sucesso. A mortalidade relacionada ao procedimento foi 10% (2 PTS 
de 20; 1 tamponamento cardíaco e 1 devido a má posição do plug). Mortalidade até 30 
dias: 1 PTS do grupo sucesso (AVC hemorrágico relacionado a anticoagulação), e 1 do 
grupo insucesso devido IC. Após um ano de seguimento, 70,4% dos PTS estavam em 
Classe Funcional I. Evolução tardia: PTS grupo sucesso (uma morte por Infarto Agudo 
do Miocárdio, uma necessidade de cirurgia troca valvar mitral). Grupo insucesso: cinco 
evoluíram para óbito, todos prótese mecânica. Discussão: RPP é uma complicação 
grave, frequentemente necessitando de intervenção. A oclusão percutânea da RPP é 
possível, principalmente em PTS com bioprótese, já a impossibilidade de tratamento 
percutâneo (insucesso) relacionou-se com mau prognóstico, 28% de sobrevida em 1 
ano. Conclusão: Correção percutânea da RPP em paciente de alto risco pode ser uma 
opção ao tratamento cirúrgico, principalmente em paciente com bióprotese.

EP 206
ASSOCIAÇÃO DE HIPERTENSÃO PULMONAR GRAVE E MORTALIDADE 
EM CIRURGIA CARDÍACA VALVAR EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA
TAINA T VIANA, LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS, CLARA SALLES FIGUEIREDO, 
JACKSON BRANDÃO LOPES, GUSTAVO SANTANNA, JOÃO PEDRO MARTINS 
MOREIRA GRANJA, BEATRIZ BARBOSA VIANA, MIGUEL GODEIRO FERNANDEZ, 
EDUARDA LUCIANA MENDES BORGES
HOSPITAL ANA NERY - SALVADOR - BA – BRASIL
Introdução: A hipertensão pulmonar (HP) é um dos fatores associados a elevada 
morbimortalidade, principalmente em cirurgias valvares. A mesma em geral associa-
-se com doença valvar mais grave ou em história natural evoluída. Objetivo: Des-
crever a associação entre HP e mortalidade em cirurgia cardíaca valvar, com ênfase 
principal em pacientes com pressão da artéria pulmonar (PSAP) suprassistêmica 
com valores acima de 100mmHg. Métodos: Trata-se de uma coorte prospectiva 
incluindo todos os indivíduos acima de 18 anos submetidos a cirurgia cardíaca valvar 
com uso de CEC no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021 em um hospital 
de referência na cidade de Salvador-BA. Para análise univariada foi utilizado teste qui-
quadrado para variáveis categóricas e teste t para variáveis contínuas. Foi realizada 
análise multivariada com regressão logística, em que foram incluídos os preditores 
com valor de p<0,05 na análise univariada ou aqueles com plausibilidade biológica. 
Foi considerado estatisticamente significante valor de p<0,05. Resultados: Foram 
incluídos 474 indivíduos, com média de idade de 48,1 ± 14,4 anos, sendo 180 (38%) 
do sexo masculino e a principal etiologia da valvopatia foi cardiopatia reumática: 244 
(51,5%), a mortalidade estimada pelo Euroscore II foi em média 2,34 ± 2,53. A PSAP 
média foi de 49,8 ± 19,6 e a fração de ejeção média foi de 60,3 ± 12,1. A PSAP como 
variável contínua foi associada com maior mortalidade: RR 1,06 (IC 1,05-1,07); p< 
0,001 e HP grave (considerada como PSAP >70mmHg) esteve associado com maior 
mortalidade: RR 3,7 (1,6-8,5); p= 0,005. Sete pacientes apresentam PSAP acima 
de 100mmHg, destes nenhum evoluiu com óbito cirúrgico. Conclusão: Hipertensão 
pulmonar grave esteve associada com maior mortalidade de forma independete em 
cirurgia cardíaca valvar, sendo este um fator importante a ser considerado na tomada 
de decisão do risco cirúrgico dos pacientes candidatos à cirurgia com perspectivas 
de condutas específicas direcionadas ao cuidado com a circulação pulmonar e fun-
ção de câmaras direitas no peri-operatório.
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EP 207
ASSOCIAÇÃO ENTRE DIMENSÃO DO ÁTRIO ESQUERDO E DESEN-
VOLVIMENTO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL EM PACIENTES COM ESTENO-
SE MITRAL REUMÁTICA
JOÃO RICARDO CORDEIRO FERNANDES, VITOR EMER EGYPTO ROSA, MATHEUS 
ABREU DE SOUSA SANTOS, RAFAEL AUGUSTO BRANQUINHO SILVEIRA, TARSO 
AUGUSTO DUENHAS ACCORSI, GUILHERME SOBREIRA SPINA, FLAVIO TARASOUTCHI
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: Pacientes portadores de estenose mitral (EMi) reumática têm risco eleva-
do de fibrilação atrial (FA), especialmente devido ao aumento das dimensões do átrio 
esquerdo (AE). Todavia, muitos episódios de FA não são clinicamente manifestos ou 
têm como primeira apresentação a ocorrência de evento tromboembólico, como aci-
dente vascular cerebral (AVC). A associação de EMi reumática e FA demanda o uso 
de anticoagulação oral, para a prevenção de fenômenos tromboembólicos. Todavia, 
não há até o presente momento recomendação formal para o uso de anticoagulante 
oral em pacientes com EMi, ritmo sinusal e AE aumentado. Métodos: Foram avalia-
dos 93 pacientes portadores de EMi anatomicamente importante, de etiologia reumá-
tica, em ritmo sinusal e sem documentação prévia de FA, de instituição terciária. Os 
pacientes foram submetidos a avaliação clínica e a realização de eletrocardiograma 
de repouso (ECG), ecocardiograma transtorácico e holter de 24 horas, este último 
com o intuito de aumentar a sensibilidade de detecção de episódios de FA. Além dis-
so, os pacientes mantiveram-se em seguimento clínico, com a realização de ECGs 
seriados. Resultados: Não houve associação estatisticamente significativa entre 
dimensão do AE (> ou < 55mm) e ocorrência de FA no holter de 24 horas (p 0,650). 
Da mesma maneira, não houve relação entre AE aumentado (> 55mm) e incidência 
de arritmias consideradas precursoras de FA no holter (taquicardia atrial com pelo 
menos 20 batimentos ou densidade elevada de extrassístoles atriais, ou seja, > 30 
por hora), com p respectivamente 0,274 e 0,212. No seguimento clínico, ocorrência 
de AVC não foi mais prevalente nos pacientes com AE > 55mm (p 1,00), da mesma 
maneira que não houve relação entre tamanho do AE (> ou < 55mm) e incidência de 
FA nos ECGs seriados (p 0,950). Conclusão: No presente estudo, com 93 pacientes 
portadores de EMi importante reumática em ritmo sinusal, não foi encontrada asso-
ciação entre tamanho do AE e incidência de FA, mesmo com o emprego de holter 
de 24 horas. Dessa forma, a avaliação de uma monitorização mais prolongada (loop 
event recorder de 7, 14 ou até 30 dias) pode ser útil para a detecção precoce de FA 
subclínica nessa população de alto risco tromboembólico, permitindo assim uma 
melhor prevenção de episódios de AVC.

EP 209
OCORRÊNCIA DE DISTÚRBIOS DE CONDUÇÃO E IMPLANTE DE MAR-
CA-PASSO DEFINITIVO EM PACIENTES SUBMETIDOS A TAVI COM 
ABORDAGEM MINIMALISTA
MA MENICONI DAA SIQUEIRA, AC CERVONE, DJD TOGNA, FJC OLIVEIRA, AIO  
RAMOS, JE ASSEF, F FERES
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: O surgimento de distúrbios de condução e a necessidade de implante de 
marca-passo (MP) definitivo estão entre as complicações mais comuns relacionadas 
ao TAVI. Na aplicação do TAVI minimalista - em que se objetiva alta hospitalar oportuna 
< 48 horas - tais complicações são de central importância, e sua ocorrência deve ser 
monitorada sistematicamente. Objetivo: Avaliar a prevalência de alterações eletrocar-
diográficas sabidamente preditoras de distúrbios de condução após TAVI e a incidên-
cia de MP definitivo em até 30 dias após o procedimento, em pacientes (pctes) não-se-
lecionados submetidos a TAVI minimalista em um hospital terciário do SUS. Métodos: 
Estudo observacional e prospectivo, com inclusão de pctes consecutivos submetidos 
a TAVI minimalista no período de Set/2020 a Jan/2022, com análise do ECG antes e 
após a TAVI conforme protocolo institucional. Verificado a presença de alterações de 
ritmo e bloqueios atrioventriculares (BAV) e intraventriculares e a indicação de MP defi-
nitivo durante a internação e um mês após a alta hospitalar. Resultados: Foram avalia-
dos 50 pctes, com média de idade de 79,2 anos, com STS médio de 2,64% e 20 (40%) 
mulheres. Próteses balão-expansíveis foram utilizadas mais frequentemente (76%).
O ritmo e distúrbios de condução antes da TAVI encontrados foram:
• Ritmo sinusal: 41 (82%)
• Fibrilação atrial: 12 (24%)
• BAV 1 grau: 14 (28%)
• Bloqueio de ramo direito: 3 (6%)
• Bloqueio de ramo esquerdo: 7 (14%)
• Ritmo de MP: 4 (8%) 
A ocorrência de bradiarritmias que justificassem monitorização estendida e vigilância 
intra-hospitalar por ao menos 24 horas ocorreu em 7 (14%) pcts, sendo:
• Bloqueio atrioventricular total: 1 (2,5%)
• Bloqueio atrioventricular avançado: 1 (2,5%)
• Fibrilação atrial de baixa resposta ventricular: 2 (5%)
• Ritmo juncional: 2 (5%)
• Bradicardia sinusal e distúrbio de condução intraventricular: 1 (2,5%) 
Houve indicação de MP definitivo para 1 (2,5%) pcte. Não houve reinternação devido 
a distúrbios de condução ou implante de MP até 30 dias após a TAVI.
Conclusão: Em nossa experiência, poucos pctes submetidos a TAVI com estraté-
gia minimalista apresentaram distúrbios de condução necessitaram postergar a alta 
hospitalar. Apenas um paciente requereu implante de MP definitivo. A aplicação de 
protocolo institucional com alta hospitalar oportuna (<48h) não esteve relacionada à 
maior risco de distúrbios de condução em curto prazo (30 dias).

EP 208
IMPACTO PROGNÓSTICO DA RESISTÊNCIA PULMONAR EM PACIEN-
TES COM ESTENOSE MITRAL SUBMETIDOS A VALVOPLASTIA MI-
TRAL POR CATETER BALÃO
DANIELLA CIAN NAZZETTA, LARISSA CHRISTINE GOMES DE SOUSA, VITOR EMER 
EGYPTO ROSA, FERNANDA CASTIGLIONI TESSARI, RANNA SANTOS PESSOA, LAYARA 
FERNANDA VICENTE PEREIRA LIPARI, JOÃO RICARDO CORDEIRO FERNANDES, 
MARIANA PEZZUTE LOPES, RONEY ORISMAR SAMPAIO, FLÁVIO TARASOUTCHI
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A hipertensão pulmonar (HP) tem impacto bem estabelecido no prognós-
tico dos pacientes com estenose mitral (EM) reumática, os quais podem apresentar 
HP pré-capilar definida como resistência vascular pulmonar (RVP) ≥ 3,0 woods. Ainda 
há poucos dados na literatura sobre o real valor prognóstico da medida invasiva de 
RVP neste contexto. O objetivo do trabalho foi avaliar o impacto da RVP nos resultados 
a longo prazo de pacientes com EM reumática submetidos à valvoplastia mitral por 
cateter-balão (VMCB). Métodos: Estudo unicêntrico, retrospectivo, incluindo pacientes 
com EM reumática submetidos a VMCB de 2016 a 2020. Todos foram submetidos à 
avaliação clínica e laboratorial, e ecocardiograma pré e pós procedimento. Durante a 
VMCB, ecocardiograma transesofágico e medidas hemodinâmicas foram realizadas. 
O desfecho composto incluiu morte, reintervenção e classe funcional II a IV da New 
York Heart Association persistente no seguimento a longo prazo. Resultados: Fo-
ram incluídos 58 pacientes com mediana de idade de 50,5 [42-60,5] anos, dos quais 
82,8% eram dos sexo feminino. As comorbidades mais prevalentes foram hipertensão 
(55,2%), intervenção valvar prévia (22,4%) e diabetes (20,7%), fibrilação atrial (18%). A 
mediana da área valvar mitral foi de 1,2 [0,9-1,3] cm², do gradiente médio transmitral foi 
de 8 [6-12] mmHg e da pressão sistólica da artéria pulmonar (PSAP) foi de 42 [35-51] 
mmHg. A mediana da pressão hemodinâmica do átrio direito pré-procedimento foi de 
8 [6-10] mmHg, pressão média da artéria pulmonar foi de 26 [21-31]   mmHg, pressão 
capilar pulmonar foi de 18 [15-22] mmHg e RVP foi de 2,15 [1,5-3,46] mmHg/min. 
Apenas um (1,7%) caso necessitou de conversão para cirurgia aberta. A mediana de 
seguimento foi de 32,9 [20,2-43] meses. Na análise univariada, PSAP ecocardiográfica, 
pressão do átrio direito, ∆ PSAP hemodinâmica e insuficiência tricúspide moderada 
ou grave foram associados ao desfecho composto. Na análise multivariada ajustada 
pela RVP, a pressão de átrio direito (HR: 
1,626, IC 95% 1,005-2,630, p=0,047) foi o 
único preditor independente do desfecho 
composto. O ponto de corte de pressão 
de átrio direito encontrado pelo índice 
de Youden foi de 9,5 mmhg (Figura 1). 
Conclusão: Em pacientes com EM grave 
submetidos a VMCB, a medida de pressão 
de átrio direito no cateterismo cardíaco foi 
o único preditor independente de desfe-
cho combinado de morte, reintervenção 
e classe funcional II a IV da New York Heart 
Association no seguimento de longo prazo. 
A RVP não teve impacto nos resultados a 
longo prazo.

EP 210
AVALIAÇÃO DA ULTRASSONOGRAFIA À BEIRA-LEITO PARA DIAG-
NÓSTICO DE VALVOPATIAS ANATOMICAMENTE IMPORTANTES: 
ESTUDO PILOTO
RENATO PALADINO NEMOTO, TARSO AUGUSTO DUENHAS ACCORSI, RANNA 
SANTOS PESSOA, HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO, FLAVIO TARASOUTCHI
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A ausculta cardíaca apresenta baixa acurácia no diagnóstico das 
valvopatias e o ecocardiograma (ECO) é o exame padrão-ouro para documentação 
de lesões anatomicamente importantes. O diagnóstico à beira-leito está associado à 
economia de tempo e recursos, além de tratamento inicial mais preciso. O ultrassom 
como extensão do exame físico (POCUS, point-of-care ultrasound) aumenta acurácia 
diagnóstica de várias situações clínicas, mas seu papel no diagnóstico das valvopatias 
foi pouco estudado. Este estudo tem o objetivo de comparar a impressão diagnós-
tica de portadores de valvopatias importante através da avaliação clínica e POCUS 
realizada por residentes de cardiologia e cardiologista experiente. Métodos: Estudo 
prospectivo observacional unicêntrico, com pacientes portadores de valvopatia 
importante com ECO realizado até 90 dias da avaliação clínica. Todos foram exami-
nados po residente cego ao diagnóstico, que compilou dados clínicos e do POCUS 
em instrumento padronizado, seguida de avaliação semelhante por cardiologista ex-
periente. Utilizou-se o VSCAN (GE Healthcare®); análises com janelas de ECO (bidi-
mensional e mapeamento a cores) e quantificação subjetiva das lesões valvares. Os 
profissionais eram certificados por curso de POCUS institucional. Os dados de exame 
físico e POCUS foram comparados entre si e com dados do ECO. Resultados: 17 
pacientes tinham estenose mitral (EMi), 12 insuficiência mitral (IMi) e 20 estenose aór-
tica (EAo). A correlação entre a impressão final do exame clínico e o diagnóstico do 
ECO foi expressa pelo coeficiente de correlação de Pearson e foi, respectivamente em 
relação à avaliação do residente e do cardiologista, de 0,70 e 0,97 para EMi, 0,59 e 
0,79 para IMi e 0,69 e 0,85 para EAo. Os residentes realizaram POCUS com mediana 
de tempo de 235 seg (162;308) e cardiologista com mediana de 152 seg (117;206), 
p<0,001. Em relação à impressão final do POCUS e ECO, a correlação de Pearson 
foi, respectivamente, 0,92 e 0,91 para EMi, 0,72 e 0,87 para IMi, 0,90 e 0,91 para EAo. 
O coeficiente de concordância de kappa entre as avaliações do POCUS e ECO res-
pectivamente para avaliação do residente e do cardiologista foi de 0,73 e 0,72 para 
EMi, 0,41 e 0,57 para IMi e 0,75 e 0,72 para EAo. Conclusão: O diagnóstico clínico 
das valvopatias realizado por residentes tem baixa acurácia. A complementação da 
avaliação por POCUS apresenta forte concordância com diagnóstico ecocardiográfico 
quando realizada por todos profissionais. Este estudo piloto demonstra que o POCUS 
deve ser incorporado como estratégia diagnóstica à beira-leito.

Figura 1. 
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EP 211
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E DESFECHOS CIRÚRGIOS DE PA-
CIENTES COM TUMORES CARDÍACOS VALVARES E NÃO VALVARES 
SUBMETIDOS À CIRURGIA 
FERNANDA C TESSARI, VITOR EMER EGYPTO ROSA, RENER RS LOPES, FREDERICO 
JMM SOARES, DANIELLA C NAZZETTA, LAYARA FVP LIPARI, RANNA SPESSOA, FABIO 
FERNANDES, RONEY O SAMPAIO, FLÁVIO TARASOUTCHI
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: Tumores cardíacos primários são raros, cerca de 80% são benignos e mixoma é o 
mais comum em adultos. Quanto a tumores valvares, fibroelastoma papilífero é o mais preva-
lente, e faltam dados clínicos e prognósticos. Objetivo: Avaliar prevalência, características clíni-
cas e prognósticas de tumores valvares em pacientes com tumor cardíaco submetidos à cirur-
gia. Métodos: Estudo unicêntrico, retrospectivo, incluindo pacientes com tumor cardíaco sub-
metidos à cirurgia de 2013 a 2020. Realizada avaliação clínica, laboratorial, ecocardiográfica 
e anatomopatológica. Tumor valvar foi definido pelos achados cirúrgicos/histológicos. Eventos 
adversos pós-cirurgia, mortalidade em 30 dias e um ano foram avaliados. Os pacientes foram 
divididos em dois grupos, com e sem tumor valvar, para comparação de características clínicas 
e desfechos. Resultados: Incluídos 69 pacientes com mediana de idade de 56 [44-64] anos, 
78,3% do sexo feminino. A manifestação clínica mais comum foi insuficiência cardíaca (54,5%), 
sem diferença entre grupos. Não houve diferença quanto às comorbidades, exceto fibrilação 
atrial (FA), mais prevalente no grupo valvar (22,2% vs 0%, p=0,016). O risco cirúrgico avaliado 
pelo EuroSCORE II foi 0,94 (0,75-1,47)% no grupo não valvar e 1,64 (0,66-2,225)% no valvar 
(p=0,302). Ao ecocardiograma, 23 (37,1%) pacientes apresentavam tumor com acometimento 
valvar, sendo a valva mitral a mais acometida (72,7%), a maioria era pedunculada (57,1%) e 
a principal câmara acometida foi átrio esquerdo (79,7%). Na análise histológica, o tumor não 
valvar mais prevalente foi mixoma (91,7%) e o valvar, fibroelastoma papilífero (66,7%). Tumores 
valvares eram menores (10 [6,25-42,5] vs 42 [28-60] mm; p=0,005. Cinco (7,2%) pacientes 
realizaram troca valvar (3 mitrais) e 10 (14,7%), plástica (9 mitrais). Tempos de circulação ex-
tracorpórea e anóxia foram maiores no grupo valvar (99 [71-131] vs 57 [48-79] min; p=0,005 
e 77 [43-97] vs 35 [30-48 ]min; p=0,003, respectivamente]. FA foi o único desfecho adverso 
pós-cirurgia com diferença entre gru-
pos, mais prevalente no valvar (33,3% 
vs 6,7%; p=0,042). Mortalidade em 
30 dias foi 4,3%, sem eventos a longo 
prazo (fig. 1). A mediana de seguimen-
to foi 32 [20-43] meses. Conclusão: 
Tumores valvares são raros em pacien-
tes com tumor cardíaco submetidos à 
cirurgia. O perfil clínico e prognóstico 
são semelhantes aos do não valvar, ex-
ceto pela histologia, predominando o 
fibroelastoma papilífero. A mortalidade 
foi superior à estimada pelo EuroSCO-
RE II na população geral, ocorrendo 
precocemente após cirurgia, com bom 
prognóstico a longo prazo.

EP 213
CUIDADO BASEADO EM VALOR: A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NA LI-
NHA DE CUIDADO DA VALVOPATIA CIRÚRGICA
SIRLEI NUNES, BELLKISS WILMA ROMANO, DANIELLE MISUMI WATANABE, FLÁVIO 
TARASOUTCHI
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A linha de cuidado (LC) baseada em valor propõe que a responsabilida-
de seja compartilhada entre todos os envolvidos, e a melhor forma de medir valor em 
saúde, é acompanhar os resultados e os custos dos pacientes de forma longitudinal.  
Ressaltando que o valor para os pacientes deve ser a meta primordial da prestação 
de cuidados de saúde. Método: Os valvopatas cirúrgicos foram avaliados por uma 
equipe multidisciplinar: cardiologistas clínico e cirúrgico, nutricionistas, enfermeiros, 
psicólogos e outros. A psicologia avaliou em três momentos: pré-operatório, pós-
-operatório na enfermaria (Enf.) e pós-operatório após seis meses da realização do 
procedimento a contar da alta hospitalar, utilizou-se a técnica de entrevista semi-
-dirigida e o instrumento SF 36 que serve para medir a qualidade de vida (QV) a 
partir da percepção do indivíduo sobre seu estado de saúde geral. Resultados: 
Foram avaliados 995 pacientes no pré-operatório, 517 no pós-operatório na Enf. e 
144 pacientes no pós-operatório de seis meses entre março/2018 a fevereiro/2020. 
Os resultados apontaram uma melhora da QV nos oito domínios avaliados. O SF 
36 apresenta um escore final de 0 a 100, sendo que o 0(zero) corresponde ao pior 
estado geral de saúde e o 100(cem) ao melhor estado geral de saúde. Capacidade 
Funcional o escore no pré-operatório: 39,  pós-operatório na Enf.: 44 e pós-operató-
rio de seis meses: 70; Aspectos Físicos o escore no pré-operatório: 33, pós-opera-
tório na Enf.: 25 e pós-operatório de seis meses: 76; Dor oescore no pré-operatório: 
59, pós-operatório na Enf.: 57 e pós-operatório de seis meses: 67; Estado Geral de 
Saúde oescore no pré-operatório: 61, pós-operatório na Enf.: 71 e pós-operatório de 
seis meses: 76; Vitalidade oescore no pré-operatório: 59, pós-operatório na Enf.: 60 
e pós-operatório de seis meses: 68; Aspectos Sociais oescore no pré-operatório: 
67, pós-operatório na Enf.: 58 e pós-operatório de seis meses: 79; Aspectos Emo-
cionais oescore no pré-operatório: 70, pós-operatório na Enf.: 58 e pós-operatório 
de seis meses: 79; Saúde Mental  oescore no pré-operatório: 66, pós-operatório na 
Enf.: 67 e pós-operatório de seis meses: 69. Conclusão: A forma como as doenças 
valvares afetam a QV dos pacientes, exigiram uma mudança organizacional na forma 
de ofertar o cuidado, criando dessa forma a LC baseada em valor da valvopatia ci-
rúrgica, reafirmando que só é possível alcançar bons resultados quando as equipes 
trabalham juntas na direção de um propósito em comum - maximizar os resultados 
gerais do paciente através da sua visão sobre a QV.

EP 212
COMISSUROTOMIA MITRAL CIRÚRGICA E ESCORE ECOCARDIO-
GRÁFICO NA VALVOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA POR BALÃO 
IVANA PICONE BORGES DE ARAGÃO, RICARDO TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO, 
RODRIGO TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO, CAIO TEIXEIRA DOS SANTOS, RAUL 
FERREIRA DE SOUZA MACHADO, THAIS LEMOS DE SOUZA MACEDO, IVAN LUCAS 
PICONE BORGES DOS ANJOS, SARA CRISTINE MARQUES DOS SANTOS, EDISON 
CARVALHO SANDOVAL PEIXOTO
UNIVERSIDADE DE VASSOURAS - RIO DE JANEIRO - RJ – BRASIL
Introdução: O procedimento de valvuloplastia mitral percutânea por balão (VMPB), 
como tratamento da estenose mitral (EM) sintomática, possibilitou a diminuição da 
mortalidade e morbidade. Objetivo: Determinar a influência da comissurotomia mitral 
cirúrgica prévia (CMC) e do escore ecocardiográfico (ES) nos resultados e complica-
ções de valvoplastia mitral percutânea por balão (VMPB). Métodos: De 1987 a 2013, 
526 procedimentos de VMPB realizados usando-se técnicas do balão de Inoue, du-
plo balão e balão único Balt. Divididos em: grupo primário (GP) sem comissurotomia 
mitral prévia com 480 pacientes; grupo com comissurotomia cirúrgica prévia (GCCP) 
com 46.  Idade GCCP versus GP (42,7 ± 12,4 vs 36,9 ± 12,5 anos, p = 0,0030). 
Gênero, fibrilação atrial e classe funcional foram semelhantes. Foram observados, 
respectivamente, nos GP e GCCP, ES de 7,2 ± 1,4 e 7,7 ± 1,5 pontos (p = 0,0158) 
e área valvar mitral (AVM) 0,94 ± 0,21 e 1,00 ± 0,22 cm2 (p = 0,0699). Resultados 
- Pré-VMPB: a média da pressão arterial pulmonar (PMAP) foi 37,8 ± 14,2 e 37,6 ± 
14,4 mmHg, p = 0,9515; gradiente valvar mitral médio (MG) 19,6 ± 6,9 e 18,3 ± 
6,9 mmHg, p = 0,2342; AVM 0,90 ± 0,21 e 0,93 ± 0,19 cm2, p = 0,4092, respecti-
vamente, quando comparados os GP e GCCP. Pós-VMPB: PMAP foi 26,8 ± 10,2 e 
26,6 ± 10,9 mmHg, p = 0,9062; MG 5,4 ± 3,5 e 6,3 ± 4,2 mmHg, p = 0,1492; AVM 
2,04 ± 0,42 e 1,92 ± 0,41 cm2, p = 0,0801, respectivamente, para os GP e GCCP. 
A regurgitação mitral (RM) foi semelhante no pré e pós-VMPB. Houve RM grave pós-
-VMPB em 10 pacientes: oito em GP e dois no GCCP, p = 0,2048. Como não foram 
encontradas diferenças significativas, o grupo total foram divididos em ES ≤ 8 e> 8 
grupos: Pré-VMPB: PMAP 37,5 ± 13,9 e 39,3 ± 16,6 mmHg, p = 0,4041; MG 19,7 ± 
6,8 e 18,3 ± 7,3 mmHg, p = 0,1753; AVM 0,90 ± 0,21 e 0,94 ± 0,20 cm2, p = 0,0090, 
respectivamente. Post-VMPB: PMAP 26,7 ± 10,1 e 28,0 ± 10,6 mmHg, p = 0,3730, 
MG 5,5 ± 3,6 e 5,5 ± 3,3 mmHg, AVM 2,06 ± 0,42 e 1,90 ± 0,40 cm2, p = 0,0090. 
Conclusões: Após a VMPB, os resultados de ambos os grupos (GCCP e GP) foram 
semelhantes, quando comparados, apesar da idade e do escore ecocardiográfico, 
do grupo primário, tenham sido maiores no pré-VMPB. No grupo com ES >8 pontos 
foi observado menor AVM no pré-VMPB (p = 0,0090) e menor AVM no pós-VMPB 
(0,0090). A anatomia valvar foi mais importante do que a comissurotomia anterior.

EP 214
O GRAU DE ACOMETIMENTO CARDÍACO E SEU EFEITO NO PROG-
NÓSTICO CLÍNICO EM PACIENTES SUBMETIDOS À TROCA VALVAR 
AÓRTICA
CRISTHIAN ESPINOZA ROMERO, SÉRGIO OCTAVIO KORMANN, VITOR EMER EGYPTO 
ROSA, ANTONIO SÉRGIO DE SANTIS ANDRADE LOPES, JOÃO RICARDO CORDEIRO 
FERNANDES, RONEY ORISMAR SAMPAIO, FLAVIO TARASOUTCHI
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A estratificação de risco dos pacientes no pré-operatório de cirurgia de troca 
valvar aórtica é um desafio. A maioria dos escores de estratificação de risco são muito 
complexos e realizados fora da América Latina. Objetivo: Nosso objetivo é avaliar uma 
nova classificação de risco adaptada de Généreux em uma população brasileira para pre-
ver um desfecho combinado de óbito e readmissão hospitalar em pacientes submetidos à 
cirurgia de troca valvar aórtica. Métodos: Estudo retrospectivo unicêntrico envolvendo 196 
pacientes submetidos à cirurgia de troca valvar por estenose aórtica importante. Cada indi-
víduo foi classificado de acordo com o grau de acometimento cardíaco avaliado pelo eco-
cardiograma em três grupos denominados Généreux modificados, sendo: Grupo 1: sem 
dano cardíaco ou minimamente comprometido. Grupo 2: lesão ou disfunção secundária da 
valva mitral ou átrio esquerdo. Grupo 3: presença de hipertensão pulmonar, envolvimento 
da valva tricúspide ou ventrículo direito. Resultados: A mediana de idade nos grupos 1, 2 
e 3 foi de 63 (54-73) versus 69 (65-75) versus 70 (61-79) anos, respectivamente (p= 0,006). 
Não encontramos diferenças significativas entre os três grupos quanto à área valvar aórtica 
(0,8 [0,6-0,9] versus 0,7 [0,6-0,8] versus 0,7 [0,65-0,85] cm2, respectivamente; p=0,056) 
e o gradiente médio (50 [41-62] versus 56 [46-68] versus 48 [40-57] mmHg, respectiva-
mente; p=0,202). Também houve diferença entre os três grupos, 1,4% versus 8% versus 
25%, respectivamente (p=0,001) quanto à mortalidade em 30 dias, porém após análise de 
subgrupo a diferença foi apenas entre os grupos um e  três (p<0,05). Na análise da curva 
de Kaplan-Meier (figura 1), com seguimento mediano de 16 (2-25) meses, encontramos 
diferença entre os três grupos quanto ao desfecho combinado de óbito e readmissão hos-
pitalar (log-rank p< 0,001). Na análise multivariada, a nova classificação pelo escore de 
Généreux adaptado (HR 2,00, [IC 95% 
1,294-3,097], p=0,002) e o gradiente 
transaórtico médio (HR 0,973, [IC 
95% 0,951-0,996], p= 0,021) foram 
preditores independentes do resulta-
do composto. Conclusões: A nova 
classificação proposta foi um preditor 
independente de mau prognóstico, e 
quanto maior o grau de acometimen-
to cardíaco, menor a sobrevida no 
primeiro ano de seguimento. O gra-
diente transaórtico médio também foi 
preditor de desfecho, sugerindo que 
a estenose aórtica de baixo gradiente 
também tem pior prognóstico.
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EP 215
VALVOPLASTIA MITRAL POR BALÃO E O USO DO ESCORE ECOCAR-
DIOGRÁFICO
IVANA PICONE BORGES DE ARAGÃO, RICARDO TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO, 
RODRIGO TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO, CAIO TEIXEIRA DOS SANTOS, RAUL 
FERREIRA DE SOUZA MACHADO, THAIS LEMOS DE SOUZA MACEDO, IVAN LUCAS 
PICONE BORGES DOS ANJOS, SARA CRISTINE MARQUES DOS SANTOS, EDISON 
CARVALHO SANDOVAL PEIXOTO
UNIVERSIDADE DE VASSOURAS - RIO DE JANEIRO - RJ – BRASIL
Introdução: A valvoplastia mitral percutânea por balão (VMPB) surgiu como uma 
alternativa para o tratamento cirúrgico da estenose mitral. Objetivo: Identificar os 
fatores, que predizem óbito e eventos combinados de óbito, nova valvoplastia mitral 
por balão (VMPB) ou cirurgia valvar mitral a longo prazo, nos pacientes submetidos à 
valvoplastia mitral percutânea por balão. Métodos: Entre 1987 e 2013 um total de 312 
pacientes foram acompanhados. Período de 54.0 ± 31,0 meses. Foram usadas as 
técnicas do balão único (84,4%), do balão de Inoue (13,8%) e do duplo balão (1,7%). 
O grupo foi dividido em escore ecocardiográfico (EE) >8 e ≤ 8. A análise multivaria-
da foi realizada para identificar os fatores independentes para sobrevida e sobrevida 
livre de evento. Resultados: Idade 38,0 ± 12,6 (13 a 83) anos. Pré-procedimento: 
84,42% pacientes com EE ≤8 e 15.57% EE > 8; sexo feminino em 85%; ritmo sinusal 
em 84%. No final de seguimento: Sobrevida total, do grupo de EE ≤8 e EE > 8 foi de 
95,5%, 98,0% e 82,2% respectivamente (p<0,0001), enquanto que a sobrevida livre 
de eventos combinados foi respectivamente 83,4%, 86,1% e 68,9% (p<0,0001). Na 
análise multivariada, os fatores, que predisseram óbito a longo prazo foram o EE >8 
pré-procedimento e a presença de insuficiência valvar mitral grave per-procedimento, 
e os que predisseram eventos combinados, foram a história prévia de comissuroto-
mia valvar mitral e de fibrilação atrial e a presença de insuficiência valvar mitral grave 
per-procedimento e de área valvar mitral < 1,5 m2 (insucesso) pós-procedimento. 
Conclusão: A VMPB é um procedimento efetivo, sendo que mais de dois terços dos 
pacientes estavam livres de eventos ao final do seguimento. A sobrevida no grupo 
total foi elevada, maior no grupo com menor escore ecocardiográfico.

EP 217
BALÃO ÚNICO E INOUE NA VALVOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA 
IVANA PICONE BORGES DE ARAGÃO, RICARDO TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO, 
RODRIGO TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO, CAIO TEIXEIRA DOS SANTOS, RAUL 
FERREIRA DE SOUZA MACHADO, IVAN LUCAS PICONE BORGES DOS ANJOS, THAÍS 
LEMOS DE SOUZA MACEDO, SARA CRISTINE MARQUES DOS SANTOS, EDISON 
CARVALHO SANDOVAL PEIXOTO
UNIVERSIDADE DE VASSOURAS - RIO DE JANEIRO - RJ – BRASIL
Introdução: O balão de Inoue é mundialmente utilizado. A técnica do balão 
único Balt obtém resultados semelhantes com custo menor. Objetivos: Estudar a 
evolução em longo prazo das técnicas de valvoplastia mitral por balão (VMB) do 
balão único Balt e de Inoue e identificar as variáveis independentes para sobrevida e 
sobrevida livre de eventos maiores. Método: Estudo prospectivo, longitudinal, obser-
vacional não randomizado. De 526 procedimentos realizados a partir de 06/1987 com 
balão único de 20 mm ou duplo balão, foram evoluídos 312 procedimentos realiza-
dos entre 04/1990 e 12/2014, e seguidos em longo prazo por 51 ± 34 meses, 256 do 
grupo do balão único Balt (GBU) com evolução de 55 ± 33 meses e 56 do grupo do 
balão de Inoue (GBI) com evolução de 33 ± 27 meses (p<0,0001). Foram utilizados 
testes do: Qui-quadrado ou exato de Fischer, t de Student, curvas de Kaplan-Meier e 
análise multivariada de Cox. Resultados: No GBI e GBU encontrou-se: sexo feminino 
42 (74,5%) e 222 (86,6%), (p=0,0276) e idade, fibrilação atrial, área valvar mitral (AVM) 
pré-VMB e escore ecocardiográfico foram semelhantes, sendo a AVM pós-VMB res-
pectivamente de 2,00 ± 0,52 (1,00 a 3,30) e 2,02 ± 0,37 (1,10 a 3,30) cm² (p=0, 
9550) e no final da evolução a AVM de 1,71 ± 0,41 e 1,54 ± 0,51 cm² (p=0,0883), 
nova insuficiência mitral grave 5 (8,9%) e 17 (6,6%), (p=0,4749), nova VMB 1 (1,8%) e 
13 (5,1%), (p=0,4779), cirurgia valvar mitral 3 (5,4%) e 27 (10,4%), (p=0,3456), óbitos 
2 (3,6%) e 11 (4,3%), (p=1,000) e EM 5 (8,9%) e 46 (18,0%), (p=0,1449). A técnica do 
balão único versus a do balão único não predisse sobrevida ou sobrevida livre de EM. 
Variáveis que predisseram independentemente sobrevida foram: idade.

EP 216
BALÃO ÚNICO BALT NA VALVOPLASTIA MITRAL
IVANA PICONE BORGES DE ARAGÃO, RICARDO TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO, 
RODRIGO TRAJANO SANDOVAL PEIXOTO, CAIO TEIXEIRA DOS SANTOS, RAUL 
FERREIRA DE SOUZA MACHADO, THAIS LEMOS DE SOUZA MACEDO, IVAN LUCAS 
PICONE BORGES DOS ANJOS, SARA CRISTINE MARQUES DOS SANTOS, EDISON 
CARVALHO SANDOVAL PEIXOTO
UNIVERSIDADE DE VASSOURAS - RIO DE JANEIRIO - RJ - BRASIL
Introdução: A técnica do balão único (BU) para valvoplastia mitral por balão (VMB) 
é a de menor custo. Objetivo: Analisar a evolução (evol) e determinar as variáveis 
para sobrevida (S) e S livre de eventos maiores (EM) na evol em longo prazo (ELP) 
da técnica do BU Balt. Métodos: Estudo prospectivo. De 07/1987 a 12/2014, realiza-
mos 526 procedimentos (proc). A partir de 04/1990 realizamos 404 (76,8%) com BU 
Balt, 256 com ELP. O diâmetro foi de 25 mm em 5 proc e de 30 mm em 251 e a área 
de dilatação de 7,02±0,30 cm². A ELP foi de 55±33 (1 a 198) meses. Em foram óbito 
(Ob), nova VMB ou cirurgia valvar mitral (CVM). Utilizou-se os testes: Qui quadrado, 
t de Student, curvas de Kaplan-Meier e análise multivariada de Cox. Resultados: 
A idade média foi 38,0±12,6 anos, sexo feminino (SF) 222 (86,7%) pacientes (p), 
ritmo sinusal 215 (84,0%), eco escore (EE) 7,2±1,5 (4 a 14) pontos, área valvar mitral 
(AVM) pré-VMB 0,93±0,21 cm². A AVM pré e pós-VMB (Gorlin) foi 0,90 ± 0,20 e 2,02 
± 0,37 cm² (p<0,001) e sucesso AVM ≥1,5 cm² em 241 (94,1%) proc. Três (1,2%) p 
começaram a evol com insuficiência mitral (IM) grave. No final da evol 118 (46,1%) 
p estavam em classe funcional (CF) I, 71 (27,7%) em CF II, 53 (20,7%) em CF III, 3 
(1,2%) em CF IV e 11 Ob (4,3%), dos quais 9 (3,5%) foram óbitos cardíacos, sendo 
que em cinco ocorreram na cirurgia valvar e 17 (8,2%) p com IM grave. Doze (4,7%) 
p foram submetidos à nova VMB e 27 (10,5%) à cirurgia valvar mitral (CVM). Previram 
independentemente S no modelo de sete variáveis: EE ≤8 (p<0,002, HR=0,143), 
idade ≤50 anos (p=0,014, HR=0,202) e ausência de CVM na evol (p=0,004, 
HR=0,170) quando entrou CVM na evolução, que é variável de evol e EM e no mo-
delo de seis variaveis, onde não entrou CVM na evol previram independentemente 
S EE≤8 (p<0,001, HR=0,116) e idade ≤50 anos (p=0,011, HR=0,203). No modelo 
de seis variáveis já que CVM é um EM previram independentemente S livre de EM: 
ausência de comissurotomia prévia (p<0,002, HR=0,318), SF (p=0,036, HR=0,466) 
e AVM pós VMB ≥1,50 cm² (p<0,001, HR=0,466). Conclusões: A técnica do balão 
único apresentou resultados e evol semelhante a de Inoue,. A VMB com BU demons-
trou resultados semelhantes às outras técnicas. Previram S e/ou S livre de EM: EE 
≤8, idade ≤50 anos, ausência de CVM na evol, ausência de comissurotomia prévia, 
SF e AVM pós VMB ≥1,50 cm².

EP 218
ENDOCARDITE POR COXIELLA BURNETII (FEBRE Q): VEGETAÇÃO 
EM VALVA AÓRTICA ASSOCIADA A EVENTO EMBÓLICO NO SISTEMA 
NERVOSO CENTRAL 
MATHEUS RAMOS DAL PIAZ, GLÍCIA CHIERICI BAPTISTA, YASMIN ALGAZAL, RENATA 
MULLER COUTO, WILSON NADRUZ JUNIOR
FACULDADE DE CIENCIAS MÉDICAS – UNICAMP – CAMPINAS - SP – BRASIL
Introdução: A febre Q, zoonose causada pela bactéria Coxiella burnetii, evolui com 
curso agudo, subagudo ou crônico, sendo comum, neste último, manifestações 
como endocardite, osteomielite e infecções vasculares. É um microrganismo intra-
celular obrigatório, não é cultivável em meios de culturas tradicionais, logo, apre-
senta-se com hemoculturas negativas. Métodos: Estudo observacional, descritivo, 
do tipo relato de caso, com objetivo de relatar uma doença de difícil diagnóstico 
e elevada morbimortalidade, com relevância clínica para futuros estudos. Descri-
ção do Caso: Paciente de 45 anos, natural do interior de São Paulo, previamente 
hipertenso, obeso, etilista e tabagista, admitido em Hospital Secundário, com 
acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) frontal à esquerda. Durante internação 
e investigação do quadro, apresentava sopro diastólico em foco aórtico, sendo 
realizado ecocardiograma transtorácico (ECOTT), que evidenciou valva aórtica 
bicúspide com formação ecogênica séssil aderida à face ventricular dos folhetos 
coronarianos direito/não coronariano de valva aórtica, medindo 15x10mm, sugestivo 
de vegetação. Iniciado tratamento com ampicilina/sulbactam e gentamicina, porém, 
evoluiu com crescimento da vegetação de 15x10mm para 20x14mm em ECOTT de 
controle. Encaminhado para Hospital Terciário para realização de troca valvar por 
aumento da vegetação em vigência do tratamento clínico adequado, além de mani-
festações embólicas graves (AVCi). Realizada troca valvar aórtica por prótese metá-
lica após um mês de internação. Hemoculturas e cultura do fragmento valvar foram 
negativas, sendo solicitadas, então, sorologias para brucelose, bartonelose e febre 
Q para investigar endocardite com culturas negativas. A sorologia IgG para Coxiella 
burnetii foi positiva com título maior que 1600, sendo iniciada doxiciclina 100mg a 
cada 12 horas. ECOTT pós-operatório mostrou prótese aórtica metálica normofuncio-
nante e insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida (39%). Recebeu alta após 
dois meses de internação, com programação de manter doxiciclina por 18 meses. 
Conclusão: As etiologias de Endocardite com hemoculturas negativas variam 
geograficamente e existem poucos relatos de casos no Brasil, sendo assim, de suma 
relevância clínica. O caso acima destaca-se pela presença de vegetação em válvula 
aórtica, acometimento raro dentro os casos de endocardite causado por Coxiella 
burnetii descritos na literatura, tendo desfecho satisfatório após antibioticoterapia 
direcionada.
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EP 219
INSUFICIÊNCIA AÓRTICA GRAVE CAUSADA POR VALVA QUADRICÚS-
PIDE: RELATO DE CASO 
JCT PENTEADO, GCP SPESSOTTO,V RAHAL, GR YAMAKAWA, MC VIEIRA, ET 
FIGUEIREDO
FUNEPE - PENAPOLIS - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A ocorrência de valva aórtica quadricúspide (VAQ) é rara, sendo um achado 
ao acaso em exames cardiológicos e necropsias. A insuficiência aórtica (IAo) é frequente e 
suas evidências clínicas são variadas, tais como o aparecimento de sopro diastólico aspi-
rativo, sinais de sobrecarga ventricular e a ocorrência de fibrilação atrial (FA). Por vezes, a 
VAQ pode ser acompanhada de outras anomalias, como anormalidades do óstio das arté-
rias coronárias, comunicação interatrial ou interventricular, tetralogia de Fallot, persistência 
do ducto arterial, insuficiência ou prolapso da válvula mitral, cardiomiopatia hipertrófica, es-
tenose fibromuscular subaórtica e transposição de grandes vasos. O presente estudo tem 
como objetivo relatar o achado de IAo por VAQ em uma investigação de dispneia. Relato 
de Caso: paciente masculino, 58 anos, tabagista, com queixa de dispneia progressiva aos 
esforços há 2 anos. Ausculta cardíaca revelou sopro diastólico aspirativo grau IV/VI decres-
cente em foco aórtico com irradiação para foco aórtico acessório. O eletrocardiograma de 
12 derivações mostrou FA e sinais de sobrecarga ventricular esquerda (critérios de Cornell 
e Sokolow-Lyon). Sendo assim, foi indicada a realização de ecocardiograma transtorácico 
(ETT), que mostrou VAQ, com má coaptação de suas válvulas, gerando IAo importante 
ao Doppler. Além desses achados, foi verificada uma hipertrofia miocárdica excêntrica, 
com insuficiência mitral leve e tricúspide moderada. Diante dos achados de insuficiência 
cardíaca associada à FA, com presença de dois pontos no CHADS2VASc score, optou-se 
por anticoagulação com varfarina e indicação de troca valvar aórtica, de acordo com as 
diretrizes vigentes. O paciente segue em acompanhamento clínico enquanto aguarda ci-
rurgia via SUS. Discussão: Achados da literatura mostram que um erro na fusão do septo 
aórtico-pulmonar ou a proliferação mesenquimal anormal no tronco da artéria aorta pode 
levar a um defeito congênito nas cúspides valvares. Além disso, processos inflamatórios 
podem interferir no seu correto processo de formação. Apesar de possuir função aparen-
temente normal, essa alteração congênita costuma ser diagnosticado por volta da quinta 
e sexta décadas de vida, época em que surgem sinais de seus efeitos na função cardíaca. 
Conclusão: O encontro de VAQ ao ETT deve ser seguido dos rastreamento de outras pos-
síveis anomalias em conjunto. A presença de IAo grave sintomática já indica a necessidade 
de intervenção cirúrgica, com reparo ou troca valvar.

EP 221
RELATO DE CASO DE ENDOCARDITE BACTERIANA POR STAPHY-
LOCOCCUS AUREUS COM ACOMETIMENTO DE VALVAS AÓRTICA, 
MITRAL E PULMONAR
MVF SOUSA, MFR CRUZ, RM COUTO, SA FERNANDES JÚNIOR, LG URRESTI AF  
SILVA JUNIOR, WEM ROCHA, MS PASSOS, MATOS-SOUZA JR, DC OLIVEIRA
FACULDADE DE CIENCIAS MÉDICAS – UNICAMP - CAMPINAS - SP – BRASIL
Introdução: A endocardite bacteriana com acometimento multivalvar é incomum e geralmen-
te relacionado ao acometimento de 2 valvas. É relatado o caso de um paciente que abriu a 
sintomatologia com quadro de alteração neurológica e em investigação foi diagnosticado 
endocardite por Staphylococccus aureus com acometimento de valvas mitral, aórtica e pul-
monar. Métodos: Realizada revisão de prontuário do paciente de 18/01/2021 a 06/08/2021. 
Resultados: Paciente de 53 anos, masculino, antecedente pessoal de diabetes mellitus, hi-
pertensão arterial sistêmica e tabagismo procurou atendimento médico por queixa de paresia 
em membro superior direito, ptose palpebral à direita e diplopia. Durante investigação iniciou 
quadro de febre, inapetência e perda de peso. No exame físico apresentava sopro diastólico 
em foco pulmonar. Em exames presença de hemocultura positiva para Staphylococcus au-
reus e iniciado tratamento com oxacilina. Em ecocardiograma transtorácico (ECOTT) visua-
lizados vegetações em valva pulmonar e mitral. Após visualização de alterações solicitado 
transferência para hospital de nível terciário. Em novo ECOTT, realizado já em serviço terciário, 
visualizado vegetações em valva pulmonar de 14mm, folheto anterior de valva mitral de 7mm 
e folheto coronariano direito de valva aórtica de 7 mm (imagem 1). Trocado oxacilina por 
vancomicina após quadro de leucopenia e plaquetopenia. Após 2 meses de vancomicina, 
desaparecimento de vegetações em valvas aórtica e mitral. Realizado valvoplastia de valva 
pulmonar com patch bovino e comissurotomia. Paciente mantido em seguimento ambulatorial 
e sem queixas até o presente momento. Conclusão: Realizada revisão da literatura e não 
é incomum o acometimento de duas valvas por endocardite, mas o acometimento de três 
valvas é raro. O acometimento multivalvar está relacionado a infecções de maior gravidade e 
maior mortalidade. Apesar do prognostico ruim nesses casos o paciente em questão evoluiu 
de forma satisfatória, mantendo seguimento ambulatorial após abordagem cirúrgica.

EP 220
PROLAPSO DE VALVA AÓRTICA COMO CAUSA RARA DE INSUFICIÊN-
CIA AÓRTICA ANATOMICAMENTE IMPORTANTE: SÉRIE DE CASOS
MÔNICA FIGUERÊDO, JANDSON PIRES, PÂMELA CAVALCANTE, RENATO NEMOTO, 
VITOR EMER EGYPTO ROSA, RONEY ORISMAR SAMPAIO, FLÁVIO TARASOUTCHI
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Prolapso de valva aórtica é uma entidade rara e subdiagnosticada na prática clínica, 
com prevalência de cerca de 0.02% na população norte-americana. Pacientescom 
insuficiência aórtica (IAo) moderada a importante podem ter discretas anormalida-
des ao ecocardiogramatranstorácico (ECOTT), como espessamento das cúspidese 
diâmetro do anel preservado na ausência de dilatação importante da raiz da aorta, 
porém com jatos excêntricos significativos decorrentes de prolapso. O correto diag-
nóstico pode impactar na indicação de intervenção e desfecho desse grupo. Analisa-
mos 3 casos de pacientes que foram encaminhados ao serviço de valvopatias, com 
diferentes evoluções. Caso 1: Paciente de 60 anos, sintomático, em classe funcional 
(CF) II, com sopro diastólico aspirativode forte intensidade em foco aórtico. ECOTT 
revelouvalva aórtica trivalvular com prolapso de válvula coronariana direita, com jato 
excêntrico em direção à cúspide anterior da valva mitral, com IAo importante e insu-
ficiência mitral moderada. Solicitada angiotomografia (AngioTc) de aorta que eviden-
ciou ectasia difusa, commedida de 4,16cm no maior diâmetro. Indicada troca valvar 
aórtica e plástica da mitral, sem intervenção na aorta. Caso 2: Paciente de 44 anos, 
sintomático, CF II, com sopro diastólico aspirativo em foco aórtico de moderada in-
tensidade e pulso em martelo d’agua. ECOTT revelou valva aórtica trivalvular com 
prolapso e degeneração de válvula coronariana direita, com IAoimportante. AngioTc 
de aorta demonstrou ectasiasupravalvar com maior calibre de 3,79 cm, sem sinais 
de dissecção ou coarctação. Indicada troca de valva aórtica, sem correção de aorta. 
Caso 3: Paciente de 61 anos, assintomático,  encaminhado por achado ao ECOTT, 
de hiperfluxo aórtico. Evidenciava valva aórtica trivalvular e prolapso de uma de suas 
válvulas com falha de coaptaçãoe IAo importante, sem complicadores. AngioTc de 
aorta com ectasia medindo 3,9 cm, no maior diâmetro. Optadopor manter watchfull 
waiting, por estabilidade da patologia, com evolução satisfatória até o momento. O 
prolapso de valva aórtica pode ser detectado concomitante a diversas alterações 
congênitas, incluindo prolapso de mitral e não implica em IAo em todos os casos. 
O reconhecimento da IAo severa causada porprolapso aórtico é importante para a 
adequada indicação do tratamento e seguimento, podendo impactar no desfecho e 
reduzir complicações a médio e longo prazonesse grupo de pacientes.

EP 222
TAQUICARDIA VENTRICULAR FASCICULAR MIMETIZANDO PROLAP-
SO MITRAL ARRITMOGÊNICO
PAMELA NOGUEIRA CAVALCANTE, RENATO NEMOTO, VITOR EMER EGYPTO ROSA, 
JOAO RICARDO CORDEIRO FERNANDES, LUCIANA SACILOTTO FERNANDES, 
FLAVIO TARASOUTCHI
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Prolapso de valva mitral (PVM) acomete cerca de 1 a 3% da população. Frequente-
mente é considerado benigno, porém as formas graves arritmogênicas podem ter 
múltiplas apresentações, tornando-se um desafio diagnóstico. PVM associada a ar-
ritmias ventriculares originadas no musculo papilar ou relacionadas a parede inferior 
são as mais frequentes, acometem mais mulheres jovens, com prolapso de ambas 
as cúspides e estão associadas a um risco maior de morte súbita. As manifestações 
clínicas se assemelham a outras arritmias ventriculares complexas, o que torna difícil 
a diferenciação entre elas, como descrito no caso a seguir: Paciente feminina, 58 
anos, com antecedente de PVM com insuficiência mitral moderada, deu entrada em 
nosso serviço com queixa de dispneia aos esforços e palpitações. Eletrocardiograma 
evidenciou taquicardia ventricular (TV), com padrão de fascicular, sem critérios de 
instabilidade hemodinâmica. A arritmia foi revertida com amiodarona. Ecocardiogra-
ma transtorácico confirmou prolapso mitral de cúspide anterior, com espessamento 
das cúspides, falha de coaptação central, refluxo mitral moderado a importante, au-
mento de camaras esquerdas e disfunção ventricular esquerda discreta, às custas de 
hipocinesia difusa. Ressonancia magnética cardíaca descartou fibrose e disjunção 
anulo-mitral. Para caracterizar o mecanismo da arritmia, realizamos estudo eletrofi-
siológico que identificou um mecanismo de reentrada no fascículo posterior do ramo 
esquerdo. Realizada ablação com sucesso. A paciente evoluiu com melhora dos 
sintomas, recuperação da função ventricular e redução da regurgitação mitral. TV 
fascicular pode ocorrer tanto em corações estruturalmente normais quanto nas 
cardiopatias. Portadores de PVM apresentam com maior frequência arritmias ven-
triculares associadas ao musculo-papilar, porém podem apresentar outras arritmias 
ventriculares complexas como no caso descrito. A diferenciação é importante e pode 
ser decisiva na tomada de decisão terapêutica desses casos. 
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EP 223
CIV SUBAÓRTICA COMO COMPLICAÇÃO DE ENDOCARDITE DE VAL-
VA NATIVA
EA ANTONIO, ELA ANTONIO, F MENDES, JE BORRELLI FILHO, LFG ODONE
HOSPITAL DOS FORNECEDORES DE CANA - PIRACICABA - SP – BRASIL
A despeito do avanço tecnológico e terapêutico da última década, a endocardite 
infecciosa  (EI) permanece uma patologia com alta morbimortalidade. Em contra-
partida, nota-se mudança em seu perfil epidemiológico, com ascensão nos casos 
relacionados a presença de dispositivos invasivos e degeneração valvar, sendo o 
estafilococus o principal agente infeccioso. Relatamos um caso de sucesso no tra-
tamento de uma grave EI de valva aórtica que resultou, além de múltiplos sítios de 
embolização e choque cardiogênico decorrentes de insuficiência aórtica (IAO) agu-
da e grave, em perfuração de folheto coronariano, abscesso valvar extenso e con-
sequente comunicação interventricular (CIV) subaórtica. Relato de caso: COP, 73 
anos, masculino, portador de linfoma linfocítico indolente e insuficiência renal crônica 
não dialítica. Admitido com queixa de queda do estado geral, febre, dor abdominal e 
tontura. Submetido a rastreio infeccioso e inicialmente diagnosticado com infecção 
de trato urinário, sem melhora a despeito de antibioticoterapia empírica. Após piora 
neurológica, associado a choque séptico de foco abdominal, visualizado em exame 
tomográfico múltiplos sítios de embolização e disseminação hematogênica, sendo 
eles pielonefrite, abscesso esplênico, isquemia cerebelar e lesões cutâneas caracte-
rizadas como lesões de Janeway. Identificado em hemoculturas pareadas infecção 
por S. Aureus. Submetido a ecocardiograma transesofágico o qual confirmou vege-
tação filamentar em valva nativa de 10 mm associado a disfunção valvar - insuficiên-
cia moderada da aórtica. No 45 dia de tratamento, apresentou rápida deteriorização 
clínica para choque cardiogênico e síndrome cardiorrenal, secundário a IAO aguda e 
grave, sendo optado por tratamento cirúrgico de urgência. Submetido a troca valvar 
aórtica por prótese biológica, com visualização no intraoperatório de perfuração de 
seio coronariano direito, abscesso valvar extenso e com contiguidade para septo, 
resultando em CIV a aproximadamente um cm abaixo da valva aórtica, a qual foi 
corrigida em mesmo tempo cirúrgico. Mantido em suporte intensivo e antibioticote-
rapia prolongada, com resolução de quadro infeccioso, compensação cardíaca e 
recuperação de função renal. Conclusão: Relatamos o caso de tratamento clinico e 
cirúrgico de sucesso em uma grave EI de valva nativa aórtica, com positividade em 
todos os critérios diagnósticos, múltiplas embolizações e rápida evolução para insu-
ficiência valvar, associado a abscesso e consequente CIV subaórtica, uma incomum 
porém grave e potencialmente fatal complicação local.

EP 225
ENDOCARDITE TROMBÓTICO NÃO BACTERIANA, UMA POSSÍVEL 
COMPLICAÇÃO NO ADENOCARCINOMA
CLAUDIO HUMBERTO DIOGO JORGE, MARIANA LONGO BUKA, CARLOS EDUARDO 
MIGUEL, JULIANE AGUTINI ORATI, LUIZ FERNANDO DAL COL, JAMIL ALLI MURAD 
JR, GUILHERME AUGUSTO ATHAYDE, OSVALDO LOURENÇO SILVA JR, MARCELO 
ARRUDA NAKAZONE, LILIA NIGRO MAIA
FACULDADE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP - SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO - SP - BRASIL
C.E.L.V., masculino, 60 anos, natural e procedente de São José do Rio Preto, mé-
dico, caucasiano. Paciente em acompanhamento com a Hematologia desde 2010, 
quando foi diagnosticado com Mieloma Múltiplo (MM) IgA, iniciou quimioterapia e foi 
referenciado para transplante de medula óssea, atingindo remissão completa após 
o procedimento. Em 2020, apresentou recaída do MM com insuficiência renal e ne-
cessidade de hemodiálise. Realizou nova quimioterapia com boa resposta e recu-
peração da função renal, permanecendo em uso de Daratumumab em dose de ma-
nutenção. Em dez/2021, apresentou quadro de COVID e trombose venosa profunda 
de membros inferiores, medicado com Apixabana 2,5 mg de 12/12h. Em fev/2022, 
ainda em uso de anticoagulante, evoluiu com afasia, hemiparesia direita e NIHSS 
14. Neuroimagem constatou AVC isquêmico em artéria cerebral média esquerda, 
de provável origem embólica. Realizada trombéctomia mecânica com resolução 
dos déficits. Foi mantida anticoagulação plena com Enoxaparina e seguimos com 
investigação etiológica. Entre os exames: ECG (sinusal com BRD e BDAS), Holter 
24h (normal) e Ecocardiograma transtorácico mostrando espessamento da valva 
mitral com restrição da cúspide posterior, além de regurgitação mitral (vena con-
tracta 6mm). Optado por Ecocardiograma transesofágico (ECOTE) que reforçou a 
presença do espessamento mitral e presença de imagens hiperecogênicas aderidas 
(sendo a maior de 0,55 x 0,3 cm). Paciente não apresentava febre ou sinais e sinto-
mas infecciosos, foram coletadas duas amostras de hemoculturas com resultados 
negativos. Em adição ao caso, observou na angioTC de pescoço, como achado de 
exame, uma formação nodular no ápice do pulmão direito. Complementado com 
tomografia do tórax que revelou múltiplos micronódulos sólidos. Realizado core 
biópsia e identificado Adenocarcinoma pulmonar acinar e micropapilar primário 
de pulmão. Paciente iniciou acompanhamento imediato com a Oncologia, da qual 
segue em tratamento (Osimertinib) com resposta dentro do esperado. A Endocardite 
Trombótica não Bacteriana (ETNB) é uma complicação rara, mas, quando presente, 
frequentemente, se associa com Adenocarcinoma, principalmente de sítio primário 
pulmonar. Considerando que a etiologia do AVC foi um ETNB, o paciente foi mantido 
ambulatorialmente em dose plena de Enoxaparina e repetido ECOTE após 30 dias de 
anticoagulação. Houve completa resolução, com desaparecimento do espessamen-
to e das alterações valvares antes visualizadas. Paciente segue em uso de Warfarina 
com (RNI entre 2,0 e 3,0) e boa evolução, sem novos eventos cardioembólicos. 

EP 224
DUPLA ARTÉRIA DESCENDENTE ANTERIOR ESQUERDA: REVISÃO 
DE LITERATURA 
DAVID EMMANUEL BEDOYA GOYES, RONEY ORISMAR SAMPAIO, GEOVANA TAVEIRA 
ROSADO, ANTONIO DE SANTIS, VITOR EMER E ROSA, FLÁVIO TARASOUTCHI
INSTITUTO DO CORAÇÃO, FACULDADE DE MEDICINA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 
SÃO PAULO - BRASIL
Introdução: As anomalias das artérias coronárias são alterações congénitas que 
incluem um grupo extenso de malformações com uma ampla variedade quanto a 
origem, trajeto e distribuição. Podem ser assintomáticas e benignas ou apresentar-se 
com sintomas como precordialgia e morte súbita. A artéria descendente anterior du-
pla é uma variante anatômica pouco comum, definida como a presença de duas ar-
térias descendentes anteriores dentro do sulco interventricular anterior, sendo subdi-
vidida em quatro tipos. Este relato descreve o caso de um paciente com dupla artéria 
descendente anterior encontrada incidentalmente durante cineangiocoronariografia 
pré-operatória. Relato do Caso: Paciente masculino de 72 anos de idade, portador 
de prótese biológica em posição aórtica com disfunção tipo estenose, previamente 
revascularizado (Artéria torácica interna-Descendente anterior sequencial com pri-
meira diagonal), hipertenso, diabético insulinodependente e nefropata crônico não 
dialítico. Foi internado por insuficiência cardíaca perfil B de Stevenson. Realizado 
ecocardiograma transtorácico que demonstrou espessamento importante e redução 
da mobilidade, seguido de eco transesofágico que detalhou presença de imagem 
ecogênica de 15x10 mm sugestiva de trombo. Discussão: A artéria descendente 
anterior (ADA) é a artéria coronária que tem a origem, recorrido e distribuição mais 
constante no corpo humano. A ADA nasce do tronco coronário esquerdo, recorrendo 
o sulco interventricular anterior descendendo para o ápice cardíaco, dando origem 
aos ramos diagonais para a região anterior do ventrículo esquerdo e aos ramos sep-
tais que vão para o septo interventricular. A oclusão do segmento curto da ADA não 
costuma ocasionar alterações significativas da contratilidade da parede anterior. Ao 
contrário, quando esse segmento miocárdico está acinético ou discinético, indica 
oclusão do segmento longo da ADA.
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RELATO DE CASOS
EP 226
MANEJO DA AMILOIDOSE DE CADEIAS LEVES EM PACIENTE COM 
MIELOMA MÚLTIPLO, RELATO DE CASO
ANDRES EDUARDO LARROVERE VASQUEZ, ALINE SABRINA HOLANDA TEIXEIRA, 
JULIANA CORREA DE OLIVEIRA, GABRIEL MOSTARO FONSECA, PATRICK DUARTE 
TEIXEIRA, BRUNA GONÇALVES GUSTINELLI, RODRIGO NORONHA CAMPOS 
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O termo amiloidose cardíaca se refere á infiltração do miocárdio por 
proteínas amiloides como resultado de doença sistêmica ou localizada. Várias 
proteínas pro-amiloides podem se depositar no coração, apresentando quadro clí-
nico, diagnóstico e prognostico diferentes. Descrição do Caso: Trata-se de uma 
paciente feminina de 79 anos, com antecedente de câncer de mama há mais de 
25 anos tratado com quadrantectomia e radioterapia, e portadora de fibrilação atrial 
e em tratamento de mieloma múltiplo com lenalidomida iniciado um mês antes da 
internação. Deu entrada no nosso serviço com sinais e sintomas de insuficiência 
cardíaca em classe funcional III (NYHA). Solicitado ecocardiograma trans torácico 
com achado de função ventricular preservada, dilatação biatrial, disfunção diastólica 
de grau III e strain longitudinal global reduzido com padrão de “apical sparing”, 
achados sugestivos de amiloidose cardíaca. A ressonância magnética cardíaca 
mostrou realce tardio subendocárdico. Solicitada imunofixação sérica com evidencia 
de relação de cadeias leves Kappa/lambda de 0,03. Realizada endoscopia digestiva 
alta com biopsia gástrica com coloração vermelho congo positiva para amiloidose 
do tipo AL. Durante a internação evoluiu com difícil manejo dos sintomas de 
congestão além de oscilações importantes dos níveis pressóricos com necessidade 
de drogas vasoativas devido a disautonomia e piora progressiva da função renal 
com necessidade de suporte dialítico. Devido a refratariedade dos sintomas foi 
discutido em conjunto com o serviço da hematologia, optando por iniciar tratamento 
combinado com daratumumabe, bortezomibe e ciclofosfamida além de doxaciclina. 
Após o inicio do tratamento a paciente evoluiu com melhora dos sintomas congestivos 
e dos níveis pressóricos recebendo alta da UTI além de normalização da contagem 
de cadeias leves no sangue. Seguiu estável em leito de enfermaria recebendo alta 
hospitalar em bom estado geral. O controle ecocardiográfico de 30 dias demonstrou 
melhora parcial da disfunção diastólica. Conclusão: Trata-se de um caso de Amiloi-
dose AL em paciente com diagnostico de mieloma múltiplo que se manifestou com 
acometimento renal, do trato gastrointestinal e cardíaco. O exame de sangue revelou 
aumento de imunoglobulinas de cadeias leve. Recebeu tratamento daratumumabe, 
bortezomibe e ciclofosfamida além de doxaciclina com resposta completa durante a 
internação com boa evolução.

EP 228
PRÉ-OPERATÓRIO DE RESSECÇÃO DE COLANGIOCARCINOMA EM 
PACIENTE COM ESTENOSE AÓRTICA IMPORTANTE E DOENÇA AR-
TERIAL CORONÁRIA TRIARTERIAL
GABRIEL MOSTARO FONSECA, RODRIGO NORONHA CAMPOS, ROGERIO CAMARGO 
PINHEIRO ALVES, RICARDO SARAIVA DE CARVALHO, YTAUAN BARROS CALHEIROS, 
AST HOLANDA, JC OLIVEIRA, AE LARROVERE, PD TEIXEIRA, BG GUSTINELLI
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A participação do médico cardiologista vem aumentando no cuidado de 
pacientes oncológicos. A atuação da especialidade envolve, entre outras funções, 
o acompanhamento e avaliação perioperatória de pacientes que se submeterão a 
intervenções cirúrgicas com proposta curativa ou paliativa. Descrição do Caso: Um 
homem de 66 anos hipertenso, diabético, com antecedente de infarto agudo do mio-
cárido e angioplastias coronárias e relato de hepatite há 20 anos foi admitido na 
nossa instituição para investigação de nódulo hepático. Durante a avaliação inicial, 
foi diagnosticado com estenose aórtica importante (gradiente VE–aorta 40 mmHg) e 
doença arterial coronaria triarterial sintomática com indicação de revascularização ci-
rúrgica. Apresentava angina CCS 3 apesar do tratamento medicamentoso otimizado. 
A ressonância de abdome superior evidenciou uma formação nodular localizada na 
periferia do segmento hepático IVa medindo 3,3 x 2,8 cm, em contato com tributária 
da veia hepática média, cuja suspeita para lesão neoplásica primária foi confirmada 
por PET-Scan. A investigação adicional concluiu se tratar de um colangiocarcinoma 
sem metástases, com indicação cirúrgica. Considerando o alto risco cardiológico 
pré-operatório, decidimos preparar o paciente com dois procedimentos precursores: 
(1) quimioembolização da lesão hepática por meio de cateterização superseletiva e 
administração de 75 mg de doxorrubicina com esferas carreadores de quimioterápi-
co e, a seguir, (2) troca valvar aórtica por prótese biológica com revascularização do 
miocárdio (ponte de artéria torácica interna esquerda para descendente anterior e 
ponte de veia safena para artéria marginal esquerda). Os procedimentos transcorre-
ram sem intercorrências. O paciente recebeu alta hospitalar e, cerca de sessenta dias 
depois, foi submetido a segmentectomia hepática curativa. O paciente segue estável, 
em acompanhamento cardiológico e oncológico, sem dor torácica. Conclusão: O 
caso ilustra a importância da discussão interdisciplinar para a tomada de decisões 
clínicas, pois a quimioembolização permitiu a contenção da doença oncológica e, 
assim, o paciente pôde se recuperar da cirurgia cardíaca e se preparar para a cirurgia 
hepática com proposta curativa.

EP 227
PADRÃO DE ASLANGER: SUPRADESNIVEL DE SEGMENTO ST EM 
UMA DERIVAÇÃO ISOLADA PODERIA SIGNIFICAR LESÃO OCLUSIVA 
NA CORONARIOGRAFIA?
ALANA OHASHI, GIULIO C.GEQUELIM, AUDREY CAETANO DA SILVA, EDUARDO L. 
ADAM, TALITA BEITHUM MIALSKI, MARIANA O. BORGES, DANIEL HIDEKI TASHIMA, 
ISADORA DALEFFI ZOCOLER, GUILHERME ARON PERINE, MILENA JOLY KULICZ
HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR - CURITIBA – PR - BRASIL
Introdução: Para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio (IAM) com supra-
desnivel do segmento ST (SST), segundo a 4° Definição Universal de Infarto do mio-
cárdio, é necessária a presença de SST em duas ou mais derivações contíguas. 
Entretanto, isso reduz a sensibilidade para o diagnóstico de IAM com SST em certas 
topografias. Aslanger, et al. (2020) identificou um novo padrão eletrocardiográfico 
(ECG) relacionado ao IAM inferior, com lesão oclusiva ou suboclusiva da artéria cir-
cunflexa (CX) ou coronária direita (CD). O padrão foi definido como: (1) supra de ST 
em DIII, mas não em outras derivações inferiores, (2) infra de ST em derivações de 
V4 a V6 (com exceção de V2) com uma onda T positiva, (3) ST na derivação V1 mais 
alta do que na derivação V2. Apresentamos dois casos de IAM de parede inferior 
com ECGs que apresentam este padrão. Caso 1: Homem, 63 anos, previamente 
com diagnóstico de hipertensão arterial, dislipidemia e IAM com angioplastia de CD 
há dois meses, procurou atendimento por dor precordial do tipo aperto com inicio há 
cinco horas. Realizado ECG. (Figura 1) Submetido à coronariografia após 11 horas 
do atendimento inicial, observada oclusão no terço proximal da CD intra-stent (figura 
2) e oclusão crônica da artéria CX em terço médio. (Figura 3) Realizada angioplastia 
de CD com stents farmacológicos com bom resultado. Caso 2: Homem, 54 anos, 
com dor torácica típica com três dias de evolução. Previamente hipertenso, diabético 
tipo 2 e com doença arterial coronariana com angioplastia de CD em 2018. Realizado 
ECG. (Figura 4) Submetido ao cateterismo cardíaco que demonstrou lesão subo-
clusiva em CD intra-stent (Figura 5) e lesões importantes em território de coronária 
esquerda. (Figura 6) Submetido à revascularização cirúrgica do miocárdio com boa 
evolução. Discussão: Pode-se explicar a apresentação do padrão de Aslanger pela 
perspectiva da orientação do vetor ST. A isquemia subendocárdica causada pelas 
oclusões críticas concomitantes aponta para a derivação AVR, enquanto o vetor da 
isquemia transmural causada pelo IAM inferior, nesses casos, aponta para DIII e AVF. 
(Figura 7) A soma desses vetores forma um vetor resultante que se projeta horizon-
talmente e para a direita, resultando em SST em DIII, mas não em DII e AVF, acom-
panhado de infra desnível nas derivações laterais. Conclusão: O reconhecimento 
deste padrão é comum em pacientes com IAM sem supra desnível de ST (6,3%) e 
deve ser valorizado, pois denota evento aterotrombótico agudo com pelo menos uma 
lesão crítica estável associada.
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EP 229
SÍNDROME DO QUEBRA-NOZES EM JOVEM COMO CAUSA DE HI-
PERTENSÃO ARTERIAL - RELATO DE CASO
JONATAS DA SILVA ACCORSINI, RENAN VIACELLI TORETO, ANDRÉ SCHMIDT
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A investigação de hipertensão arterial secundária é mandatória em pa-
cientes jovens com valores pressóricos elevados. Trata-se de uma jovem com hiper-
tensão secundária à Síndrome do Quebra-Nozes. Relato de Caso: L.G.A., 22 anos, 
feminina, peso: 64kg, altura: 165 cm, aferiu pressão arterial de rotina com valor de 
180x120mmHg, bilateralmente em membros superiores, confirmada em consultório. 
Assintomática, não fazia uso de medicações ou de estimulantes, praticante regular de 
atividade física e com alimentação equilibrada. Exame físico com pulsos simétricos, 
ausculta cardiovascular normal. Procedido investigação de hipertensão arterial se-
cundária com exames: Metanefrinas urinárias 24h: 134ug ( normal); Creatinina:1,25; 
potássio: 4,37 ; Sódio:138; Cortisol: 22 ( normal), Aldosterona 15,8 ( normal), Renina 
repouso: 41 (vr: até 38), Urina I e ecocardiograma normais. Ultrassom de artérias 
renais gerou dúvidas sobre possível estenose e assim, foi realizado angiotomografia 
de abdome. Este exame mostrou redução significativa do ângulo da aorta com a 
emergência da artéria mesentérica superior, estimada em 28°, determinando esteno-
se significativa da veia renal esquerda no seguimento de passagem dos vasos, mas 
sem aparente vascularização colateral de permeio. Assim, foi confirmado Síndrome 
do Quebra-Nozes cursando com hipertensão arterial. A opção de tratamento foi con-
servadora devido a ausência de sintomas, renina discretamente elevada e função 
renal normal. Paciente foi tratada com bloqueador de receptor da angiotensina II e no 
retorno as três aferições tiveram média de 125x83mmHg. Discussão: A Síndrome 
do Quebra-Nozes apresenta-se na maioria dos casos com hematúria e dor lombar 
ou pélvica. Entretanto, é descrito na literatura a possibilidade de cursar com hiper-
tensão arterial, excluídos todas as outras causas secundárias. Conclusão: A correta 
investigação de hipertensão secundária apresentou um diagnóstico pouco comum 
e possível de tratamento, evitando potenciais complicações futuras de hipertensão 
arterial não controlada.

EP 231
AVALIAÇÃO CARDIOPULMONAR APÓS COVID 19 ATRAVÉS DA ER-
GOESPIROMETRIA: SEGUIMENTO DE UM ANO
BRYAN GRIGNOLI DA SILVA, JESSIKA MAYHARA SOUZA TOLENTINO, MARIANA 
CAMPONOGARA, JESSIKA APARECIDA BARBOSA, MARCELO NISHIYAMA
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Complicações pulmonares foram observadas após a infecção por COVID-19. 
Comprometendo de forma duradoura e persistente a função pulmonar e a capacidade de 
exercício nos recuperados. Nesse contexto ganha importância o teste cardiopulmonar (TCP). 
Relato de Caso: PFF, 40 anos, com história de febre, anosmia e dispneia há 6 dias, diag-
nostico de COVID-19. Após 72h da admissão evoluiu com insuficiência respiratória aguda, 
seguido de intubação orotraqueal. Angiotomografia de Tórax: comprometimento pulmonar 
difuso e bilateral de 80%, opacidades em vidro fosco e consolidação. Paciente recebeu Anti-
bioticoterapia, corticoterapia e enoxaparina. Extubado após nove dias de IOT. Alta hospitalar 
sem oxigenioterapia, mantendo dispneia aos pequenos esforços. Avaliação da função car-
diorrespiratória 43 dias após a alta: Espirometria: CVF 3,49 (79% do previsto (PRE)), VEF1 
3,18 (93% PRE), VEF1/CVF 100 (122% PRE), sugerindo a presença de distúrbio ventilatório 
restritivo por provável aumento de recolhimento elástico. TCP: esforço máx. (RER de 1,13), 
consumo máx. de oxigênio (VO2 máx) de 30 ml/min/kg, estando discretamente reduzido 
(79% PRE). Achados adicionais, queda de saturação aos esforços, atingindo valores de 83% 
(repouso de 95%) e aumento da resposta ventilatória (VE/VCO2 slope) de 32. Não foram 
observados esgotamento de reserva ventilatória ou sinais de aprisionamento aéreo dinâmi-
co ou de limitação ao fluxo expiratório. O limiar anaeróbio foi alcançado com 39% do VO2 
máx. PRE. O ponto de compensação respiratório foi alcançado com 70% do VO2 máx. PRE. 
Um ano após sintomas, novo teste Cardiopulmonar: Espirometria: Ausência de distúrbios 
ventilatórios. TCP: esforço máx. (RER de 1,17), consumo máx. de oxigênio (VO2 máx.) de 
35,1 ml/min/kg, estando dentro dos valores de normalidade (84% PRE). Não houve queda 
da saturação, (VE/VCO2 slope) de 26,1. O limiar anaeróbio foi alcançado com  47% do VO2 
máx. PRE. O ponto de compensação respiratório foi alcançado com 85% do VO2 máx. PRE. 
Discussão: No caso relatado, o TCP evidenciou distúrbio de troca ventilatória por provável 
dano inflamatório da membrana alveolocapilar, pós-infecção por SARS-COV2. Alterações no 
TCP, como o VO2 máx. reduzido, VE/VCO2 slope aumentado e dessaturação importante no 
pico do esforço demonstram 
comprometimento da função 
pulmonar em exame com 72 
dias pós sintomas, porém, 
melhora de todos parâmetros 
em exame realizado um ano 
após. Podemos concluir que o 
TCP deve ser considerado no 
acompanhamento pós alta dos 
casos graves de COVID para 
fins prognósticos e no proces-
so de reabilitação destes.

EP 230
TAMPONAMENTO CARDÍACO POR QUILOPERICÁRDIO EM PÓS-OPE-
RATÓRIO DE CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA
GIORGIO MARINARO, VALERIA MOZETIC, WALBERTO MONTEIRO, JOHNATAN 
MICHAEL, CAMILLA VILELA, ISABELLA SOUZA, AMANDA FERINO, VICTOR SAPIA
HOSPITAL SIRIO LIBANÊS –SÃO PAULO -SP - BRASIL
Introdução: Quilopericárdio (QP) após cirurgia cardiáca é uma condição rara (com 
incidência de 0,12%), porém potencialmente fatal ao complicar para tamponamento 
cardíaco. O objetivo deste estudo é apresentar um caso de paciente com 
tamponamento cardíaco iniciado após cirurgia de revascularização miocárdica. Re-
lato de Caso: Paciente masculino, 46 anos, dislipidêmico e com doença arterial 
coronariana estável; submetido eletivamente a ciruriga de revascularização miocár-
dica em Dez/2014. No 17º pós-operatório (PO) evoluiu com derrame pleural bilateral 
e necessidade de toracocentese. Apesar de melhora inicial, apresentou recidiva do 
derrame pleural após oito dias. Realizado nova drenagem torácica. No 7º PO, apre-
sentou tamponamento cardíaco e necessidade de pericardiocentese.  Após duas se-
manas, iniciou quadro febril e pré-síncope; sendo evidenciado novo tamponamento. 
Submetido a drenagem pericárdica com débito de 850 mL, além de antibioticoterapia 
empírica. Evoluiu em PO com débito persistente em dreno mediastinal de aspecto 
quiloso. Corroborando com a suspeita, a bioquímica do líquido confirma tratar-se de 
quilopericárdio e a linfocintilografia evidenciou fístulas linfáticas em timo. Apesar da 
nutrição parenteral total sem lipídeos, manteve débito quiloso pelo dreno. Diante dis-
so, optou-se por intervenção cirúrgica. No intraoperatório de esternotomia explora-
dora, foi administrado 200 mL de solução lipídica via sonda nasogástrica, de modo a 
identificar os pontos de fístula em timo com subsequente sutura e hemostasia. Após 
tal intervenção, paciente manteve baixo débito pelo dreno mediastinal com conteúdo 
sero-hemático. Em 6º PO já sem débito mediastinal, retirado o dreno e alta hospita-
lar. Discussão: Dentre os principais mecanismos do quilopericárdio, destacam-se a 
lesão de vasos linfáticos originados do coração, ducto torácico ou lesão no tecido 
tímico. O quadro pode ser oligossintomático ou até gerar tamponamento pericárdico. 
O diagnóstico é firmado através de ecocardiograma e análise bioquímica do líquido 
pericárdico. Como descrito no caso, a linfocintilografia pode gerar informações 
adicionais sobre o mecanismo dessa condição. O tratamento se baseia na drenagem 
pericárdica e dieta hipolipídica. Casos refratários podem necessitar de ligadura de 
vaso ou tecido linfóide. Conclusão: Quilopericárdio é uma das complicações pós-
operatórias em cirurgias cardíacas e deve ser recordada dentre os diagnósticos 
diferenciais de derrame pericárdico pós-operatório.

Imagem à esquerda com estenose veia renal esquerda; à direita, ponto de cruza-
mento entre vasos ( veia e artéria renal, artéria mesentérica superior).
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EP 232
CARDIOTOXICIDADE EM PACIENTE COM BAIXO RISCO CARDIOVAS-
CULAR - RELATO DE CASO
MICHELE PALMEIRA S REISKY VON DUBNITZ, GABRIELA M ARAÚJO ROCHA, DÉBORA 
MACHADO, CAMILA VEIGA BARBOSA
HOSPITAL SMH - BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA DE PETRÓPOLIS - PETRÓPOLIS - RJ 
- BRASIL
Introdução: O tratamento do câncer de mama é potencialmente cardiotóxico, es-
pecialmente em pacientes com fatores de risco para doença cardiovascular (DCV), 
e ocorre principalmente quando utilizado altas doses de antraciclina associada a 
inibidores HER-2. Este relato descreve o caso de uma paciente portadora de câncer 
de mama HER2+, sem fatores de risco para DCV, que desenvolveu insuficiência 
cardíaca sintomática, incomum na literatura. Relato de Caso: Paciente, 50 anos, 
feminino, sem comorbidades prévias, com diagnóstico de câncer de mama HER2+, 
prescrito, em junho de 2020: Doxorrubicina; Paclitaxel; Trastuzumab; Pertuzumab e 
radioterapia. ECO: Fração de ejeção (FE): 59%, Strain com hipocontratilidade seg-
mentar. Abril de 2021 iniciou dor torácica e dispneia aos moderados esforços, dosa-
gem de troponina e BNP elevados, ECO com queda da FE para 46%, mantendo as 
áreas de hipocinesia, além de hiperecogenecidade no folheto parietal do pericárdio, 
sem derrame pericárdico. Suspenso Transtuzumabe e Pertuzumabe por dois meses. 
Iniciado Carvedilol e solicitado angioTC de coronárias que foi normal; Ressonância 
Magnética: espessamento do pericárdio, com borramento da gordura epicárdica an-
terior; iniciado Colchicina por três meses. Holter sem arritmias. Após dois meses com 
melhora e aumento da  FE pelo ECO, foi retornado esquema quimioterápico. Paciente 
retornou com sintomas de congestão e elevação de troponina e BNP.  ECO com que-
da da FE. Optado por suspensão, faltando uma sessão. Realizou ECO strain três me-
ses após, apresentando melhora importante da contratilidade segmentar, FE: 65%. 
Discussão: Atualmente, a DCV é a segunda principal causa de morbi mortalidade 
em pacientes oncológicos, decorrente do tratamento. Os quimioterápicos utilizados 
podem provocar cardiotoxicidade por diversas formas; doxorrubicina: apoptose ce-
lular; ciclofosfamida: raramente miocardite e/ou pericardite. Paclitaxel: bradiarritmias 
(com associação antraciclinas). Trastuzumab: redução da FE assintomática, a queda 
da FE sintomática é rara. O risco de cardiotoxicidade por esses quimioterápicos é 
maior em pacientes com alto risco cardiovascular. A paciente do relato apresentou 
queda da FE sintomática associada às sessões de administração de Trastuzumab, 
além de miopericardite auto-limitada, com reversão após suspensão do medicamen-
to. Estudos apresentam melhora do desfecho CV quando iniciado Candesartan e/
ou Carvedilol. Este relato nos mostra a importância do acompanhamento conjunto: 
oncologista e cardiologista.

EP 234
ENDOCARDITE FÚNGICA EM PACIENTE COM RETROCA VALVAR 
AÓRTICA, COMPLICADA COM PSEUDOANEURISMA DE AORTA AS-
CENDENTE
GIORGIO MARINARO, LUCIANO MOREIRA BARACIOLI, FABIO BISCEGLI JATENE, 
RAMEZ ANBAR, AUGUSTO SCALABRINI, RINALDO FOCACCIA SICILIANO, AMANDA 
FERINO TEIXEIRA, ISABELLA SOUZA OLIVEIRA, EDUARDO ROSA DE OLIVEIRA, 
CAMILLA VILELA GIACOVONE
HOSPITAL SIRIO LIBANÊS – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: Endocardite fúngica apresenta baixa incidência entre as endocardites 
(2-3%), porém alta letalidade (até 50%). Dentre os fatores contribuintes para isso, 
destacam-se o difícil diagnóstico e a alta taxa de complicações, como: disfunção 
valvar, abscesso, embolização séptica e mais raramente pseudoaneurisma de Aorta 
(Ao). O objetivo do estudo é relatar o caso de um paciente com endocardite fúngica 
complicada com pseudoaneurisma de Ao. Relato de Caso: Paciente masculino,75 
anos; diabético e coronariopata. Possui antecedente de endocardite infecciosa bac-
teriana complicada com insuficiência de valva Ao em junho/2015 e necessidade 
de troca valvar convencional. Em Maio/2021 apresentou disfunção protética, sen-
do submetido a procedimento percutâneo valve-in-valve aórtico. Após 10 meses, 
realizado colectomia devido a neoplasia de cólon. Evolui desde o 1º pós-operatório 
(PO) com quadro infeccioso sem foco definido e refratário a múltiplos antibióticos. 
Após 40 dias, ecocardiograma trans-esofágico, tomografia por emissão de pósitrons 
e angiotomografia de tórax, evidenciam sinais de infecção protética, complicada 
com pseudoaneurisma em Ao ascendente. Diante disso, urgenciou-se a a cirurgia, 
sendo submetido a: correção do pseudoaneurisma com troca de Ao ascendente por 
tubo de Dacron; seguido troca valvar aórtica. Apresentou sangramento mediastinal 
e pleural em PO imediato, sendo reabordado com hemostasia de vasos da parede 
torácica. Evolui em melhora clínica, além de prótese normofuncionante. Quanto ao 
agente etiológico, isolado Candida albicans multisensível em cultura do pseudoa-
neurisma e da prótese explantada. Paciente manteve melhora, de modo a receber 
alta com anfotericina-B limpossomal e anidulafungina por tempo prolongado. Dis-
cussão: Os principais mecanismos para formação de pseudoaneurisma de Ao 
por endocardite infecciosa são: aortite e microembolia de vasa vasorum, levando 
a isquemia da parede arterial.  Para o caso descrito, propõe-se um raro fator cau-
sal: a presença de uma das hastes da prótese valvar se insinuando para a parede 
da Ao ascendente, levando a lesão deste vaso e a formação de um pertuito, com 
consequente formação de um pseudoaneurisma extra cardíaco. A terapêutica tan-
to antimicrobiana quanto cirúrgica representa grande desafio para as equipes, com 
alta morbimortalidade associada. Conclusão: Pseudoanerisma de Ao associado a 
endocardite fúngica constitui grande desafio para as equipes. O tratamento cirúrgico 
associado a antifúngicos combinados permanecem a terapêutica adequada.

EP 233
EFEITOS BENÉFICOS DA PRESCRIÇÃO DE DAPAGLIFLOZINA NA 
CARDIOTOXICIDADE AGUDA POR QUIMIOTERÁPICOS: SÉRIE DE 
CASOS
LEONARDO PIPPA GADIOLI, HENRIQUE TURIN MOREIRA, LEONARDO CARVALHO 
PALMA, MATHEUS DE AQUINO MOREIRA GUIMARÃES, LUIS GUSTAVO GALI, MINNA 
MOREIRA DIAS ROMANO, HELIO UMBERTO ANGOTTI CARRARA, LIANE RAPATONI, 
LEANDRO MACHADO COLLI, ANDRE SCHMIDT
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL
Introdução: Atualmente, a insuficiência cardíaca (IC) por quimioterápicos pode ser 
definida pela queda de 10% da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) para 
um valor abaixo de 50%. Essa complicação pode resultar em interrupção precoce do 
tratamento oncológico, diminuição da qualidade de vida, hospitalizações e morte. 
Por outro lado, estudo recente mostrou benefícios da prescrição de dapagliflozina 
(DAPA) um inibidor seletivo do co-transportador de sódio-glicose tipo 2 (iSGLT2) 
na redução de hospitalização e morte em portadores de IC. Porém, até o momento 
existem lacunas sobre o uso de DAPA no tratamento de pacientes com IC por toxici-
dade a quimioterápicos. Objetivo: Descrever em uma série de casos os desfechos 
cardiovasculares (remodelamento reverso, hospitalização e morte cardiovascular) 
associados à utilização de DAPA associada à terapêutica otimizada em portadores 
de IC por quimioterápicos submetidos a avalição repetida da FEVE pela ecocardio-
grafia em curto prazo. Métodos: Estudo de série de casos (n=12) em portadores 
de IC por quimioterápicos submetidos ao tratamento com DAPA no período de 2020 
a 2022 no ambulatório de cardio-oncologia de um hospital terciário. Resultados: 
Dentre os 12 pacientes avaliados, nove eram mulheres com história de neoplasia de 
mama e três apresentavam neoplasias hematológicas (dois homens e uma mulher). 
A média de idade foi de 54±14 anos. Os fatores de risco mais prevalentes foram obe-
sidade e hipertensão arterial (n=5;42%, n=4; 33%, respectivamente). IC sintomática 
foi observada em 33% (n=4) dos casos. As antraciclinas (n=5;42%) e antraciclinas 
associada a terapia antiHER2 (n=6, 50%) foram os quimioterápicos utilizados por 
esses pacientes. Foram prescritas para otimização da IC, sacubitril/valsartana (n=2; 
dose média: 400 mg/dia), IECA (enalapril;n=10; dose média: 14±11 mg/dia), beta-
bloqueador (carvedilol; n=9; dose média 55±17; bisoprolol; n=3;; 7,5±4 mg/dia) 
e espironolactona (n=8; dose média: 30 mg/dia). A média da FEVE antes do início 
do tratamento com DAPA e após o uso desse medicamento foi de 39±6% e 52±5% 
respectivamente. Todos os pacientes apresentaram IC melhorada (incremento de 
10% da FEVE, atingindo valores acima de 40%) ou recuperação da FEVE > 50%. O 
tempo médio de melhora da FEVE foi de 122±136 dias. Não houve hospitalização 
e morte cardiovascular no período avaliado. Conclusão: O presente estudo mostra 
que a prescrição de DAPA em portadores de IC por quimioterápicos é segura e pode 
estar relacionada à melhora precoce da FEVE, proporcionado na maioria dos casos 
(n=10) a manutenção do tratamento oncológico.
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EP 235
FIBRILAÇÃO ATRIAL SECUNDÁRIA À QUIMIOTERAPIA
CARLA BOMTEMPO
HOSPITAL BIOCOR - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL
Introdução: Leucemia Linfocítica crônica (LLC) é caracterizada por crescimento de 
linfócitos monoclonais maduros, que se acumulam no sangue, medula óssea, linfo-
nodos, baço, fígado e outros órgãos. O Ibrutinibe é um inibidor da proteína tirosina-
quinase e faz parte do arsenal terapêutico em LLC recidivante/refratária com caracte-
rísticas de alto grau. Relato do Caso: Feminina, 76 anos, hipertensa, hipotiroidismo, 
portadora de LLC. Realização de R-CHOP (Rituximabe, Ciclofosfamida, Doxorrubici-
na, Vincristina, Prednisona) em 2016 e remissão da doença. Manteve-se desde então 
assintomática do ponto de vista cardiovascular. Uso domiciliar prévio de: levotiroxina, 
omeprazol, escitalopran, olmesartana, hidroclorotiazida, rivaroxabana, metropolol. 
Em 2021, houve recidiva da doença, iniciado Ibrutinibe. Após três meses, interna-
da com palpitações, dispneia, classe funcional NYHA III.  Eletrocardiograma com 
Fibrilação atrial de alta resposta ventricular. Ecocardiograma transtorácico (ECOTT) 
com fração ejeção (FE) 35%. ECOTE sem trombos. Cintilografia miocárdica sem 
substrato de isquemia. Otimizado medicação para insuficiência cardíaca, associado 
espironolactona, diurético de alça, dose máxima de B-bloqueador, digoxina, controle 
de ritmo com amiodarona e NOACs. Na internação, dificuldade de controle da arrit-
mia, optado em conjunto com equipe de hematologia por suspender quimioterápico. 
Apresentou estabilização clínica com alta hospitalar, em classe funcional NYHA II e 
em ritmo sinusal. Consulta de retorno em 4 semanas: ECOTT com FE: 45%, Holter 
24h sem episódios de FA, NYHA II, liberada para retorno ao tratamento oncológico 
com outra linha de quimioterápico. Discussão: Atualmente alguns estudos relatam 
aumento de sangramentos e surgimento de FA como efeitos adversos com uso de 
Ibrutinibe. A paciente do relato tinha outros substratos factíveis para o aparecimento 
da arritmia, mas diante da não evidencia de doença coronariana em estudo funcio-
nal, controle adequado de níveis de TSH e T4 e, com grande repercussão clínica 
da arritmia, foi optado por suspender a QT. Com isso, conseguimos de imediato 
cessar os paroxismos de FA e estabilização clínica. Posteriormente, melhora da FE, 
o que resultou em melhora da qualidade de vida e liberação para continuidade do 
tratamento oncológico.

EP 237
OCTAGENÁRIA COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA REFRATÁRIA, DEX-
TROCARDIA E DOENÇA MULTIVALVAR - RELATO DE SUCESSO DE 
ABORDAGEM PERCUTÂNEA
HT PINESI, V ESTEVES, FMA MAGALHÃES, MP PEREIRA,  RM KULCHETSCKI, VSGF 
MACHADO, S KRAIMER, RA FRANCO, O SOUZA, CV SERRANO JR
REDE D´OR SÃO LUIZ - SÃO PAULO - SP - BRASIL. INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCF-
MUSP –SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A abordagem percutânea das doenças valvares tem ganhado mais im-
portância nos últimos anos, se estendendo para outras valvas além da aórtica. O trata-
mento transcateter da valva mitral está cada vez mais bem sedimentado e  incorporado 
à rotina dos centros de referência; entretanto, procedimentos na valva tricúspide ainda 
são raros. Apresentamos o caso de uma paciente idosa com alto risco cirúrgico e insufi-
ciência cardíaca refratária ao tratamento medicamentoso que foi submetida com suces-
so de forma simultânea ao tratamento percutâneo da valva mitral e tricúspide. Relato do 
Caso: Paciente feminina, 87 anos, previamente independente para atividades básicas 
e instrumentais de vida diária, apresenta dispneia, cansaço e edema de extremidades 
progressivos nos últimos quatro meses. Nesse período teve duas internações hospitala-
res por insuficiência cardíaca descompensada perfil B com necessidade de diureticote-
rapia endovenosa. Como comorbidades tem hipotireoidismo, marcapasso dupla-câma-
ra desde 2019, fibrilação atrial de difícil controle com ablação do nó atrioventricular em 
2020 e trombose venosa profunda do membro superior direito em anticoagulação oral, 
além de dextrocardia. Ecocardiograma identificou função biventricular preservada, com 
dilatação importante biatrial e de ventrículo direito, além de prolapso mitral associado 
à dilatação do anel com insuficiência importante e insuficiência tricúspide com falha de 
coaptação e refluxo torrencial secundários à dilatação do anel. Calculado risco cirúrgico 
pelo STS sendo considerado alto risco (17,29% mortalidade estimada). Discutido caso 
em Heart-Team sendo optado por intervenção transcateter com clipagem percutânea 
da valva mitral (MitraClip) e abordagem heterotópica da tricúspide (Tricvalve) devido à 
grande falha de coaptação e presença de eletrodo do marcapasso em câmaras direi-
tas. Paciente submetida a ambos procedimentos de forma simultânea, com dificuldade 
técnica devido à dextrocardia, porém com sucesso. Durante o pós-operatório, apresen-
tou disfunção biventricular discreta transitória com necessidade de inotrópicos. Evoluiu 
com melhora clínica progressiva, com normalização da função ventricular e  adequado 
controle dos sintomas com medicamentos orais, recebendo alta para seguimento am-
bulatorial. Conclusão: O caso relatado apresenta uma forma alternativa e minimamente 
invasiva no tratamento de uma paciente idosa com insuficiência cardíaca por valvopatia 
refratária ao tratamento medicamentoso e com alto risco cirúrgico, submetida de forma 
eficaz a um procedimento transcateter de alta complexidade.

EP 236
HIPERTENSÃO EM PACIENTE COM NEOPLASIA DE TIREÓIDE EM 
USO DE LENVATINIB
ALINE SABRINA HOLANDA TEIXEIRA MORAES, RODRIGO NORONHA CAMPOS, 
JULIANA CORREA DE OLIVEIRA, GABRIEL MOSTARO FONSECA, PATRICK DUARTE 
TEIXEIRA, BRUNA GONÇALVES GUSTINELLI, JOAO VICTOR BRUM JORGE
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução:  O lenvatinib é um inibidor de tirosinokinase oral que atua no receptor de 
fator de crescimento endotelial vascular (VEGF). Por diminuir  a angiogênese, o len-
vatinib demonstrou ser um potente agente antitumoral. Seu principal efeito adverso 
é a hipertensão em cerca de 68% dos casos. Geralmente desenvolve-se hipertensão 
estágio 3 e o tempo médio é de duas a três semanas. O mecanismo do efeito hiper-
tensivo dos inibidores de VEGF se dá na diminuição da produção e liberação de óxi-
do nítrico e de prostaciclinas, e com isso aumentam a resistência vascular e a pres-
são sanguínea. Além disso eles reduzem o número de pequenas artérias, arteríolas 
e capilares. Uma vez desenvolvida a hipertensão, ela deve ser tratada com terapia 
anti-hipertensiva padrão. Devido a esse efeito, o antineoplásico guarda correlação 
com a eficácia do tratamento, ou seja, quanto maior a hipertensão desenvolvida 
durante a administração, maior resposta ao tratamento antitumoral. Apresentação 
do Caso: R.J.A., masculino, 70 anos, carcinoma de tireóide metastático, com ante-
cedente de hipertensão em uso de uma classe de anti-hipertensivo, iniciou piora da 
hipertensão com níveis mantidos em torno de 190x110 e idas frequentes ao pronto 
socorro cerca de 15 dias após o início do tratamento quimioterápico com lenvatinib. 
Paciente necessitou de internação para controle da pressão arterial sendo interrom-
pido tratamento antineoplásico de forma temporária. Após tratamento emergencial, 
foi encaminhado ao consultório para ajuste medicamentoso antihipertensivo sendo 
necessária a associação de mais duas classes de anti-hipertensivos em doses oti-
mizadas. Dessa forma, houve um melhor controle da pressão arterial e o tratamento 
antineoplásico pôde ser reiniciado para controle e cura da doença. Discussão: A 
cardiotoxicidade aos agentes antineoplásicos pode ocorrer de diversas maneiras. 
A mais clássica é a disfunção ventricular, porém muitos outros efeitos existem sobre 
o sistema cardiovascular do paciente, tais como hipertensão, arritmias, tromboses, 
síndrome coronária aguda e valvopatias. Nesse caso, houve uma piora importante 
da hipertensão prévia com necessidade de intervenção com uma maior associação 
de medicamentos antihipertensivos.  Em alguns casos, a hipertensão se torna tão 
refratária ao tratamento convencional, que o quimioterápico necessita ser interrom-
pido. Dessa forma, a atuação em conjunto ao oncologista e o tratamento precoce 
da hipertensão possibilitou a manutenção do tratamento antineoplásico e evitou o 
desenvolvimento de complicações cardiovasculares futuras.

EP 238
TROMBO INTRALUMINAL COM FALSA LUZ: TRATAMENTO PERCUTÂ-
NEO GUIADO POR IMAGEM DE ULTRASSOM INTRALUMINAL (IVUS)
THAMARA GAMBOGI MEIRELES, HELENA GARCIA BETINARDI BERNANDI , LUIZ 
GUILHERME VALENTINI FRANCISCO, JOSÉ VICTOR VALENTINI FRANCISCO, 
RAPHAELA TEREZA BRIGOLIN GAROFO, MAURICIO CAVALCANTE RATTES, JORGE 
HENRIQUE YASCIMOTO KOROISHI
HOSPITAL DO CORAÇÃO –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Orientação por imagem intravascular coronária percutânea melhora significa-
tivamente os resultados clínicos, por informar adequadamente o tamanho do vaso, zonas 
de aterrissagem para guiar o stent, morfologia da placa e identificação de complicações 
da intervenção coronária percutânea (ICP) e mecanismos de falha do stent. O IVUS foi 
benéfico em lesões coronárias como doença do tronco esquerdo, bifurcações, síndromes 
coronarianas agudas e oclusões totais crônicas. Metodologia: As informações contidas 
neste relato foram obtidas por meio de revisão de prontuário, revisão de literatura e análise 
de exames complementares. Resultados e Discussão: Masculino, 61 anos, com antece-
dente de câncer de próstata, histórico de trombose venosa profunda e tromboembolismo 
pulmonar, sem uso de medicações contínuas. Queixa de dispneia em classe funcional II e 
dor torácica atípica. Iniciada investigação coronariana com ecocardiograma transtorácico 
sem alterações e cintilografia miocárdica com estresse físico que  evidenciou hipocapta-
ção persistente de pequena extensão, em região inferior do ventrículo esquerdo. Encami-
nhado para coronariografia, que evidenciou artéria coronária direita (ACD) com imagens 
sugestivas de trombo intraluminal organizado, além de suspeita de placa com dissecção 
e oclusão no segmento distal. Optado por tratamento medicamentoso e anticoagulante.  
Devido a presença de lesão em território compatível com achado de isquemia fixa na cin-
tilografia, foi feita ressonância magnética, com viabilidade preservada em parede inferior. 
Após quatro meses de anticoagulação, decidido pela coronariografia, que mostrou dimi-
nuição da carga trombótica e aspectos angiográficos com suspeita de várias luzes com 
recanalização. ICP guiada por IVUS, demonstrou placa ateroesclerótica com aspecto de 
falsa luz, com diversos pontos de reentrada para a luz verdadeira, sendo implantando três 
stents. Angiografia de controle com IVUS demonstrou ausência de falsa luz, hastes bem 
expandidas e aumento significativo da luz do vaso. Este caso ilustra uma lesão complexa, 
em que o método de imagem intracoronariano permitiu melhor tratamento e menor risco 
de complicações. Com as limitações da angiografia, o IVUS é útil em situações de placa 
irregular/lúmen distorcido, trombo ou dissecção. Conclusão: Reportamos, assim, uma 
situação cujo tratamento torna-se desafiador utilizando-se apenas a angiografia, o IVUS 
acrescenta elementos importantes e riqueza de detalhes para auxiliar no resultado clínico.
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EP 239
USO DA CINTILOGRAFIA E DA ANGIOTOMOGRAFIA CARDÍACA PARA 
O DIAGNÓSTICO DE MIOCÁRDIO NÃO COMPACTADO 
FRANCIELLY DOS SANTOS VIEIRA, JÉSSICA EVANGELISTA DE QUEIROZ, LEONARDO 
TEIXEIRA DE MELO, MARINA VITÓRIA SILVA COSTA, NATHÁLIA ABDO ZULIANI, 
GABRIELA MARINHO AQUINO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA -UBERLÂNDIA - MG - BRASIL
Introdução: A não compactação do miocárdio ventricular é uma cardiomiopatia 
rara, que resulta da interrupção do processo normal de compactação durante a 
embriogênese, resultando na persistência de trabeculações e recessos profundos. 
As manifestações clínicas são variáveis, desde ausência de sintomas à insuficiência 
cardíaca congestiva, arritmias e tromboembolismo sistêmico. A Ecocardiografia 
convencional e a Ressonância Nuclear Magnética são os melhores exames para o 
diagnóstico desta alteração. O Cateterismo Cardíaco é o exame diagnóstico mais utili-
zado  para descartar a presença de coronariopatia obstrutiva.  Não encontramos relatos 
prévios na literatura do uso da Cintilografia do Miocárdio e da Angiotomografia car-
díaca para rastreamento desta patologia. Descrição do Caso: Mulher, 38 anos, com 
episódios prévios de pré-síncopes; dispneia aos moderados esforços há dois anos e 
com piora nos últimos 6 meses; além de dois episódios prévios de dor torácica de forte 
intensidade, iniciada ao repouso, com melhora espontânea em 10 minutos. Anteceden-
te de duas gestações sem intercorrências, sem uso atual de medicações, sem história 
de doença cardíaca prévia ou de morte súbita familiar. Ao exame físico apresentava-se 
estável, sem edemas ou estase jugular. Bulhas rítmicas, normofonéticas, sem sopros. 
O exame físico de outros sistemas foi normal. Solicitado Cintilografia do Miocárdio que 
evidenciou déficit perfusional difuso (sugerindo padrão obstrutivo multiarterial). Indica-
do realização de Cateterismo Cardíaco, o qual foi recusado pela paciente. Angiotomo-
grafia de Coronárias descartou coronariopatia obstrutiva. Contrastação do ventrículo 
esquerdo na angiotomografia permitiu a documentação das trabeculações profundas, 
típicas de miocárdio não compactado. Conclusão: O Miocárdio não compactado é 
uma cardiomiopatia rara e de difícil reconhecimento. O retardo no diagnóstico correto 
predispõe o paciente a um pior prognóstico evolutivo. Propomos a possibilidade do 
uso da angiotomografia cardíaca e do PET miocárdio como ferramentas importantes 
para o reconhecimento desta patologia, especialmente nos pacientes que recusam a 
realização do cateterismo cardíaco. 

EP 241
ANOMALIA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS: RELATO DE CASO
MAYRA PEREIRA SOUZA BARROS, JOÃO PAULO CERQUEIRA VIEIRA, LUIZ FLÁVIO 
ANDRADE PRADO, BRUNO JOSÉ SANTOS LIMA, NAYANE NAZARETH FERREIRA LIMA, 
ROBERTO CARDOSO BARROSO, ANDRÉ PAIXÃO BASTOS, EDUARDO JOSÉ PEREIRA 
FERREIRA, RAFAEL DO AMOR XAVIER, RENATO LEAL VARJÃO
HOSPITAL DE CIRURGIA - ARACAJU - SE - BRASIL
Introdução: As anomalias das artérias coronárias (AAC) são alterações congênitas ao 
nível da origem, trajeto e estrutura das artérias coronárias. A origem e o trajeto proximal 
das artérias coronárias anômalas são os principais fatores preditivos de gravidade. 
Ela constitui a segunda causa mais frequente de morte súbita de origem cardiovas-
cular em atletas competitivos e pode ser causa de insuficiência cardíaca e morte em 
lactentes. Neste artigo, será descrito um caso de uma paciente com angina instável 
há seis meses finalmente diagnosticada com a doença. Relato de Caso: Paciente 
do sexo feminino, 35 anos e sem comorbidades, deu entrada em Pronto Socorro com 
quadro de angina instável. Há seis meses vinha em investigação ambulatorial para dor 
torácica. Realizou teste ergométrico, submáximo e positivo para isquemia miocárdica, 
bem como angiotomografia (AngioTC) de coronárias que evidenciou origem anômala 
do tronco de coronária esquerda, originado em seio coronário direito e com trajeto 
maligno entre a aorta e a artéria pulmonar. Foi iniciada terapia oral com antianginosos. 
Evoluiu de maneira refratária ao tratamento medicamentoso, apresentando piora do 
quadro anginoso com aumento da frequência e intensidade, aparecendo em repou-
so e com dispneia associada (ccs4). Procurou o pronto socorro e foi internada para 
abordagem cirúrgica. Para melhor visualização do leito coronariano, foi realizado um 
cateterismo pré-operatório. O procedimento realizado pela cirurgia cardiovascular foi 
ponte da artéria mamária interna direita para marginal e da artéria mamária interna 
esquerda para descendente anterior. A paciente evoluiu sem intercorrências no pós 
operatório. Discussão: O diagnóstico das AAC constitui um desafio, uma vez que os 
pacientes são habitualmente assintomáticos e o exame objetivo não revela alterações. 
A American Heart Association considera a AngioTC cardíaca um método adequado 
no diagnóstico das AAC. Uma vez diagnosticada, as AAC devem ser cirurgicamente 
corrigidas com prontidão para prevenção de complicações e sequelas próprias da 
história natural da doença. Conclusões: Ainda que rara, é uma condição letal se não 
diagnosticada e tratada precocemente. Após confirmação clínica da doença, a tera-
pêutica cirúrgica apresenta uma opção viável e, no geral, com bom prognóstico. Por se 
tratar de uma doença rara, novos estudos ainda são necessários para determinação 
de um rastreamento eficaz e tratamento ideal para cada paciente.

EP 240
ANOMALIA CORONARIANA DE ARTÉRIA DESCENDENTE ANTERIOR 
ASSOCIADA A ATEROSCLEROSE E ISQUEMIA MIOCÁRDICA EM PA-
CIENTE IDOSA
FRANCIELLY DOS SANTOS VIEIRA, MARINA VITÓRIA SILVA COSTA, JÉSSICA 
EVANGELISTA DE QUEIROZ, NATHÁLIA ABDO ZULIANI, LEONARDO TEIXEIRA MELO, 
GABRIELA MARINHO AQUINO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UBERLÂNDIA- MG - BRASIL
Introdução: A anomalia congênita das artérias coronárias pode ser benigna ou poten-
cialmente grave, causando isquemia miocárdica, infarto e morte súbita. Atualmente, 
constitui a segunda causa mais frequente de morte súbita de origem cardiovascular 
em atletas competitivos. Entretanto, a maioria das anomalias não levam a isquemia 
miocárdica e são, em geral, descobertas acidentalmente durante exames de rotina 
ou durante estratificação invasiva após quadros de síndromes coronárias agudas ou 
crônicas por aterotrombose. Descrição do Caso: Idosa, 72 anos, com quadro de 
dispneia progressiva a esforços. Feito ecocardiograma de estresse farmacológico que 
revelou a presença de isquemia miocárdica em moderada extensão da parede ante-
rior. Realizado cinecoronariografia que evidenciou a presença de anomalia coronariana 
com duas artérias correndo no sulco interventricular anterior e ambas com estenoses 
intra-luminais significativas e proximais. A porção proximal da artéria interventricular 
anterior (ADA1) se originava no tronco da coronária esquerda e a irrigação das porções 
médias e apicais da parede ântero-lateral era dada por um ramo interventricular ante-
rior (ADA2) que se originava da porção inicial da artéria coronária direita (ACD) e que, 
por sua vez, também apresentava estenose importante logo após a origem da ADA2 
(lesão em bifurcação ACD-ADA2 anômala). Visto o quadro clínico e angiográfico, foi 
optado pela realização de angioplastias com implante de stents em ADA1, ADA2 e 
ACD. A paciente evoluiu bem e encontra-se assintomática um ano após a angioplastia. 
Realizou angiotomografia de coronárias e novo ecocardiograma de estresse controle, 
sem isquemia. Conclusão: Uma anomalia coronariana refere-se a qualquer padrão 
coronariano com uma característica raramente (menos que 1%) encontrado na popula-
ção geral. A origem anômala da artéria coronária esquerda do seio coronariano direito 
pode relacionar-se a morte súbita em 59% dos casos, precedida por atividade física 
em 81% dos eventos, em especial quando o trajeto da artéria encontra-se interarterial. 
Potenciais mecanismos têm sido levantados para explicar a presença de isquemia mio-
cárdica e morte súbita em pacientes com anomalia de origem da Artéria Descendente 
Anterior. Entretanto, no caso em questão, a doença aterosclerótica era a causa dos 
sintomas e da isquemia documentada, uma vez que houve manifestação de isquemia 
apenas em fase avançada da vida e os sintomas e a detecção de isquemia foram 
resolvidos após a angioplastia realizada.

EP 242
CARDIOPATIA CARCINOIDE: UM RELATO DE CASO
THAIS DOS SANTOS VIEIRA, LUIZA PERNA TOLEDO DE ABREU, CAMILA ROGRIGUES 
DE ABREU, HELENA GARCIA BETINARDI BERNARDI, JANAÍNA BORGES PEREIRA, 
ÉRICA FERRAZ, BERNARDO NOYA ALVES DE ABREU
HOSPITAL DO CORAÇÃO – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: Os tumores neuroendócrinos (TNE) são neoplasias raras (0,12 a 0,21%) 
encontrados geralmente no trato gastrointestinal (74%) e brônquios (25%), e alguns 
subtipos secretores de hormônios podem causar, por exemplo, a Síndrome Carci-
noide (SC). Métodos: As informações foram obtidas por revisão de prontuário e 
literatura. Relato de Caso: Masculino, 80 anos, hipertenso, diabético, hipotireoideo 
e coronariopata, com queixa de perda de peso, diarreia crônica, descontrole pressó-
rico e episódios esporádicos de flush e taquicardia. Durante a investigação, a ultras-
sonografia e a ressonância magnética (RM) de abdome evidenciaram nodulações 
hepáticas sugestivas de neoplasia e, posteriormente em biópsia, confirmou-se TNE 
bem diferenciado de íleo estágio IV com metástases hepáticas. O ecocardiograma 
transtorácico (ECOTT) mostrou função sistólica do ventrículo esquerdo preservada e 
insuficiência valvar mínimas. Foi iniciada quimioterapia mensal com Lanreotide. Em 
2022, durante internação hospitalar por descompensação cardíaca, novo ECOTT 
mostrou dilatação moderada das cavidades direitas, espessamento dos folhetos da 
valva tricúspide com mobilidade reduzida e coaptação incompleta levando a insufi-
ciência importante, sugestiva de SC. Devido ao quadro grave e avançado, optou-se 
por tratamento clínico. Discussão: As manifestações clínicas da SC, como o flushing 
e a diarreia crônica, resultam da secreção de substâncias vasoativas pelas lesões 
hepáticas. Devido a alta prevalência de lesões metastáticas hepáticas, opta-se ini-
cialmente por tomografia ou RM de abdome. Todavia, o diagnóstico é confirmado 
pelo aumento da excreção urinária do subproduto da serotoninae pelo anatomopato-
lógico. A cardiopatia carcinoide (CC) resulta do depósito de tecido fibroso, espessa-
mento endocárdico nas câmaras direitas e retração dos folhetos da valva tricúspide, 
levando a regurgitação (90%) e a insuficiência cardíaca direita. A triagem da CC ainda 
é controversa, mas recomenda-se ECOTT periódico em pacientes com SC. Os aná-
logos da somatostatina e terapia antitumoral podem reduzir a progressão da cardio-
patia carcinoide, mas ainda sem evidências quanto ao dano valvar. Assim, a cirurgia 
valvar é a única terapia efetiva para a CC e deve ser considerada na disfunção valvar 
sintomática ou no declínio da função ventricular direita, cuja doença metastática es-
teja bem controlada. Conclusão: Apesar de pouco prevalente, o diagnóstico da CC 
é fundamental para se definir precocemente a terapêutica adequada ao perfil do 
paciente, a fim de se evitar sintomas e internações recorrentes.
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EP 243
CARDIOTOXIDADE TARDIA , UM DESAFIO DIAGNÓSTICO EM CAR-
DIO-ONCOLOGIA
LÉLIO LEMOS PINTO NETO, LG MOROKUMA, AR OKUSU, ACG BRANDIMARTE,  RAP 
CRUZ
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A cardiotoxicidade por quimioterápicos tardia, que surge anos após o 
tratamento, é tema de extrema relevância no seguimento de sobreviventes ao cân-
cer, sendo muitas vezes subdiagnosticada, fato preocupante pois estima-se que em 
2026 somente os EUA terá 20 milhões de sobreviventes ao câncer. Relata-se caso 
de cardiotoxicidade induzida por Doxorrubicina. Descrição do Caso: P.S.S, mulher, 
27 anos, tratou aos 3 anos Tumor de Wilms, com doxorrubicina (dose acumulativa-
-264mg/m²), ciclofosfamida, taxano, e radioterapia abdominal. Fora de tratamento 
desde 1997, fez seguimento anual com cardiologista, sempre assintomática e com 
Fração de Ejeção ventricular esquerda (FEVE) acima de 65% ao longo dos anos até 
2009 quando teve queda sintomática de FEVE para 50% sem outras alterações eco-
cardiográficas. Descartadas outras causas, diagnosticou-se cardiotoxicidade tardia. 
Tratamento Inicial com IECA e depois Carvedilol, evoluiu assintomática desde então. 
ECG em ritmo sinusal. Teste ergométrico negativo para isquemia miocárdica. MAPA 
sem alterações. Último ecocardiograma com FEVE 56% sem sinais de remodela-
mento, demais parâmetros inalterados. Assintomática desde então em tratamento. 
Discussão: Cardiotoxicidade relacionada a quimioterápicos é uma alteração cardio-
vascular nova, diagnosticada durante ou após o tratamento, seja de natureza clínica, 
laboratorial, e/ou em exame de imagem cardiovascular, excluindo-se outras causas.A 
doxorrubicina é uma antraciclina utilizada no tratamento de múltiplos canceres, de 
potencial cardiotóxico bem conhecido. Aqui, seu uso na infância (fator de risco clássi-
co) parece ter sido fundamental. O tempo entre a exposição e a manifestação clínica 
pode ser muito variável, de meses até décadas como no relato. Importante lembrar 
que os outros quimioterápicos usados, o taxano e ciclofosfamida, isolados e prin-
cipalmente quando associados a antracíclicos podem causar e aumentar incidên-
cia de disfunção cardíaca e arritmias. Radioterapia também gera dano miocárdico, 
valvar e coronáriano. Conclusão: O seguimento contínuo e regular dos pacientes 
sobreviventes ao câncer é fundamental e necessário para o diagnóstico da cardioto-
xicidade, principalmente quando tardia onde pode se configurar desafio diagnóstico 
e o tratamento adequado proporciona aumento na expectativa e qualidade de vida. 

EP 245
COMPROMETIMENTO CARDÍACO TARDIO APÓS TRANSPLANTE HE-
PÁTICO EM PORTADOR DE AMILOIDOSE FAMILIAR V30M MANIFES-
TANDO-SE COMO DOENÇA DO NÓ SINUSAL
FS CONEGLIAN, MV SIMÕES, FH VALICELLI,  W MARQUES JR
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO – RIBEIRÃO PRETO -SP - BRASIL
Introdução: A amiloidose cardíaca por transtirretina (ATTR) pode cursar com bradiarritmias, 
particularmente pelo acometimento do sistema de condução cardíaco, como bloqueios 
atrioventriculares (BAV).  A mutação V30M de início precoce é conhecida por causar doença 
do sistema de condução, porém existem poucos relatos sobre essa complicação nos pa-
cientes pós-transplante hepático (TXH). Relatamos caso com dispneia e síncopes 15 anos 
após o transplante hepático. Relato do Caso: Feminina, 54 anos, portadora de ATTRh V30M, 
desenvolveu polineuropatia axonal com predomínio de fibras finas e neuropatia autonômic-
a,submetida a TXH há 15 anos, com boa evolução. Há um ano, sintomas de dispneia aos 
esforços, piora para classe funcional III da NYHA, sem progressão das manifestações de 
neuropatia. Há dois meses, episódios de síncope, associados à bradicardia. Exame físico: 
hipotensão postural com tontura e turvação visual, associada a bradicardia (FC = 38 bpm). 
No ECG, bradicardia sinusal, FC = 30 bpm, BAV 1° grau, bloqueio divisional ântero-supe-
rior. Ecocardiograma sem espessamento das paredes ventriculares ou alterações funcionais. 
Ressonância magnética cardíaca (RMC) com realce tardio (RT) subendocárdico na região 
septal. NT-PróBNP = 570 pg/ml. Cintilografia cardíaca com 99mTc-Pirofosfato, negativa. Holter: 
ritmo sinusal, frequência cardíaca variando entre 27 bpm e 67 bpm, FC média: 42 bpm, com 
18 horas com FC < 50 bpm,com 30 episódios de pausas sinusais(maior com 3,8 segun-
dos), algumas seguidas de escape juncional, que ocorreram durante o sono e vigília. Assim, 
confirmado o diagnóstico de Doença do Nó Sinusal (DNS), realizado implante de marcapas-
so (MP) bicameral, com eletrodo ventricular em posição de estímulo do ramo esquerdo, e 
melhora dos sintomas. Discussão: Há alta prevalência de distúrbios do ritmo cardíaco na 
amiloidose cardíaca, que podem cursar com manifestações sincopais. Outro distúrbio, ainda 
mais frequentemente responsável pela síncope neste cenário, é a neuropatia autonômica, que 
cursa com hipotensão postural. Nós descrevemos um caso em que as manifestações clínicas 
estavam relacionadas a uma condição mais rara, a DNS, resolvida após implante de MP. Além 
disso, a associação da DNS com o envolvimento miocárdico pela ATTR foi demonstrado pelo 
aumento dos níveis séricos de NT-PróBNP e a presença de RT na RMC. Sem o acúmulo do 
radiotraçador na cintilografia, como é descrito nos pacientes com V30M de início precoce.

EP 244
COMPLICAÇÃO MECÂNICA APÓS INFARTO POR PONTE MIOCÁRDI-
CA - RELATO DE CASO
ANA PAULA OTAVIANO, BRENO TADAO DE PAIVA ETO, ALESSANDRA J OLIVEIRA 
VALENTIN, LUIZ OTAVIO BALDIN CALTRAN, GERALDO LUIZ DE FIGUEIREDO, 
JOÃO REYNALDO ABBUD CHIERICE, OSWALDO C ALMEIDA FILHO, FRANCISCO 
FERNANDES MOREIRA NETO, PEDRO VELLOSA SCHWARTZMANN
HOSPITAL UNIMED RIBEIRÃO PRETO - HURP - RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL
Fundamentos: As complicações mecânicas do infarto são cada vez mais raras nos últimos 
anos graças à intervenção precoce e é ainda mais rara em casos de ponte miocárdica. 
Relato de Caso: Mulher, 69 anos, com antecedente de HAS e dislipidemia foi admitida 
com  dor retroesternal em aperto, de forte intensidade, iniciada após estresse intenso, sem 
sintomas associados e sem irradiação, com duração de 30 min e melhora espontânea. Pro-
curou atendimento com ECG da admissão com supra desnível do ST em parede anterior, 
com melhora nos eletrocardiogramas seriados (figura). Feito inicialmente ácido acetilsalicíli-
co 300mg e clopidogrel 300mg, sem recorrência de dor. Admitida em hospital terciário sem 
queixas, com eletrocardiograma sem supradesnível do ST, com troponina de 36.680 pg/mL 
e programação de estratificação invasiva. Aproximadamente 20 horas após a dor, evoluiu 
com quadro de hipotensão e ausculta de sopro sistólico contínuo ++/+4 em bordo ester-
nal esquerdo, com ecocardiograma demonstrando discinesia apical/aneurisma e presença 
de CIV com 6mm de diâmetro e fluxo de VE para o VD com gradiente de 65 mmHg e PSAP 
de 60 mmHg. (Figura 1) Foi submetida a cateterismo demonstrando trajeto intramiocárdico 
da arteria descendente anterior com compressão sistólica acentuada e associada a lesão 
obstrutiva moderada a acentuada, com ventriculografia com VE com acinesia de parede 
apical com presença de comunicação interventricular e elevação acentuada das pressões 
de enchimento do VE. Diante da complicação mecânica do infarto, indicado realização de 
cirurgia cardíaca. Como paciente estável hemodinamicamente, tendo feito uso de clopido-
grel, optado por passagem de balão intra-aórtico (BIA) e posterior realização de cirurgia. 
Manteve-se estável, em uso de BIA, vasodilatador e diurético endovenoso, eupneica, em 
ventilação espontânea, sem recorrência de dor, com monitorização de cateter de artéria 
pulmonar e no quinto dia foi submetida a cirurgia de revascularização miocárdica (artéria 
mamária interna esquerda para descendente anterior),  fehamento de CIV com pericárdio 
bovino e aneurismectomia e recebe alta após 17 dias de internação, com boa evolução clíni-
ca. Conclusão: Embora a mortalidade hospitalar dos pacientes com complicações mecâni-
cas do infarto ainda seja alta, mesmo nos submetidos a tratamento cirúrgico, apresentamos 
um caso com boa evolução e desfecho favorável após intervenção e com apresentação não 
habitual, com complicação com  menos de 24 horas do evento, com ECG sem persistência 
dos supra  e com ponte miocárdica associada a lesão obstrutiva como causa do evento.

Figura 1. 

Figura 2. 
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EP 246
FEOHIFOMICOSE CEREBRAL EM PACIENTE TRANSPLANTADO CAR-
DÍACO: RELATO DE CASO
SA FERNANDES JÚNIOR, MP COUTO, MFR CRUZ, RP SILVA, MVF SOUSA, AF SILVA 
JUNIOR, NADRUZ COELHO-FILHO
UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - CAMPINAS - SP - BRASIL
Introdução: A Feohifomicose ou cromoblastomicose é uma doença fúngica crônica 
localizada principalmente na pele e no tecido subcutâneo, sendo Fonsecaea pedro-
soi o fungo mais frequente. A infecção geralmente se desenvolve após uma ino-
culação traumática na pele, apresentando-se, posteriormente, como uma pequena 
pápula semelhante à couve-flor. Podem ulcerar, evoluindo com disseminação linfática 
ou hematogênica. As infecções são a principal causa de óbito nos pacientes trans-
plantados cardíacos, sendo os fungos o terceiro agente etiológico predominante. 
Relato de Caso: Homem, 44 anos, vigilante, negro, transplantado cardíaco em 
2017, em uso de Azatioprina e Tacrolimus. Iniciou quadro de lesões ulceradas, com 
exposição de plano profundo e secreção exsudativa em região temporal e membro 
superior direito (figura 1), em agosto de 2021. Cerca de dois meses depois evoluiu 
com afasia e sonolência. Visto em tomografia de crânio, (figura2 ) lesão expansiva 
frontal à esquerda, submetido à ressecção cirúrgica. (Figura 3) Diagnosticado com 
Cromomicose cerebral, através do resultado de cultura demonstrando o fungo do 
gênero Fonsecaea sp. O tratamento complementar foi realizado com uso prolon-
gado de Anfotericina B durante internação e após alta substituído por Voriconazol. 
Recebeu alta hospitalar com melhora do quadro neurológico e cutâneo. Discussão: 
Feohifomicose cerebral corresponde à infecções cerebrais causadas por fungos 
dematiáceos. Os sintomas predominantes são produzidos por efeito de massa no 
parênquima cerebral, como observado em nosso paciente. O risco do paciente trans-
plantado cardíaco apresentar infecção está relacionado diretamente com o uso de 
drogas imunossupressoras, como esteróides, micofenolato de mofetil e tacrolimus, 
os quais prejudicam gravemente todos os componentes da imunidade, incluindo a 
imunidade inata e adaptativa. O manejo da cromomicose geralmente combina tra-
tamento cirúrgico e medicamentoso, sendo os principais antifúngicos, o itraconazol, 
voriconazol e posaconazol. Conclusão: A feohifomicose do sistema nervoso central 
é uma patologia rara em pacientes transplantados cardíacos. A taxa de mortalidade 
entre os pacientes com essas infecções é de pelo menos 50%, a alta taxa de morta-
lidade destaca a necessidade de terapia agressiva. O caso descrito se destaca pela 
gravidade do quadro, porém com boa resolução com tratamento combinado cirúrgi-
co e anti-fúngico, mesmo tratando-se de paciente imunocomprometido.

EP 248
MIOCARDITE ASSOCIADA A TROMBOSE CORONARIANA APÓS VACI-
NA PARA COVID-19: RELATO DE CASO 
RAPHAELA TEREZA BRIGOLIN GAROFO, THAÍS DOS SANTOS VIEIRA, THAMARA 
GAMBOGI MEIRELES , CAROLINA RODRIGUES TOSI PIRES, FERNANDA BRASIL DIAS 
PAIVA, LAURO MARTINS NETO
HOSPITAL DO CORAÇÃO –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Dor torácica no paciente jovem sem comorbidades é um desafio. Poucos 
trabalhos científicos abordam sobre infarto neste grupo. Este relato é relevante, já que o 
paciente do caso apresenta um quadro de miocardite aguda, uma causa frequente de 
dor torácica nesta faixa etária, associado a trombose aguda coronariana. Métodos: As 
informações contidas neste relato de caso foram obtidas por meio de revisão de prontuá-
rio, e registro de imagens de exames complementares. Resultados e Discussão: Sexo 
masculino, 20 anos, sem doenças prévias e antecedente de miocardite há quatro anos. 
Procurou emergência com dor precordial tipo C há quatro horas. Eletrocardiograma sem 
alterações. Laboratoriais com elevação e curva da troponina (0,638 e 2,570 – Referência 
0,034). Devido a hipótese de miocardite foi feita ressonância cardíaca (RM) que mostrou 
hipocinesia anterior e anterolateral, associado a edema miocárdico, e realce tardio me-
soepicárdico não isquêmico nestes segmentos. Optado por realizar angiotomografia de 
coronárias devido a hipocinesia na RM, que mostrou  oclusão proximal em descendente 
anterior (DA) e seus ramos diagonais. Cinco dias após anticoagulação e dupla antiagre-
gação plaquetário, foi feita coronariografia associado com tomografia de coerência óptica 
que evidenciou trombose aguda em DA, sem sinais de aterosclerose, sendo aspirado 
trombo e implantado stent. Após estes achados, o  paciente relatou dose de vacina (Pfi-
zer) para COVID-19, 21 dias antes da internação. Consideradas as hipóteses de miocar-
dite e trombose coronariana pós vacina. O coronavírus provoca uma hiperinflamação e 
hipercoagulabilidade, causando disfunções de vários órgãos, inclusive o coração. Dentre 
eles podemos citar a miocardite e eventos tromboembólicos. A miocardite deve ser consi-
derada em jovens com dor torácica após vacina de mRNA (ex:Pfizer). O paciente descrito 
é jovem sem fatores de risco para doença arterial ou trombose coronariana, apresentou 
episódio de miocardite aguda e oclusão de artéria DA com alta carga trombótica, sem 
evidências de aterosclerose, etiologia para miocardite e doença reumatológica. Devido 
apenas antecedente de vacinação recente para covid-19, é provável que a resposta vaci-
nal seja a protagonista da ativação da cascata de coagulação e da resposta inflamatória. 
Conclusão: Este caso reforça a importância de diagnósticos diferenciais no paciente jo-
vem, com dor torácica atípica, para promover o tratamento adequado.

EP 247
MANEJO PERIOPERATÓRIO DE CARDIOPATIA CARCINÓIDE: RELATO 
DE CASO
RÔMULO FONSECA DE MORAES, ISABELA BISPO SANTOS DA SILVA COSTA, 
CARLOS MANUEL DE ALMEIDA BRANDÃO, MARIANE HIGA SHINZATO, JISSELA 
GUALAN BAGUA, STHÉPHANI DE MORAES PARREIRA, JUAN THOMAZ GABRIEL DE 
SOUZA RAMOS, THALITA BARBOSA GONZALEZ, ROBERTO KALIL FILHO, LUDHMILA 
ABRAHÃO HAJJAR
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Doença cardíaca carcinóide (DCC) é uma consequência rara e grave do 
tumor neuroendócrino cuja fisiopatologia está relacionada a substâncias vasoativas se-
cretadas pelo tumor que afetam principalmente as câmaras direitas, com regurgitação 
tricúspide e pulmonar e com menor frequência a estenose dessas valvas. A discussão do 
manejo perioperatório é essencial para melhor prognóstico.  Relato de Caso: Homem 
21 anos, hígido, apresentava Estenose importante de válvula pulmonar com Insuficiência 
Cardíaca (IC) sendo submetido à troca cirúrgica por prótese biológica em 2017. Após 
seis meses, teve nova descompensação clínica com rastreio etiológico e diagnostica-
do Tumor neuroendócrino de jejuno com metástases hepáticas. Em Abril/2021, internou 
novamente por IC perfil B com Ecocardiograma Transtorácico (ECOTT) evidenciando 
folhetos em valva tricúspide espessados, imóveis, retraídos e sem coaptação. (Figura1) 
O strain global de ventrículo direito (VD) e parede livre foram: -12.4% e -13.6%. (Figura 
2) O RM Cardíaca identificou realce tardio do gadolínio na parede do átrio direito e cir-
cunferencial e difusa no VD, compatível com Fibrose endocárdica. Evolui com melhora e 
reinterna em Setembro/2021 para troca valvar tricúspide. Em âmbito perioperatório, es-
tabeleceu se protocolo para minimizar morbidade cirúrgica e prevenção de crises carci-
nóides com Octreotide intravenoso contínuo em uma dose de 100μg/h iniciado 12 horas 
antes, durante a cirurgia e até 72 horas pós operatória. Vasopressina e Epinefrina foram 
utilizadas na cirurgia e durante 48 horas após para controlar a Síndrome vasoplégica, 
aumentar a frequência cardíaca e o inotropismo. Em intraoperatório, a utilização de Óxido 
Nítrico, minimizou resistência vascular pulmonar e consequentemente pós carga de VD. 
Durante cirurgia, observou se endocárdio espesso e fibroso com ressecção de múscu-
lo papilar enviado para patologia (Figura 4). Realizado substituição de valva tricúspide 
com prótese biológica n°25, sem intercorrências. (Figura 3) Após a cirurgia, apresentou 
choque vasoplégico e Lesão renal aguda, com resolução do quadro. Em Alta Hospitalar, 
assintomático do ponto de vista cardiovascular com função biventricular preservada e 
próteses valvulares sem alterações estruturais. Conclusão: Este caso ilustra um manejo 
perioperatório bem sucedido da DCC, com diagnóstico precoce do envolvimento cardía-
co e indicação oportuna da substituição da válvula cardíaca, essenciais para melhora do 
prognóstico dos pacientes com envolvimento cardiaco por tumores neuroendocrinos.

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 

Figura 4. 
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EP 249
MIOCARDITE POR COVID-19: UM RELATO DE CASO
GR YAMAKAWA, NAZIR SOUBIHE NETO, ESTEVÃO TAVARES DE FIGUEIREDO, 
CARLOS HENRIQUE MIRANDA, MAIARA CARVALHO PANIZZA, JOÃO CARLOS 
TORRENTE PENTEADO, VANESSA RAHAL
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENÁPOLIS - PENÁPOLIS - SP - BRASIL
Introdução: O SARS-CoV-2 consiste em uma infecção viral que ocasiona uma doen-
ça multissistêmica que pode, inclusive, afetar o coração humano. O vírus pode afetar 
o coração gerando uma miocardite oriunda da inflamação do miocárdio tanto pela 
ação viral direta às células cardíacas como por ação indireta devido à resposta imu-
nológica do hospedeiro liberando citocinas. A lesão de cardiomiócitos gera fibrose, 
que pode ser extensa, fazendo depleção da função cardíaca.  Relato de Caso: 
AJV, masculino, 70 anos, foi admitido queixando-se de dor torácica há 24 horas, 
tipo pontada com irradiação para trapézio esquerdo, sem fatores de alívio ou piora. 
De antecedentes patológicos é portador de dislipidemia, hipotireoidismo e relatou 
passado de arritmia. ECG realizado no primeiro momento mostrava ritmo sinusal, su-
pradesnivelamento do segmento ST difuso com concavidade para cima e poupando 
V1 e aVR, infradesnivelamento de intervalo PR e relação ST/T de 0,33. Exames bioquí-
micos para necrose miocárdica voltaram negativos, porém marcadores inflamatórios 
são positivos. Painel para COVID-19 resultou IgM positivo, IgG negativo, bem como 
Swab positivo para pesquisa de SARS-CoV-2. Ecocardiograma transtorácico eviden-
ciou disfunção diastólica grau I sem sinais de aumento das pressões de enchimento 
e aumento leve do volume atrial esquerdo. Com a suspeita de miocardite realizou-se 
RNM do miocárdio, que demonstrou a presença de pequena área de realce tardio 
de padrão inflamatório, de localização subepicárdica nas paredes ântero e ínfero-
-laterais mediais, compatíveis com fibrose e edema miocárdico, além de difuso e 
discreto espessamento pericárdico.  Discussão: A infecção pelo SARS-CoV-2 é algo 
recente e seus impactos no organismo humano ainda tem de ser extensivamente 
estudados. A fisiopatologia varia de acordo com cada indivíduo e não atinge exclu-
sivamente o trato respiratório, podendo atingir também o trato gastrointestinal, trato 
urinário, sistema nervoso e como foi relatado anteriormente, o sistema cardiovascu-
lar. Conclusão: A COVID-19 é uma doença multissistêmica que pode afetar variados 
órgãos do corpo humano. Nos estudos atuais chama-se atenção para os impactos 
cardiovasculares da doença que podem gerar consequências graves com sequelas 
que perdurarão por toda a vida. A pericardite pode ser manejada e tratada, porém é 
necessário um diagnóstico precoce. Em vista do grande impacto cardiovascular da 
COVID-19, faz-se necessário uma monitorização cardiológica pós-infecção a fim de 
evitar complicações e desfechos fatais.

EP 251
MONITORAMENTO TERAPÊUTICO DE VANCOMICINA GUIADO POR 
PARÂMETROS FARMACOCINÉTICOS E FARMACODINÂMICOS EM 
ENDOCARDITE POR ESTAFILOCOCOS COAGULASE-NEGATIVA
GIOVANA DO NASCIMENTO ROQUE, RONALDO MORALES JUNIOR, VANESSA 
D’AMARO JUODINIS
HOSPITAL SIRIO LIBANÊS –SÃO PAULO -SP - BRASIL
Introdução: Novas diretrizes internacionais recomendam o monitoramento de van-
comicina através da medição direta da área sob a curva de concentração plasmática 
em 24 horas (ASC0-24), com alvo terapêutico de ASC0-24/CIM entre 400 e 600 em in-
fecções por S. aureus. No entanto, não há consenso sobre o alvo terapêutico em in-
fecções graves como endocardite causada por outros patógenos. Relato de Caso: 
Paciente L.M.O.B, sexo masculino, 62 anos, foi admitido com queixa de prostração 
e febre. Histórico de obesidade, osteopenia, dislipidemia, doença arterial coronaria-
na com estenose aórtica e internação eletiva há 30 dias para implante percutâneo 
valvar aórtico e procedimento dentário há 15 dias (recebeu amoxicilina profilática na 
ocasião). Ecocardiograma transesofágico na admissão não revelou vegetação, po-
rém apresentava espessamento da valva biológica, sem disfunção. PET-CT mostrou 
captação segmentar da valva biológica. Foram coletadas hemoculturas em pares 
com crescimento em 24 horas de Staphylococcus capitis resistente a oxacilina e 
sensível à vancomicina (CIM = 1 mg/L), teicoplanina (CIM = 1 mg/L), rifampicina, 
cotrimoxazol e linezolida. Iniciou tratamento com vancomicina com dose de ataque 
de 2g seguida de dose de manutenção de 1g 12/12h e posterior associação de rifa-
mpicina 300mg VO 8/8h. O monitoramento terapêutico de vancomicina foi iniciado 
após 36h do início da terapia (estado de equilíbrio), considerando alvo terapêutico 
de ASC0-24/CIM entre 400 e 600. Os parâmetros farmacocinéticos foram estimados 
a partir do modelo aberto de um compartimento utilizando equações cinéticas de 
primeira ordem e o método dos trapezoides foi aplicado para o cálculo da ASC. O 
paciente completou 42 dias de terapia antimicrobiana, com alvo terapêutico de van-
comicina atingido durante todo o tratamento, (tabela 1), sem necessidade de ajuste 
posológico e sem ocorrência de nefrotoxicidade. Os valores de ASC e nível sérico no 
vale apresentaram baixa correlação (R=0,4). Ecocardiograma de controle apresen-
tou regressão do espessamento em valva biológica e hemoculturas negativas. O pa-
ciente recebeu alta em bom estado geral para seguimento ambulatorial. Conclusão: 
O caso descreve sucesso no tratamento de endocardite de valva biológica aórtica 
por Estafilococos coagulase-negativa oxacilina resistente com uma associação de 
rifampicina e vancomicina. O monitoramento terapêutico de vancomicina com base 
nos parâmetros farmacocinéticos individuais e alvo terapêutico de ASC0-24/CIM entre 
400 e 600 garantiu a erradicação do patógeno sem ocorrência de nefrotoxicidade.

EP 250
MIOCARDITE PÓS-COVID-19: RELATO DE CASO E ACHADOS DIAG-
NÓSTICOS
LETÍCIA ARAÚJO TASSINE PENATTI, BRUNO CARDOSO GONÇALVES, ISABELA CRISTINA 
BUENO SANT-ANNA MENDES, LORENA FORNER, ILLANA SILVA DE SOUZA, YASMIN 
POLTRONIERI RODRIGUES, FERNANDA QUEIROZ ARATANI, FABIO GUIRADO DIAS
FACULDADE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – FAMERP –SÃO PAULO - SP - 
BRASIL
Introdução: A infecção por Coronavírus (COVID-19) iniciada em Wuhan, China, em de-
zembro de 2019, evolui com estado pandêmico em março de 2020. O acometimento 
pulmonar é a afecção clínica mais prevalente. Ademais, foram documentados casos 
de miocardite pelo vírus, nos quais prevaleceram pacientes masculinos, com idade 
média de 50,4 anos, sendo a maioria sem comorbidades. Notaram-se alterações ele-
trocardiográficas: elevação difusa do segmento ST, infradesnivelamento de segmento 
ST e inversão de onda T. Elevação de troponina foi vista em 91% dos casos. Como 
achados ecocardiográficas tem-se: fração de ejeção reduzida (60%), tamponamento 
cardíaco (20%) e hipocinesia difusa (30%). Ressonância magnética cardíaca mostrou 
realce difuso de gadolínio. Na condução clínica, utilizaram-se drogas vasoativas e ino-
trópicas em 50% e 25% dos casos, respectivamente, e circulação extracorpórea em 
17% dos casos. Corticoides, imunoglobulina e colchicina foram utilizados em 53%, 
25% e 17% dos casos, respectivamente. A maioria dos pacientes teve boa evolução 
clínica. Daqueles que evoluíram a óbito, houve concomitância entre miocardite e SRAG 
por COVID-19. Métodos: Relatar e correlacionar caso clínico atendido em hospital ter-
ciário aos dados recentes da literatura sobre miocardite viral secundária a infecção por 
COVID-19. Resultados: Paciente masculino, 47 anos, admitido em hospital terciário, 
30 dias após síndrome gripal por COVID-19, com dispneia progressiva, associada à 
dispneia paroxística noturna, ortopneia e edema de membros inferiores há uma sema-
na. Negava comorbidades. Exame físico com discreto edema de membros inferiores, 
sem outras alterações. Exames complementares: eletrocardiograma com ritmo sinusal, 
área elétrica inativa em parede anterior e ectopias ventriculares isoladas; pro-peptídeo 
natriurético cerebral (pro-BNP) de 3650; troponina 20,8 (VR <14); ecocardiograma 
transtorácico: hipocinesia difusa e disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, fração 
de ejeção 27,6%; ressonância magnética cardíaca com realce tardio mesocárdico em 
junções interventriculares anterior e inferior, anterosseptal, inferosseptal e no segmento 
septal apical. Paciente recebeu alta após otimização de terapia medicamentosa para 
insuficiência cardíaca. Conclusões: Em consonância com a literatura, tem-se paciente 
com idade próxima aos 50 anos, sem comorbidades, com comprometimento miocár-
dico após infecção por COVID-19, demonstrado em exames como ecocardiograma, 
troponina e ressonância magnética cardíaca. Semelhante a maioria dos pacientes com 
tal afecção, observou-se evolução clínica favorável.

EP 252
MÚLTIPLOS ANEURISMAS CORONARIOS ASSOCIADOS A ANEURIS-
MA AORTICO INFRA-RENAL GIGANTE
EDUARDO POLETTI CAMARA, MURILO ADOLFO FERNANDES, YURI MAYNARD 
BARRETO, LEANDRO DA SILVA ELIAS, GUILHERME DE OLIVEIRA MARCILIANO, JULIANO 
CESAR DOS SANTOS, LUIS FERNANDO SOARES MEDEIROS, FLAVIO LUIS GAMBI 
CAVALLARI, HUMBERTO BENEDETTI DE PAULA, ANA CARLA SIQUEIRA PALHETA
HOSPITAL SÃO FRANCISCO - RIBEIRAO PRETO - SP - BRASIL
Introdução: Os aneurismas das artérias coronárias são definidos como dilatações 
de forma sacular ou fusiforme, maior que o diâmetro do segmento adjacente do vaso 
normal em 1,5 a 2 vezes, responsável por 1 a 4% dos achados da cinecoronariogra-
fia habitual. Os relatos de aneurismas coronários são bastante comuns.Porem, com 
aneurismas concomitantes são raros.No presente relato temos um paciente interna-
do para correção de aneurisma aórtico infra abdominal gigante que apresentou em 
cinecoronariografia múltiplas dilatações aneurismáticas ao longo da coronária direita 
e seus ramos, bem como coronária esquerda e seus frondes. Métodos: As informa-
ções foram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevista com o paciente, 
registro fotográfico dos métodos diagnósticos aos quais o paciente foi submetido 
e revisão da literatura em revistas indexadas, PubMed e Scielo. Resultados: Um 
homem de 67 anos, diabético e hipertenso, com infarto prévio em 2018 fora enca-
minhado para realização de cirurgia eletiva para correção de aneurisma aórtico infra 
abdominal fusiforme parcialmente trombosado iniciando-se próximo da emergência 
das artérias renais, com calibre de 11,3 x 10,8 cm e estendendo-se por 16 cm no 
sentido longitudinal, após avaliação de risco cardiológico com escore de Lee-Vasc 
maior que 12 pontos, procedeu-se estratificação invasiva com cinecoronariografia 
demonstrando na coronária direita ectasia em todo segmento inicial médio e dis-
tal com obstrução de 70 a 80% antes da origem do ramo DP e VP. Ramo VP com 
obstrução de 80% no terço médio e múltiplas dilatações aneurismáticas em seus 
trajetos. Em coronária esquerda, tronco com obstrução severa e ramo descenden-
te anterior com múltiplas dilatações aneurismáticas calcificadas em todo segmento 
inicial e médio, sendo o distal com fluxo de enchimento lento. Ramo diagonal com 
dilatação aneurismática e oclusão no terço médio bem como no ramo circunflexo e 
seus respectivos trajetos. Conclusão: A incidência dos aneurismas coronarianos 
variam de 0,3% a 5,3%, em média 1,65% e quando associado a outro aneurisma de 
vasto calibre possuem a prevalência de 0,02% . Sendo maior em homens, a artéria 
coronária direita é mais acometida 40,4%, seguida da descendente anterior esquer-
da 32,3% e pela circunflexa esquerda 23,4%. A artéria principal esquerda raramente 
está envolvida 3,5%. Por serem muitas vezes assintomáticos, apresentam um desafio 
clínico, cirúrgico e individualizado para o tratamento de suas etiologias e correções o 
que faz deste relato de vital importância para condução de casos complexos.
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EP 253
PERFIL DE CITOCINAS EM BIÓPSIA MIOCARDICA PÓS TRANSPLAN-
TE EM PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19
JOAO MANOEL ROSSI NETO, IGOR DA GAMA BALTA, VICTOR BEMFICA DE MELO 
MATTOS, PLINIO JOSE WHITAKER WOLF, RAPHAEL MACHADO ROSSI, MARCO 
AURELIO FINGER, CAROLINA CASADEI DOS SANTOS, HUI TZU LIN WANG
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Fundamento: Citocinas inflamatórias secretadas por monócitos e macrófagos são con-
sideradas como tendo um papel crucial na progressão grave da COVID-19. Relato de 
Caso: Paciente com transplante cardíaco há 13 anos procurou o PS com queixa de diar-
reia com duração de sete dias e teste rápido para COVID-19 positivo, evoluiu com dis-
função ventricular com ressonância magnética compatível com miocardite aguda. Após 
cinco dias de pulsoterapia com corticoide em altas doses e melhora da função ventricular, 
realizou biópsia endomicárdica, com resultado 0R. No dia da biópsia, o teste rápido para 
COVID-19 foi negativo e o RT-PCR no tecido miocárdico não detectou o vírus SARS-CoV-2. 
Usando a mesma amostra da biópsia, a expressão de 84 genes relacionados à regulação 
da inflamação também foi analisada usando o método RT2 Profiler PCR Array (Qiagen 
Cat. No. 330213 PAHS-077Z). A interpretação dos resultados foi comparada com uma 
amostra controle, que teoricamente não tinha COVID-19. Encontramos 15 genes mais 
expressos em tecidos que tinham COVID-19 (ver tabela). Por exemplo, o gene CCL16 é 
8,5 vezes mais expresso em tecido com COVID-19 do que o controle. Revisão da literatura 
recente, realata que os genes CXCL5 e NFKB1 têm envolvimento na biologia do corona-
vírus e estão envolvidos na resposta imune ou atividade antiviral, IL17A tem envolvimento 
na biologia do coronavírus e está envolvido na resposta inflamatória da tempestade de 
citocinas, e KNG1 tem envolvimento na biologia do coronavírus e é relevante para o pro-
cesso da doença. Conclusão: Este é um dos primeiros relatos sobre o uso de um perfil 
de citocinas analisado em uma biópsia miocárdica de um paciente transplantado com 
COVID-19. Além da detecção de genes que regulam a inflamação, foram identificados 
alguns genes relacionados ao envolvimento da biologia e resposta imune ou atividade 
viral, o que pode ser o primeiro passo para o desenvolvimento de futuros estudos clínicos.

EP 255
RELATO DE CASO DE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR COMO 
COMPLICAÇÃO MECÂNICA APÓS SÍNDROME CORONARIANA AGUDA 
COM DESFECHO POSITIVO APÓS TRATAMENTO CIRÚRGICO TARDIO
MAYARA BORGES LOURENÇO DE SOUSA, GREGORY RODRIGUES, FILYPPO 
DECARIA, GUSTAVO BITTENCOURT, ANA BRANDIMARTE, TIAGO COELHO, DAISY 
GUEDES, JESSIKA SOUZA
HOSPITAL DAS CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO - MOGI DAS CRUZES - SP - BRASIL
Introdução: A comunicação interventricular (CIV) é uma complicação mecânica do infarto 
agudo do miocárdio decorrente de ruptura do septo interventricular. Possui potencial de tra-
tamento efetivo se for diagnosticado precoce reduzindo assim taxas de mortalidade. Relato 
de Caso: Homem, 46 anos admitido em UTI de hospital terciário por IAM com supra de ST 
diagnosticado em Unidade Básica de Saúde. Na admissão relatava dor torácica retrosternal 
em queimação, forte intesidade início há 14 horas precipitada ao esforço com irradiação 
para membro superior esquerdo. Antecedentes de HAS não tratada e IAM há 13 anos com 
tratamento clínico. Realizado ECG com supra de ST e não realizada trombólise. Transferido 
para UTI após 14 horas e assintomático. Ao exame físico: bom estado geral, eupneico. PA 
147 x 100, FC 90, FR 18, bulhas rítmicas normofoneticas em 2T sem sopros, ausculta pulmo-
nar normal. ECG em ritmo sinusal, supra de ST em DII, DIII e avF, v2 a v6, v3R, v4R. Exames 
laboratoriais: Troponina 3433, CPK 5468, creatinina 1,01, ureia 20. Após dois dias, realizado 
cateterismo cardíaco que evidenciou ectasia de todas as coronárias e CD com lesão de 
100% e elevada quantidade de trombo intracoronário e CX com lesão obstrutiva de 97% 
no segundo ramo no terço médio. No dia seguinte, realizou ecocardiograma que eviden-
ciou miocardiopatia segmentar do VE, hipertrofia excêntrica do VE, hipocinesia do VD, FE 
53%. Após 12 horas evolui com taquicardia, dispneia, sudorese, estase jugular e sopro ho-
lossitólico. Realizado novo ECO que evidenciou disfunção biventricular, acinesia de parede 
inferosseptal, de segmento médio e basal da parede inferior e lateral, além de comunicação 
interventricular em região inferior do septo medindo aproximadamente 1,9 cm, com shunt 
esquerdo-direito, FE 41%. Transferido no mesmo dia para serviço especializado de cirurgia 
cardíaca no qual foi operado após seis dias de internação. Paciente com boa evolução pós-
-operatória, porém evidenciado em ECO CIV e shunt residual, porém com melhora clínica e 
alta após 20 dias. Discussão: O caso ressalta uma situação rara de complicação mecânica 
pós- IAM com taxa de incidência entre 
0,20 a 0,34% dos casos de infarto. Por se 
tratar de um quadro grave com altas ta-
xas de mortalidade (90%), recomenda-se 
o tratamento cirúrgico precoce. Paciente 
apresentou diagnostico precoce e condi-
ções clínicas favoráveis para que o trata-
mento cirúrgico fosse postergado para 6 
dias, no qual apresentava-se estável que 
tornou a cirurgia com desfecho positivo 
apesar de manter CIV residual.

EP 254
PERICARDITE BACTERIANA SECUNDÁRIA A STAPHYLOCOCCEMIA: 
RELATO DE CASO
DANIEL FIORAVANTI GIMENEZ, ELAINE DOS REIS COUTINHO, LORENA MARTINEZ 
CORSO, MARIA PATELLI JULIANI SOUZA LIMA, ALOÍSIO MARCHI ROCHA
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS – PUCAMP - CAMPINAS- SP - 
BRASIL
Introdução: A pericardite bacteriana (PB) é uma patologia rara, que corresponde a 1% 
das afecções pericárdicas. Os principais agentes são Estreptococo, Staphylococcus au-
reus (S.aureus), Streptococcus pneumoniae. O prognóstico da PB é desfavorável, poden-
do evoluir com tamponamento cardíaco, pericardite constritiva, choque séptico e morte. 
Apresentamos um caso de dor torácica e sepse grave causado por PB. Relato De Caso:  
Paciente feminina, 44 anos, sem morbidades, encaminhada a hospital terciário para an-
gioplastia de resgate por Síndrome Coronariana aguda com supra de ST após trombólise 
sem critérios de reperfusão. Referia histórico de febre há 15 dias, dispneia e dor torácica 
decúbito dependente, progressiva e de forte intensidade. Eletrocardiograma da entrada. 
(Figura 1) Ao exame: Sonolenta, 125bpm, 90x55mmHg, atrito pericárdico, taquipneica e 
com lesão furunculosa axilar. Laboratoriais demonstravam leucocitose, troponina negativa, 
PCR elevado e hemoculturas positivas em três pares para Staphylococcus aureus sensí-
vel à Oxacilina (S.aureus Oxa.S). Iniciada terapia com Oxacilina, Ibuprofeno e Colchicina. 
Diagnosticado diabetes mellitus tipo 2 durante a internação, com HBA1c de 12,5% e inicia-
da Insulinoterapia. Ao Ecocardiograma, Fração de ejeção 62%, ausência de vegetações 
intracavitárias ou estruturas anômalas. Espessamento pericárdico e derrame de 6mm.
Ressonância Magnética Cardíaca: pericárdio de 5mm, difusamente espessado, hipersi-
nal em T2 e realce tardio, compatível com Pericardite Aguda. Derrame discreto de 10mm 
em parede lateral e hipersinal, sugerindo componente inflamatório. (Figuras 2 a 4) Houve 
melhora clínica após terapia, hemoculturas de controle negativas, normalização de ECG, 
recebendo alta hospitalar. Consulta após três meses da alta assintomática. Discussão: A 
principal etiologia de Pericardi-
te Aguda é a viral, e em geral, 
de evolução branda enquanto 
a PB é uma doença rara, com-
preendendo menos de 1% de 
todas patologias pericárdicas. 
Quando o diagnóstico é tardio, 
cerca de 1/3 dos pacientes 
desenvolvem tamponamento 
cardíaco por empiema, ou 
ainda, podem evoluir com peri-
cardite constritiva. Neste caso, 
a sepse grave por S.aureus 
esteve atrelado a quadro de 
imunodepressão secundário 
ao diabetes descompensado.  
Conclusão: Apesar de rara, a 
hipótese de PB deve ser aven-
tada para evitar progressão 
a desfechos mórbidos, como 
pericardite constritiva e morte.

EP 256
TAVI COM A TÉCNICA BASILICA PARA DETERIORAÇÃO DE BIOPRÓ-
TESE EM PACIENTE COM RISCO ELEVADO DE OCLUSÃO CORONA-
RIANA
FLÁVIO ROSA VIEIRA, JORDANA PIRES MENDONÇA, TANNAS JATENE, FABRÍCIO 
RIBEIRO LAS CASAS, JOÃO BATISTA MASSON SILVA, BRUNNA LOPES DE OLIVEIRA 
LOPES, ROGÉRIO LOBO DE ANDRADE LAS CASAS, VINICIUS DAHER VAZ
HOSPITAL DO CORAÇÃO ANIS RASSI - GOIÂNIA - GO - BRASIL
A deterioração de bioprótese é uma complicação tardia comum em pacientes 
submetidos à troca valvar aórtica cirúrgica. O Implante Percutâneo Transcateter de 
Válvula Aórtica (TAVI) valve-in-valve (ViV) é uma opção para tratar este problema de 
acordo com as diretrizes mais recentes. Embora rara, a oclusão coronária é uma 
complicação potencialmente fatal após a TAVI. Apresentamos um caso em que uti-
lizamos uma técnica denominada BASILICA (laceração intencional de válvula nativa 
ou bioprótese para prevenir a obstrução iatrogênica da artéria coronária) para preve-
nir este evento adverso. Paciente do sexo masculino, 75 anos, hipertenso, ex-tabagis-
ta, com dispneia NYHA III. O exame físico revelou sopro sistodiastólico (3/6+) no foco 
aórtico. Antecedentes patológicos de cirurgia de revascularização em 2007, troca 
valvar aórtica por bioprótese em 2009, intervenção coronária percutânea com stent 
no primeiro ramo diagonal em 2012 e 2021 (reestenose intrastent). O ECG mostrou 
ritmo sinusal, bloqueio atrioventricular de primeiro grau, bloqueio de ramo direito e 
bloqueio divisional anterossuperior esquerdo. O ecocardiograma transtorácico iden-
tificou insuficiência e estenose importantes na bioprótese aórtica (gradiente médio 
de 41 mmHg e velocidade máxima de 4,5 m/s). Embora o STS Score tenha sido de 
6,14% ad euroSCORE II 3,45%, o paciente se recusou a realizar sua terceira cirurgia 
cardíaca. A angioTC apresentou alto risco de oclusão coronariana (diâmetro médio 
do seio de Valsalva 24 mm, altura coronariana esquerda 5,5 mm e VTC 3,5 mm). O 
Heart Team optou pela TAVI com a técnica descrita da BASILICA. O ecocardiograma 
transesofágico (ETE) intraoperatório mostrou gradiente médio de 37 mmHg e regur-
gitação aórtica importante devido à rotura no folheto do seio coronário direito.  Usa-
mos um fio guia 0.014 conectado a um eletrocautério para perfurar e rasgar o folheto 
esquerdo da bioprótese. Mais tarde, após a pré dilatação, finalmente implantamos 
uma biopróteseSapien 3 (Edwards Lifescience) #20 seguida de pós-dilatação em 
maior pressão com um balão #22 não complacente. Ao final do procedimento, o ETE 
mostrou gradiente médio de 12 mmHg e nenhum vazamento paravalvular oucentral. 
Apesar do risco, não ocorreu a oclusão do óstio da coronária esquerda. O paciente 
permaneceu por dois dias na UTI devido ao aumento do intervalo de RP, o qual foi 
mantido conforme evidenciado no holter 24 horas, e teve alta hospitalar três dias 
após o procedimento. Concluiu-se que a técnica BASILICA é uma alternativa factível 
aos pacientes candidatos à TAVI ViV com alto risco de oclusão coronariana.

Figura 1.

Figura 2.                     Figura 3.                     Figura 4.
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EP 257
TRATAMENTO COM INIBIDOR DE CHECKPOINT IMUNOLÓGICO E 
DOENÇA ARTERIAL CORONÁRIA: UM PROBLEMA CLÍNICO EMER-
GENTE
NATÁLIA AARÃO, MARINA SAHADE GONÇALVES, MATEUS CORREA DA TRINDADE, 
FÁBIO SÂNDOLI DE BRITO JR., ANTONIO FERNANDO DINIZ FREIRE, PATRÍCIA 
GONÇALVES GUIMARÃES, LUANA ALENCAR FERNANDES SAMPAIO, NILDEVANDE 
FIRMINO LIMA JÚNIOR, MARCELLO MORO QUEIROZ, GABRIELLA FERNANDES SOARES
HOSPITAL SIRIO LIBANÊS – SÃO PAULO -SP - BRASIL
Introdução: A imunoterapia foi uma grande revolução no tratamento oncológico na 
última decada, sobretudo para o melanoma. O uso dos inibidores de checkpoint 
imunológico (ICI), entre eles os inibidores de proteína de morte programada-1 (anti-
-PD1), trouxe grandes incrementos em sobrevida, representando uma mudança de 
paradigma, entretanto o manejo dos efeitos colaterais imunomediados ainda é um 
desafio para a equipe multidisciplinar. Metodologia: Relato de caso clinico e con-
frontamento dos dados com a literatura atual. Relato do Caso: Paciente masculino, 
76 anos, com antecedente de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes 
e doença arterial coronária, diagnosticado com melanoma acral em calcâneo (T4b-
N2aM1). Iniciou Nivolumabe como primeira linha de tratamento sistêmico, mas antes 
do início foi submetido a angioplastia coronária  (DA – 2 stents e Mg -1 stent). Após a 
primeira infusão de Nivolumabe evoluiu com ptose palpebral e quadro sugestivo de 
síndrome miastênica imunomediada. Internado para investigação e tratamento, rece-
beu pulsoterapia com piora dos sintomas, sendo optado por imunoglobulina, porém 
durante a primeira infusão, apresentou parada cardiorrespiratória em ritmo de taqui-
cardia ventricular, revertida após 17 minutos sem sequelas neurológicas. Cineangio-
coronariografia evidenciou stents pérvios e  importante progressão da doença arterial 
coronariana em comparação ao exame de seis semanas antes, sendo submetido 
a nova angioplastia (DA – 2 stents, CD – 1 stent e balão na Dg e VP). Ressonân-
cia cardíaca evidenciou função biventricular preservada e realce tardio epicárdico 
anterolateral basal, sugestivo de processo inflamatório prévio, podendo representar 
cardiomiopatia inflamatória prévia (miocardite) ou mesmo cardiotoxicidade. Dados 
da literatura demonstram que os ICI induzem aumento de células T CD8+ na placa 
aterosclerótica, levando a uma mudança de predominância de macrófagos para lin-
fócitos nas placas ateroscleróticas , e como consequência, as células T ativadas fa-
vorecem a produção de citocinas pró-aterogênicas, contribuindo para o crescimento 
e a desestabilização da placa aterosclerótica. Conclusão: O aumento crescente da 
aplicabilidade dos ICI no cenário oncológico torna de extrema importância o enten-
dimento da toxicidade relacionada a tais medicações. O perfil de efeitos colaterais 
imunomediados podem afetar diretamente o sistema cardiovascular, culminando no 
aumento de morbimortalidade em pacientes previamente frágeis devido ao diagnós-
tico oncológico e demonstrando a importância da vigilância ativa desses pacientes.

EP 259
USO DA MEDIDA SUPRA-ANULAR PARA PROGRAMAÇÃO DE IMPLAN-
TE DE VÁLVULA AÓRTICA TRANSCATETER EM PACIENTE COM VALVA 
BICÚSPIDE: UMA NOVA ABORDAGEM NA ESCOLHA DO TAMANHO 
DA PRÓTESE
PAULA SANTIAGO TEIXEIRA, JOYCE YAMAMOTO, ATTÍLIO GALHARDO, ÍSIS BEGOT 
KRAINER, BRENO O ALMEIDA, CLAUDIO HENRIQUE FISCHER, ADRIANO CAIXETA, 
LEONARDO GUIMARÃES
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Aválvula aórtica bicúspide (BAV) é a doença cardíaca congênita mais fre-
quente com prevalência de 1-2% na população geral e aproximadamente 10% nos pa-
cientes submetidos a implante transcateter de valva aórtica (TAVI). Apesar da melhora de 
desfechos com uso de bioprotéses de terceira geração, pacientes com BAV submetidos a 
TAVI ainda apresentam maior taxa de refluxo perivalvular e menor taxa de sucesso quando 
comparado a valva aórtica tricúspide.   Recentemente, foi sugerido o uso da medida 
supra anular para determinar a escolha da prótese em pacientes com BAV com morfolo-
gia cônica do complexo da valva aórtica (presente em 10% de todas as BAV) e medida 
supra-anular menor que a anular, a fim de gerar melhor expansibilidade do dispositivo e 
potencial benefício na sua durabilidade. Objetivo: Avaliar a reprodutibilidade de utilizar a 
medida supra-anular para programação de TAVI em BAV. Método: Trata-se de um pacien-
te do sexo masculino, 73 anos, portador de BAV com dupla lesão aórtica e CF IV. O risco 
cirúrgico avaliado pelo STS de 1,82%;ecocardiograma (ETT) com fração de ejeção de 
49%, regurgitação aórtica moderada e gradientes sistólicos máximo e médio de 94 e 62 
mm Hg, respectivamente. A tomografia evidenciou acesso femoral favorável, BAV Sievers 
tipo 1 com calcificação importante, com ânulo aórtico apresentando área de 549 mm2 e 
perímetro de 83,4 mm (compatível com prótese Evolut R 34 mm, (Figura1A) e medida 
supra-anular (4 mm acima do ânulo aórtico) com área de 389 mm2 e perímetro de 73,6 
mm (compatível com prótese Evolut R 29 mm, (Figura1B). Após discussão no Heart Team 
foi indicado TAVI transfemoral com uso de biopróteseEvolut R 29 mm. O procedimento 
foi realizado sob sedação consciente, com pré dilatação da valva aórtica com balão 23 
mm, seguido de implante da biopróteseEvolut R 29mm (ao invés da Evolut 34 mm pela 
medida anular) sem intercorrências. ETT pós-procedimento com prótese em posição óti-
ma, mínima regurgitação periprotética e gradiente sistólico máximo e médio de 8 e 4 
mmHg, respectivamente. Recebeu 
alta hospitalar 24h após o procedi-
mento. Conclusão: Em pacientes 
com estenose valvar aórtica bicús-
pide candidatos a TAVI as medidas 
quantitativas na região intercomis-
sural supra anular (4 mm acima do 
ânulo aórtico) se mostrou segura 
e eficaz no fenótipo cônico do 
complexo valvar aórtico. A escolha 
da medida supra-anular (versus a 
medida anular) pode impactar na 
escolha do tamanho da prótese.

EP 258
TROCA VALVAR AÓRTICA POR CATETER EM PACIENTE PORTADORA 
DE INSUFICIÊNCIA AÓRTICA PURA 
J.P MENCONÇA, R LAS CASAS, FR VIEIRA, T JATENE, VD VAZ, F LAS CASAS, MR 
COELHO,  GV GOMES
HOSPITAL DO CORAÇÃO ANIS RASSI - GOIÂNIA - GO - BRASIL
Introdução: A TAVI na estenose aórtica já tem seu papel consolidado no tratamen-
to. Todas as diretrizes atuais são categóricas na indicação preferencial da TAVI em 
detrimento da cirurgia. Na insuficiência aórtica (IAo) pura o tratamento percutâneo 
apresenta um desafio terapêutico. Existem relatos nesses casos, porém ausência de 
calcificação da válvula aórtica e a consequente dificuldade em ancorar a válvula po-
dem representar um risco para tratamento percutâneo. Descrição do Caso: Paciente 
sexo feminino, 79 anos, frágil, hipertensa, com quadro de dispneia CF III em uso de 
tratamento farmacológico otimizado. Ao exame físico taquidispneica, com estertores 
creptantes bibasais e sopro holodiastólico aspirativo em foco aórtico 3+/6+. ECG 
sem alterações. ECOTT valva aórtica trivalvular, refluxo importante ao doppler, Vena 
contracta 0,7 e jato ocupando 100% da VSVE, velocidade final na aorta descendente 
2,1m/s, Gradiente sistólico máximo 21mmHg e velocidade de pico 2,2 m/s secundá-
rios ao hiperfluxo, PSAP 62mmHg. Cineangiocoronariografia sem obstruções coroná-
rias significativas. Euroscore II 8,39%, Angiotomografia evidenciava perímetro do anel 
aórtico de 76,3 mm e diâmetro médio de 24,3 mm, seio de Valsalva médio de 34 mm, 
altura do tronco de coronária esquerda de 12,8 mm e artéria coronária direita de 11,5 
mm com escore de cálcio valvar aórtico zero. Discutido com heart team e indicada 
TAVI. O procedimento foi excepcionalmente realizado sob anestesia geral e guiado 
por ecocardiograma transesofágico (ECOTE). Posicionamos marca-passo transve-
noso para garantir a estimulação durante toda a implantação. Foi escolhido a prótese 
EVOLUT Pro (Medtronic) #29 para atingir 19% de oversize. Levando em conta as 
dificuldades já antecipadas, a implantação foi feita toda sob estimulação com mar-
capasso, inicialmente com FC 140-160bpm a fim de atingir menos de 50 mmhg de 
pressão arterial média. Após verificação cuidadosa com angiografia e ECO, fizemos 
uma liberação completa com 180bpm e depois mantivemos o ritmo de 120bpm por 
10 minutos. A duração do procedimento foi de 69 minutos, com 60ml de contraste e 
sem maiores complicações. Aortografia de controle revelou prótese competente e ao 
ECOTE ausência de refluxo paraprotético, gradiente pico de 8 mmHg e médio de 4 
mmHg. Alta hospitalar em 48 hs.  Seguimento de 30 dias o paciente apresentou mel-
hora clínica acentuada, sem maiores complicações. Conclusão: TAVI com prótese 
auto-expansivel pode ser uma alternativa terapêutica em pacientes com insuficiência 
aórtica pura e alto risco cirúrgico ou perfil frágil.

EP 260
USO DE CILOSTAZOL EM PACIENTE COM DOENÇA DO NÓ SINUSAL 
SEM DESEJO DE IMPLANTE DE MARCA-PASSO DEFINITIVO, COM 
ALTA DENSIDADE DE ECTOPIAS SUPRAVENTRICULARES
GABRIEL TAMBELLI, RULDNEY RAY DOS SANTOS, THIAGO ABIZAID, HELOISA LOPES, 
LEONARDO VIDAL CLER, JULIANA JANGELAVICIN, CLAUDIA GRAVINA, DALMO MOREIRA
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A incidência da doença do nó sinusal (DNS) aumenta com o envelhecimen-
to. Manifesta-se como bradicardia sinusal, bloqueio sinoatrial, pausa sinusal ou síndro-
me taqui-bradi. Seu tratamento, dependendo dos sintomas, é realizado pelo implante de 
marca-passo definitivo (MPD). Apesar da eficácia estabelecida, o implante de MPD nem 
sempre é aceito pelo paciente. O Cilostazol, agente antiplaquetário que inibe seletivamente 
a fosfodiesterase III, aumenta os níveis de monofosfato cíclico de adenosina, causando 
aumento do inotropismo e da frequência cardíaca (FC). Relato de Caso: Paciente de 86 
anos, sexo masculino, ex-tabagista, sem coronariopatia, não chagásico, acompanhado em 
nosso serviço por bloqueio atrioventricular de 1ograu e extrassístoles atriais (ESA). Durante 
seguimento, paciente apresentou pré-sincope, secundária à bradicardia severa na vigília 
(FC 35-40bpm) associada a elevada densidade de ESA (18%), além de 16 episódios de 
taquicardia atrial não sustentada e pausas sinusais prolongadas (≥2,5 segundos) pós ESA. 
Por esses achados ao Holter, foi proposto implante de MPD profilático, para permitir em-
prego de antiarrítmico com segurança para tratar as ectopias e prevenir fibrilação atrial. O 
paciente recusou. Como alternativa, foi iniciado cilostazol para aumento da FC. O Holter 10 
dias após a medicação mostrou elevação da  FC mínima (53 bpm), média (79 bpm) e da FC 
máxima (121 bpm), confirmando a eficácia do cilostazol. Com a persistência das ESA (22% 
do total de batimentos) foi introduzida amiodarona e, após 30 dias, um novo Holter apre-
sentou redução do total de ectopias. Paciente se manteve assintomático. Discussão: O 
fato de que alguns idosos não desejem submeter-se a implante de MPD faz com que novas 
alternativas estejam disponíveis para tratamento de DNS que evolui com bradiarritmias, ESA 
frequentes, com alto risco para evolução para fibrilação atrial. Esse fato impõe a necessida-
de de um antiarrítmico, mas com risco de agravar a bradicardia subjacente. O cilostazol foi 
eficaz para aumentar a FC, encurtando as pausas após ectopias, e permitindo a introdução 
da amiodarona com segurança. Conclusão: Cilostazol pode ser um fármaco auxiliar eficaz 
para pacientes com DNS com bradicardias graves que recusam o implante de MPD. A ma-
nutenção de uma FC adequada com esse agente permite administração segura do antiar-
rítmico para estabilizar a atividade elétrica atrial. Estudos clínicos prospectivos, controlados 
com placebo, são necessários para se comprovar a eficácia e segurança dessa conduta.

Figura 1. ECG inicial. Figura 2. ECG apos Cilostazol.
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EP 261
ABLAÇÃO SEPTAL POR RADIOFREQUÊNCIA PARA PREVENÇÃO DE 
“VENTRÍCULO SUICIDA” APÓS TAVI: UMA NOVA ESTRATÉGIA DE 
TRATAMENTO PERCUTÂNEO PARA PACIENTES COM DOENÇAS 
COEXISTENTES
JOSÉ HENRIQUE H. DELAMAIN, DIMYTRI ALEXANDRE DE ALVIM SIQUEIRA, 
ALBERTO COLELLA CERVONE, TACIANNE ROLEMBERG BRAGA, BRUNO VALDIGEM, 
AURISTELA RAMOS, ANDREA VILELA, JORGE ASSEF, IBRAHIM MASCIARELLI FILHO, 
FAUSTO FERES 
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A abordagem de pacientes (pts) com estenose valvar aórtica (EAO) e mio-
cardiopatia hipertrófica (MCH) coexistentes constitui desafio diagnóstico e terapêutico. 
Tais patologias compartilham aspectos como elevados gradientes na via de saída do 
ventrículo esquerdo (VE), hipertrofia e redução do volume sistólico do VE. Na impossibi-
lidade de tratamento cirúrgico concomitante das 2 condições, a opção pelo tratamento 
percutâneo suscita dúvidas quanto ao tipo e momento de abordagem das patologias, 
bem como riscos de complicações - como o surgimento de gradiente intraventricular 
dinâmico (“ventrículo suicida”) após TAVI. Relatamos a realização de procedimento ino-
vador de ablação septal por radiofrequência previamente a TAVI. Relato do Caso: Fe-
minina, 74 anos, frágil, portadora de HAS, DM tipo 2, ex-tabagista, com pré-síncope e 
dispneia NYHA III. O ecocardiograma evidenciou aumento da espessura do VE, com 
predomínio do segmento basal do septo, com gradientesistólico (GS) de 29mmHg em 
repouso e 86 mmHg induzido; a função do VE era preservada (67%) e a valva aórtica 
era calcificada, com GS médio de 51 mmHg, velocidade de 4,63 cm/s e área valvar de 
0,34 cm2/m2. Ressonância magnética cardíaca revelou padrão de hipertrofia assimé-
trica, com espessura de 17mm no segmento anterosseptal basal. O EuroSCORE II foi 
estimado em 8,98%. Após discussão em Heart Team, e considerando quadro clínico ge-
ral e fragilidade, optado por tratamento percutâneo tanto da EAo como da MCH. Diante 
do risco de ventrículo suicida após TAVI bem como dos riscos inerentes à alcoolização 
septal, realizado inicialmente ablação com cateter de radiofrequência por via transeptal, 
sem intercorrências. Ao final, houve abolição de gradiente basal à ecocardiografia tran-
sesofágica. Três meses após a ablação, os parâmetros ecocardiográficos indicavam 
persistência de EAO grave, com GS médio de 60mmHg valvar, demonstrando ausência 
de gradiente intraventricular. Realizada TAVI femoral com prótese balão expansível com 
sucesso, obtendo-se GS médio de 5 mmHg e área de orifício efetivo de 1,8cm2. Con-
clusão: O caso relatado ilustra abordagem inovadora de paciente com EAo e MCH 
concomitantes, com utilização de ablação septal com radiofrequência previamente à 
TAVI. Tal estratégia pode ser considerada como alternativa à ablação septal alcoólica, vi-
sando tanto o tratamento da MCH como a prevenção de “ventrículo suicida” após TAVI. 

EP 263
ACOMPANHAMENTO DO CARDIO-ONCOLOGISTA NAS DIFERENTES 
FASES EVOLUTIVAS DA CARDIOTOXICIDADE – A PROPÓSITO DE 
UMA CASO
CARLA BOMTEMPO
HOSPITAL BIOCOR - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL
Introdução: Linfoma de células do manto são neoplasias linfoides e representam 
cerca de 6% dos linfomas não-Hodgkin (LNHs). Acometem mais homens entre 50 e 
60 anos, cuja apresentação se caracteriza por linfadenomegalia generalizada, esple-
nomegalia e infiltração de medula óssea. Descrição do Caso: Masculino, 57 anos, 
previamente hígido, teve diagnóstico de LNHs-Manto.Apresentou-se em ritmo sinusal 
e com fração de ejeção preservada (FE: 62%) previamente ao tratamento. Subme-
tido ao esquema R-CHOP (Rituximabe, Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina e 
Prednisona). Durante a infusão apresentou aumento de níveis pressóricos e foi inicia-
do Losartana. Posteriormente, houve queda de 12% na FEVE, tendo sido associado 
B-bloqueador. Manteve-se classe funcional NYHA II. Oito semanas após, ECOTT 
evidenciou recuperação da FEVE e remissão completa da doença neoplásica. Em 
2020, houve recidiva da doença, e foi realizado esquema R-CHOP, sem sucesso. 
Então, iniciado esquema R-ICE (Rituximabe, Ifosfamida, Carboplatina, Etoposideo), 
intercorrendo com picos hipertensivos e congestão sistêmica. Otimizado dose Lo-
sartana e diurético venoso, com boa resposta. Em 2021, câncer em progressão, rea-
lizados dois ciclos de QT:HYPER-CVAD (Ciclofosfamida, Vincristina, Doxorrubicina, 
Dexametasona), com boa resposta clínica. Alta hospitalar com uso de Ibrutinibe oral. 
Após dois meses, apresentou neutropenia febril, com necessidade de hemotransfu-
sões e suspensão de medicações cardiovasculares até estabilização clínica. Novo 
ECOTT mostrou FEVE 57%, reiniciado losartana e b-bloqueador, com boa tolerância. 
Atualmente encontra-se ambulatorialmente, em classe funcional NYHA II, sob reabi-
litação cardiopulmonar e em preparo para transplante de medula óssea. Discussão 
e Conclusões: Em vários momentos do caso, houve intervenção do cardiologista: 
(a) medicação para controle pressórico adequado durante infusão da QT; (b) início 
de tratamento para insuficiência cardíaca diante queda da FEVE; (c) instituição de 
suporte com diurético durante congestão; e (d) estratégias para redução de fatores 
de risco cardiovasculares. Isso demonstra a necessidade do cuidado integrado e 
sistematizado entre as equipes multidisciplinares para estabilização clínica em suas 
diversas vertentes e propiciar ao paciente melhor qualidade de vida.

EP 262
ABORDAGEM TERAPÊUTICA DE TROMBOSE VALVAR: UMA SÉRIE DE 
CASOS
NATANAEL MENDES DE ARAÚJO, ANA PAULA OTAVIANO, ANDRÉ SCHMIDT
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO – RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL
Introdução: A Trombose de Prótese Valvar (TPV) é uma importante e grave com-
plicação da substituição valvar por prótese metálica. Atualmente são escassas as 
recomendações de terapia padrão para essa condição. Recentemente novas evi-
dências têm defendido a realização de trombólise preferencialmente em detrimento 
da reabordagem cirúrgica. Métodos: Série de casos consecutivos de pacientes com 
trombose de prótese valvar metálica admitidos em serviço terciário de cardiologia. 
Todos os casos foram discutidos no Heart Team local e a abordagem cirúrgica foi 
declinada por motivos variados. Todos foram submetidos a heparinização plena com 
Heparina Não-Fracionada (HNF) por cinco dias e após, por meio da Doppler eco-
cardiografia, determinava-se modificação em relação à condição inicial. Naqueles 
pacientes que mantinham limitação de movimentação dos elementos protéticos ou 
gradiente transvalvar elevado mesmo após uso de HNF, foi optado por trombólise 
com Alteplase sob o protocolo de infusão ultra-lenta (infusão de 25mg de alteplase 
durante 25 horas, seguida da infusão de heparina até alvo terapêutico). Avaliava-se 
novamente a presença de trombose significativa por meio de ecocardiografia, com 
análise de fluxo, gradientes e mobilidade dos elementos valvares.  Análise descritiva 
foi utilizada. Resultados: Seis pacientes, sendo quatro do sexo feminino, com 53 
±9 anos, com diagnóstico de TPV, admitidos entre 2019 e 2021, três de valva mitral 
(50%), dois em aórtica (33%) e um (17%) de valva tricúspide. Todos em uso de var-
farina e razão normalizada internacional (RNI) infra terapêutica (1,12 a 1,88). Em dois 
pacientes portadores de prótese em posição mitral a heparinização foi suficiente para 
prover redução do gradiente médio em 51% com recuperação da mobilidade dos fo-
lhetos e não houve progressão para trombólise. Nos demais, por conta do insucesso 
da heparinização, procedeu-se à trombólise com redução média do gradiente em 
69% e recuperação da mobilidade. Apenas no caso de prótese em posição tricús-
pide foi realizada um segundo ciclo de trombólise por sucesso apenas parcial da 
primeira infusão. Não ocorreram complicações hemorrágicas, embólicas ou óbito 
periprocedimento. Conclusão: A utilização de trombólise ultralenta demonstrou bai-
xo risco para complicações e houve elevada resolução da trombose, sugerindo ser 
método factível e seguro. Maiores estudos são necessários.

EP 264
ANGIOSSARCOMA EPITELIOIDE EM BIOPRÓTESE MITRAL 
NATACHA DOMINGUES, RAYANE FONTOURA KOCH, SAMIRA KAISSAR NASR 
GHORAYEB, LUIZ MINUZZO, ROBERTO TADEU MAGRO KROLL, DORIVAL JÚLIO 
DELLA TOGNA, CELY SAAD ABBOUD, JOÃO ROBERTO STÁVALE
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO- SP - BRASIL. HOSPI-
TAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA – SÃO PAULO- SP - BRASIL. HOSPITAL EDMUNDO 
VASCONCELOS - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Os angiossarcomas epitelioides são tumores malignos com origem no 
endotélio vascular. Devido à sua raridade, o conhecimento desses tumores permanece 
incompleto, pois em sua maioria são conhecidos por relatos de casos isolados ou em 
série de autópsias, com uma incidência estimada de 0,001-0,03%. As manifestações 
clínicas são caracterizadas por três mecanismos: obstrução, embolização ou arritmias. 
Apesar do tratamento ser predominantemente cirúrgico, os angiossarcomas tem um 
prognóstico sombrio com sobrevida média de 6 a 25 meses após o diagnóstico. Ob-
jetivo e Métodos: Relatar o caso raro de um paciente de 67 anos diagnosticado com 
angiossarcoma epiteliode em prótese mitral biológica. As informações foram obtidas 
por meio de revisão do prontuário, entrevista com o paciente, sendo aplicado o Termo 
de Consentimento Esclarecido, registro fotográfico do método diagnóstico ao qual o 
paciente foi submetido e revisão da literatura. Relato de Caso: Homem de 67 anos, 
com antecedente de troca valvar mitral biológica associado a revascularização mio-
cárdica cirúrgica em 2008, evoluiu com sintoma de dispneia progressiva em 2020. Ao 
exame ecocardiográfico observou-se uma disfunção da prótese devido à rotura de um 
dos folhetos associado à presença de massa ecogênica heterogênea aderida à base 
do outro folheto, o que suscitou o diagnóstico diferencial entre trombo e vegetação. 
Diante desses achados, o paciente foi submetido à retroca de valva mitral por prótese 
biológica e a valva retirada foi encaminhada para estudo anatomopatológico, onde 
foi evidenciado um angiossarcoma epitelioide. (Figura 1) O paciente apresentou boa 
evolução clínica no pós-operatório e na alta hospitalar foi encaminhado para acom-
panhamento oncológico. Discussão: O angiossarcoma é um tumor raro, com apre-
sentação mais comum o acometimento do lado direito do coração, sendo 74% das 
vezes ocorrendo no átrio direito. Um dos principais sintomas observados é a dispneia, 
normalmente causada pela obstrução mecânica da massa sob a valva. A dificuldade 
de um diagnóstico precoce ainda permanece sendo um dos principais desafios, além 
do prognóstico ruim apesar da terapêutica aplicada. Conclusão: O angiossarcoma 
é uma patologia rara e mui-
tas vezes observada como 
achado transoperatório. O 
diagnóstico é difícil princi-
palmente devido às alte-
rações ecocardiográficas 
serem confundidas com 
massas, trombos ou vege-
tações, além da necessida-
de de realização de estudo 
imunohistoquímico. O trata-
mento combina ressecção 
do tumor, quimioterapia e 
radioterapia, com uma so-
brevida bastante reduzida.
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EP 265
COMPRESSÃO DO TRONCO DA CORONÁRIA ESQUERDA SECUNDÁ-
RIA À HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR POR ESQUISTOSSOMO-
SE: RELATO DE CASO
CÉSAR HENRIQUE MORAIS ALVES, RAQUEL SILVA BRITO DA LUZ, WERLLEY DE 
ALMEIDA JANUZZI, RUI FERNANDO RAMOS, GUSTAVO BERNARDES F. OLIVEIRA, 
JAIME DA CONCEIÇÃO PADEIRO JUNIOR, HELOISA MARIA KHADER, GUILHERME 
DAGOSTIN DE CARVALHO, LUADIR GASPAROTTO JUNIOR, AMANDA FERINO 
TEIXEIRA
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A compressão extrínseca de coronárias (CEXC) é causa infrequente de 
angina porém grave devido ao risco de morte súbita, angina refratária e disfunção 
miocárdica. Cerca de 7-29% dos pacientes com hipertensão pulmonar apresentam 
sintomas anginosos que podem estar relacionados à CEXC pela Artéria Pulmonar (AP). 
O diâmetro da AP > 40mm é o principal determinante angiográfico de risco para CEXC. 
Relato de Caso: J.L.P.S., 46 anos, masculino, esquistossomose diagnosticada em 
2000. Histórico de esplenectomia e hemorragia digestiva alta (HDA) por hipertensão 
portal, e episódio de infarto agudo do miocárdio tipo II em 2019. Diagnóstico de diabe-
tes mellitus tipo 2, sem hipertensão, dislipidemia ou outros fatores de risco cardiovas-
cular. Paciente referiu quadro de angina CCS III há dois anos; cintilografia de perfusão 
do miocárdio com teste ergométrico (julho/2021) mostrou hipocaptação transitória em 
parede anterosseptal do ventrículo esquerdo (carga isquêmica 11%). Realizada angio-
grafia coronária eletiva (agosto/2021) que demonstrou suboclusão em óstio e corpo 
do tronco da coronária esquerda (TCE), sem outras lesões. Indicada angiotomografia 
de coronárias (agosto/2021) que evidenciou compressão do TCE por dilatação da AP 
(50mm) e escore de cálcio de zero. Após discussão em Heart team, foi contraindica-
da a realização de procedimento invasivo (cirurgia ou angioplastia) por elevado risco 
cirúrgico, histórico de varizes esofágicas e HDA, sendo otimizado o tratamento clínico 
farmacológico (metformina, gliclazida, carvedilol, espironolactona, sildenafil, ambrisen-
tana e furosemida). Durante seguimento clínico, realizou teste cardiopulmonar (feverei-
ro/2022) com baixa capacidade funcional (VO2 máx: 20 ml.kg-1.min-1) e isquemia com 
infradesnível do segmento ST no esforço submáximo e na recuperação. Discussão: 
O tratamento ideal para a CEXC secundária a dilatação da AP por hipertensão pul-
monar não está bem estabelecido, porém 
a intervenção coronária percutânea tem 
se mostrado eficaz e segura. O tratamento 
cirúrgico costuma ser reservado àqueles 
com outra indicação de cirurgia cardíaca. 
A esquistossomose mansônica, causa pre-
valente de varizes esofágicas e hipertensão 
pulmonar no Brasil, torna o tratamento da 
CEXC desafiador devido ao risco elevado 
de sangramento. Conclusão: A hipótese 
de CEXC deve ser investigada em pacientes 
com hipertensão pulmonar com sintomas 
anginosos e seu tratamento deve ser indivi-
dualizado e discutido em Heart Team.

EP 267
FÍSTULA DE GERBODE ADQUIRIDA APÓS CIRURGIA DE CORREÇÃO 
VALVAR
MA HERINGER, MB VALLE, LC MARQUES, MHM BARBOSA, TLB BESSA, M REZENDE, 
G SEER, SK GHORAYEB, AT PALADINO, AIO RAMOS
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: Fístula de Gerbode é uma comunicação entre o ventrículo esquerdo e o 
átrio direito (VE-AD). O defeito é raro, pode ser congênito ou adquirido. A forma ad-
quirida é mais frequentemente observada após cirurgia valvar, endocardite ou infarto. 
Relataremos 2 casos de pacientes com fístula de Gerbode adquirida pós-interven-
ção valvar. Caso 1: Mulher, 56 anos, com diagnóstico pré-operatório de insuficiên-
cia mitral (IM) importante, fibrilação atrial, hipertensão pulmonar (HP) e insuficiência 
tricúspide (IT) discreta. Foi submetida à plastia mitral, tricúspide e exclusão de ambas 
as auriculetas. Um ano após a cirurgia, paciente assintomática, sem sinais de insufi-
ciência cardíaca (IC), porém foi auscultado um sopro sistólico rude em borda esternal 
esquerda (BEE). O ecocardiograma transesofágico (ETE) demonstrou presença da 
fístula com 3,5mm do VE para o AD com gradiente de VE-AD de 95 mmHg, redução 
da HP (de 50 para 36 mmHg) e função do VD normal. A paciente foi mantido em 
observação.  Caso 2: Homem, 61 anos, diagnóstico pré-operatório de IM importante 
primária, HP importante (PSAP 116mmHg) e IT moderada. Foi submetido a implante 
de bioprótese mitral e plastia tricúspide. Evoluiu com melhora sintomática e redução 
da HP. Foi observado sopro sistólico rude em BEE. O ETE demonstrou uma fístula 
VE-AD, com gradiente de 92 mmHg.  Paciente assintomático, sem repercussão he-
modinâmica, mantido em tratamento conservador. Discussão: Na literatura, a evolu-
ção de casos com a fístula varia desde assintomáticos até desfechos desfavoráveis 
como insuficiência cardíaca, endocardite e necessidade de oclusão da fístula. Ape-
sar de ser relatado como defeito raro, a incidência está aumentando devido ao maior 
número de intervenção cirúrgica. O diagnóstico é difícil e muitas vezes necessário 
complementação com ETE para melhor definição do tamanho e localização do defei-
to e para melhor programação da correção quando houver indicação. A intervenção 
pode ser cirúrgica ou percutânea. Em paciente assintomáticos, defeitos pequenos e 
sem sobrecarga de VD podem ser mantidos em conduta conservadora desde que 
com acompanhamento frequente. Conclusão: Foram relatados dois casos de fístula 
de Gerbode (comunicação entre o VE e o AD) adquiridas após cirurgia de correção 
valvar. Ambos os pacientes relatados foram tratados clinicamente, estão em CF I, 
sem alterações das câmaras cardíacas.

EP 266
FÍSTULA CORONÁRIA PARA O VENTRÍCULO ESQUERDO ASSOCIADA 
A ANOMALIA CORONARIANA, SUBMETIDA A OCLUSÃO PERCUTÂ-
NEA COM STENT REVESTIDO
ALMIR ALAMINO LACALLE, FELIPE A. CAMPOS, HENRIQUE SOLCE, UEBE C. REZEK, 
HENRIQUE Z. MONTEIRO, PAULO H. M. POLEGATO, HENRIQUE T. MOREIRA, RAFAEL 
B. PAVÃO, JOSÉ A. MARIN NETO, ANDRÉ SCHMIDT
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL
Homem, 40 anos, com angina aos esforços CCS III há seis anos associada a dispneia 
e palpitações. Eletrocardiograma em ritmo sinusal e sobrecarga de ventrículo esquerdo 
(VE). Ecocardiograma (ECO) transtorácico evidenciou dilatação do VE e redução leve 
da fração de ejeção do VE (49%), pequeno aneurisma apical e imagem de recesso 
ovalado na região basal, próxima ao anel valvar mitral com fluxo, sugestiva de fístula. 
Holter evidenciou episódios de taquicardia ventricular não sustentada frequentes. ECO 
transesofágico confirmou achados prévios. Apesar de avaliação funcional para isque-
mia negativa, devido à manutenção dos sintomas, foi encaminhado ao nosso serviço 
para investigação etiológica da arritmia e realização de cateterismo cardíaco que de-
monstrou dominância esquerda e fístula Coronário-Cavitária (FCC) drenando para VE, 
formada pela confluência dos ramos Descendente Posterior esquerdo (Circunflexa), 
Descendente Anterior e Ramo Ventricular posterior (oriundos da Descendente anterior). 
Coronárias sem lesões obstrutivas. Prescritos carvedilol, amiodarona e ácido acetil-
salicílico, mesmo assim o paciente manteve sintomas. Por conta da sintomatologia 
e acometimento funcional e estrutural do VE optou-se por oclusão da fístula. Dada a 
dificuldade técnica cirúrgica, optado pela oclusão percutânea. Duas tentativas iniciais 
de oclusão foram mal sucedidas: plug vascular e stent revestido, ambas por inviabili-
dade técnica de progressão e implante no ponto adequado (cateteres 8Fr). Finalmente, 
stent revestido de menor perfil (6Fr), Papyrus® 3,0 x 15 mm (Biotronik), associado ao 
uso de extensor de cateter-guia, facilitando navegação através do ramo Descendente 
Posterior, com implante direcionado ao Descendente Anterior, conseguindo cobrir com 
o revestimento do stent a origem da fístula. Angiografia controle mostrou significativa 
redução do fluxo para o VE. ECO TT controle de três meses não visualizou fluxo para VE 
(mas manutenção da imagem ovalada. Angiotomografia do mesmo período mostrou 
pequeno fluxo pela fístula direcionado ao VE. Após seis meses de seguimento clínico, 
paciente apresentou melhora completa dos sintomas, já retornando às suas atividades 
laborais. Conclusão: O fechamento percutâneo da FCC se faz necessário quando há 
disfunção ventricular, dilatação de câmaras cardíacas, isquemia ou arritmias relaciona-
das à fístula. O fechamento cirúrgico deve ser reservado para pacientes que possuem 
outra indicação cirúrgica ou o fechamento percutâneo não é possível.
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EP 268
IMPLANTE COMBINADO DE VÁLVULA AÓRTICA TRANSCATETER E 
OCLUSÃO DO APÊNDICE ATRIAL ESQUERDO COM DISPOSITIVO DE 
PROTEÇÃO CEREBRAL
GABRIEL KANHOUCHE, MAURICIO FELIPPI DE SÁ MARCHI, FILIPPE BARCELOS 
FILLIPINI, LARA DIAS ALMEIDINHA MEIRELES, PEDRO FELIPE GOMES NICZ, ANTÔNIO 
FERNANDO DINIZ FREIRE, FABIO SANDOLI DE BRITO JR., ALEXANDRE ABIZAID
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Indtrodução:  Cerca de 2-5% dos pacientes submetidos ao implante de válvula 
aórtica transcateter (TAVI) sofrem acidente vascular cerebral, o que aumenta 
substancialmente a mortalidade hospitalar. A prevalência de fibrilação atrial 
em pacientes submetidos a TAVI varia de 16-51% e equilibrar o risco de eventos 
cardioembólicos e hemorrágicos representa um grande desafio. Relatamos uma 
estratégia de procedimento combinado para o tratamento de um paciente de alto 
risco de sangramento com fibrilação atrial e estenose aórtica grave. Relato de 
Caso: Paciente do sexo feminino, 81 anos, com histórico de marcapasso e fibrilação 
atrial (Chads-Vasc = 6; Has-Bled = 3) bloqueio atrioventricular de terceiro grau, dia-
betes insulino-dependente, hipertensão, doença renal crônica (clearance creatinina 
= 46 ml/min/1,73m2) e estenose aórtica grave relatando dispneia grave (NYHA III) 
e ortopneia. Embora seu STS score para troca da valva aórtica fosse intermediário 
(STS = 6,8%), nosso heart team indicou TAVI principalmente devido à fragilidade. O 
ecocardiograma transtorácico (ETT) mostrou calcificação grave na valva aórtica com 
área valvar aórtica = 0,6cm2, gradiente médio = 56mmHg e fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo=70%. A tomografia computadorizada mostrou um grande cálcio 
circunferencial da aorta torácica e extensa calcificação nas artérias ilíacas bilateral-
mente, com lúmen da artéria limítrofe para implantação da TAVI. Como o paciente 
apresentava fibrilação atrial e alto risco de sangramento com estenose aórtica grave, 
foi realizado procedimento triplo com proteção cerebral Sentinel (Boston Scientific, 
CA, EUA), Accurate Neo 2 (Boston Scientific, CA, EUA) e oclusão do apêndice atrial 
esquerdo Watchman (Boston Scientific, CA, EUA). A paciente recebeu alta hospitalar 
quatro dias após o procedimento bem sucedido com melhora dos sintomas. Con-
clusão:  O procedimento combinado de TAVI e oclusão do apêndice atrial esquerdo 
com uso de dispositivo de proteção cerebral seguido de terapia antiplaquetária única 
foi viável e seguro. Uma vez que os dois procedimentos estão associados a um risco 
não desprezível de acidente vascular cerebral, o uso de dispositivos de proteção 
cerebral pode se tornar o padrão de atendimento para essa abordagem combinada.

EP 270
O PAPEL DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA AMILOIDOSE CARDÍA-
CA: UM RELATO DE CASO
SUZANA SHINOMIA, PAULO H. P. DE LIMA, ROBSON TAGAWA ROQUE, CAROLINA 
DA COSTA SILVA PORTO, JOSE ROBERTO ORTEGA JUNIOR, NILCELIO LEITE MELO, 
ALEXANDRE VOLNEY VILLA
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - BOTUCATU- SP - BRASIL
A amiloidose (AM) é rara e debilitante. Na cardíaca, leva a cardiomiopatia restritiva 
por deposição extra-celular de proteínas anormais, sendo associada a piores prog-
nósticos. A amiloidose cardíaca (AC) apresenta-se inespecificamente, com estudos 
recentes demonstrando ser causa de insuficiências cardíacas de fração de ejeção 
preservada (ICFEp). Seu reconhecimento é imprescindível, sendo exames de ima-
gem de grande contribuição, destacando-se a ressonância magnética cardíaca(R-
Mc). Assim, trazemos um caso de AC para discutir seu papel nessa patologia. Caso 
Clínico: Paciente feminina, 75 anos, hipertensa com hipertrofia miocárdica. Iniciou 
quadro de (ICFEp) e dor tóraco-lombar intensa. Investigada com ressonância de co-
luna torácica (lesões líticas)e laboratorialmente,deu-se diagnóstico de mieloma múlti-
plo.Solicitada RMc, confirmou-se hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo(VE), 
hipertrofia discreta do ventrículo direito, espessamento do septo interatrial e derrame 
pleural bilateralmente; o T1 nativo miocárdico e estimativa do volume extracelular 
estavam aumentados; a cinética do gadolíneo(Gd) estava alterada na sequência de 
realce tardio com dificuldade de encontrar o ponto null miocárdico com um padrão 
de realce subendocárdico circunferencial biventricular nos segmentos basais e mé-
dios do VE confirmando AC.Iniciado tratamento com boa evolução até o momento.
Discussão e Conclusão: Na AM há uma disfunção metabólica proteica que leva a 
sua deposição em diversos tecidos. No coração, áreas de infiltração amiloide e fibro-
se levam a insuficiência cardíaca restritiva. Clinicamente inespecífica (intolerância aos 
esforços, edema, dispneia), seu diagnóstico definitivo é pela biópsia. A imaginologia, 
permite a avaliação não invasiva morfológica e funcional do coração, destacando-se 
a RMc principalmente pela capacidade de fornecer informações precisas da compo-
sição tecidual miocárdica, permitindo maior acurácia do diagnóstico de AC, follow up 
e avaliação prognóstica dos pacientes. Comumente, cine ressonância, realce tardio, 
mais recentemente, mapa T1 e estimativa do volume extracelular miocárdicos são 
usados na avaliação, sendo achados típicos: espessamento simétrico e concêntrico 
do VE, realce tardio subendocárdico global, poupando o ápice, cinética anormal do 
Gd e aumento do T1 nativo e do ECV miocárdicos. Assim, a RM fornece dados sobre 
a patologia da amiloidose, parâmetros de diagnóstico, evolução/graduação da doen-
ça e prognóstico, alguns deles precoces, prévios à sintomas, além de ser ferramenta 
importante na investigação de diferenciais de hipertrofia miocárdica e ICEFEp

EP 269
MORTE SÚBITA POR CORONÁRIA ANÔMALA
CASSIANO PEREIRA DE BARROS, PAULA SANTIAGO TEIXEIRA, LUCIMEIRE RUZISKA 
FIRMO, MATHEUS RITTO, ÂNGELA MACHINSKI NUNEZ, HENRIQUE TRIA BIANCO, 
WALTER GOMES, ALFREDO EYER, ADRIANO CAIXETA, MARCOS DAMIÃO CÂNDIDO 
FERREIRA
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Origem aórtica anômala de uma artéria coronária (OAAAC) é uma ano-
malia congênita da origem ou curso de uma artéria coronária que surge a partir da 
aorta. É a segunda causa principal de morte cardíaca súbita entre jovens atletas 
nos Estados Unidos. Prevalência em adultos e crianças, é estimada entre 0,1-1,0%. 
Objetivo: Relato de caso de Hospital Universitário. Relato de Caso: Paciente 44 
anos, masculino, dislipidêmico, praticava atividade física previamente. Admitido 
em hospital pós morte súbita abortada extra-hospitalar. Encontrado em parada car-
diorrespiratória (PCR), submetido a manobras de reanimação cardiopulmonar com 
administração de 2 desfibrilações pelo desfibrilador automático externo e retorno a 
circulação cardíaca espontânea. ECG com ritmo sinusal, sem alterações de ST/T. 
Ecocardiograma sem cardiopatia estrutural. Holter com apenas 1 ectopia ventricular 
isolada. Teste ergométrico prévio compatível com resposta isquêmica do miocárdio 
ao exercício. Angiotomografia de coronárias evidenciou placas ateroscleróticas não 
obstrutivas em dois segmentos da árvore coronariana. Origem anômala do tronco 
da coronária esquerda com origem no seio coronariano direito e trajeto interarterial 
(maligno) e ponte miocárdica em artéria descendente anterior (ADA). Cateterismo 
mostrou coronária esquerda com origem anômala no seio coronariano direito, ADA 
com ponte com trajeto intramiocárdico com constrição sistólica grave em terço mé-
dio, circunflexa com estenose de 30% em terço médio e coronária direita isenta de 
estenoses. Caso discutido em Heart Team e definido implante de CDI. Encontra-se 
assintomático sem acionamentos de dispositivo. Conclusão: A OAAAC é uma ano-
malia congênita rara que pode causar infarto agudo do miocárdio, síncope e morte 
súbita em jovens. A literatura contém muitos relatos de casos isolados, mas poucas 
descrições clínicas funcionais e aprofundadas de morte súbita em doentes que têm 
OAAAC ressaltando a necessidade de maior estudo dessa patologia.

EP 271
PANCREATITE AGUDA INDUZIDA POR PERINDOPRIL – UM RELATO 
DE CASO
ÍVINA MORAIS MAYRINK, LÚCIA EMÍLIA R. LARA, TÁSSIA FALLER TETEMANN, 
PATRÍCIA CRISTIANE RESENDE MURAD LOPES, BÁRBARA DE OLIVEIRA MOREIRA 
VILAÇA, MAITHÊ NEVES BATALHA
CENTRO UNIVERSITARIO DO ESPIRITO SANTO - COLATINA - ES - BRASIL
A pancreatite aguda (PA) possui diversas etiologias, sendo a medicamentosa res-
ponsável por 2% dos casos. Os diuréticos inibidores da enzima conversora de angio-
tensina (iECAs) estão incluídos nas ocorrências de PA medicamentosa. O objetivo é 
relatar um caso de PA medicamentosa após o uso do Acertil (perindopril), diurético 
da classe iECAs. Paciente, feminina, 57 anos, no dia 12/02/2019 relata em consulta 
sensação de tontura acompanhada de tinnitus pulsátil e dispneia. Informa uso prévio 
de Losartana. Foi prescrito Acertil 5 mg para controle da hipertensão arterial e Betas-
tina para vertigem. Ao retorno, o laboratório mostrou hipercolesterolemia e hipertri-
gliceridemia, sendo orientada dieta e mantido o Acertil. Em 01/08/2019, foi internada 
com quadro clínico típico de PA e com critério laboratorial. No dia 21/02/2020 informa 
recorrência do quadro e internação. Após alta, a colangioressonância e ecoendos-
copia descartaram sinais precoces de pancreatite crônica e alterações anatômicas 
do ducto pancreático. Como diagnóstico de exclusão, foi sugerido PA de etiologia 
medicamentosa, sendo o Acertil o mais provável. O iECA foi suspenso e a paciente 
não fez novos episódios de PA, o que corroborou com diagnóstico. Além do diag-
nóstico por exclusão, observou-se uma resposta de melhora à retirada do fármaco. 
Há relação dos dados na literatura com o caso em questão pois, após 5 meses do 
início do Acertil, paciente apresentou sintomas sugestivos de PA e boa resposta na 
suspensão. Na revisão feita por Badalov, 17 estudos foram relacionados aos iECAs, e 
existem relatos brasileiros que demonstram a influência do Acertil. Acredita-se que a 
degradação de bradicinina pela enzima conversora de angiotensina cause uma rea-
ção de angioedema do ducto pancreático. O conhecimento sobre a etiologia medi-
camentosa deve-se principalmente a relatos de casos, que tem aumentado. Torna-se 
evidente a importância de estabelecer a relação entre a PA e as medicações para o 
diagnóstico precoce e sua prevenção.
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EP 272
PERICARDITE EPISTENOCÁRDICA: AINDA EXISTE? 
LC MARQUES,  MA HERINGER, N SURECK, OAO ARAGÃO, GA MALDONADO, LPE 
PEREIRA, EB CORREIA, LFL TANAJURA, FAUSTO FERES, M CENTEMERO
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA –SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A pericardite epistenocáridica é caracterizada como processo inflama-
tório benigno que ocorre de um a três dias após o infarto (IAM). Com o advento do 
tratamento de reperfusão, houve uma redução significativa da incidência. Relatamos 
caso de IAM que evoluiu com derrame pericárdico volumoso com repercussões he-
modinâmicas. Relato de Caso: Homem, 58 anos, admitido com IAM com supra-
desnivelamento ST (IAMCSST) anterior, de duas horas de evolução e submetido à 
trombólise com sucesso. Dois dias após, apresentou recorrência de angina e novo 
IAMCSST anterior. Foi tratado clinicamente e solicitada transferência para hospital 
terciário para realização de cateterismo dois dias após. Esse revelou lesão grave 
em artéria descendente anterior e disfunção importante do ventrículo esquerdo 
(VE). Foi submetido à angioplastia com stent farmacológico com sucesso. Evoluiu 
estável, em uso de dupla antiagregação plaquetária, entretanto o ecocardiograma 
revelou derrame pericárdico volumoso (22 mm), com discreto colabamento de átrio 
direito na diástole, FEVE 30%, aneurisma apical e trombos em VE. Durante interna-
ção, apresentou flutter  controlado com amiodarona. Foi tratado com altas doses 
de aspirina (500mg 8/8h) e colchicina (0.5 mg 12/12h) sem redução do derrame. 
Optou-se pela realização de janela pleuropericárdica, com drenagem de 350 ml de 
líquido citrino. Paciente recebeu alta após 14 dias, em uso de rivaroxabana e clopi-
dogrel. Em consulta ambulatorial após cinco meses, paciente estava oligossintomá-
tico com ecocardiograma revelando ainda disfunção VE (FE=27%), com acinesia 
apical, sem trombos e ausência de derrame pericárdico. Discussão: A pericardite 
epistenocárdica está geralmente, relacionada a infartos extensos sem tratamento de 
reperfusão. Há raros relatos de derrames pericárdicos volumosos, com repercussão 
hemodinâmica e necessidade de drenagem. É preconizado o uso de AAS em doses 
anti-inflamatórias, associado a colchicina. Nesse caso, essas medidas não foram 
suficientes. A anticoagulação era necessária devido trombos e flutter, porém com 
risco de transformação hemorrágica. A literatura mostra que na vigência de derra-
me pericárdico, a anticoagulação pode ser segura com controle ecocardiográfico 
frequente.  Conclusão: Apesar de infrequente, pericardite epistenocárdica pode 
apresentar derrames volumosos, a despeito da terapia de reperfusão.Este caso evo-
luiu com achados ecocardiográficos raros e de alto risco com sinais incipientes de 
tamponamento cardíaco. Inicialmente tratado de forma conservadora, sem regressão 
do derrame, evoluiu com necessidade de abordagem cirúrgica.

EP 274
RELATO DE UM CASO DE CHOQUE HEMODINÂMICO OBSTRUTIVO 
INTRATÁVEL POR DUPLO MECANISMO
MAYARA BORGES LOURENÇO DE SOUSA, ANA BRANDIMARTI,  TIAGO COELHO, , 
ATTÍLIO GALHARDO, JESSIKA SOUZA, BRUNA COGO, PIM MORAES
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O choque hemodinâmico do tipo obstrutivo possui um potencial de tra-
tamento efetivo, por pericardiocentese em casos de tamponamento cardíaco, toraco-
centese no pneumotórax hipertensivo e anticoagulação-fibrinólise na embolia pulmonar 
maciça. Relato de Caso: Homem, 35 anos admitido em sala de emergência de hospital 
terciário por perda de consciência, abalos musculares e liberação esfincteriana. Sem co-
morbidades conhecidas, porém há dois meses queixava-se de dor torácica intermitente. 
Apresentava-se em mal estado geral, comatoso (Glasgow 5), FC 115 bpm, PA 85 x 42 
mmHg, FR 45, bulhas rítmicas hipofonéticas em 2T sem sopros, estase jugular presente, 
ausculta pulmonar normal. ECG em ritmo sinusal, complexos QRS de baixa amplitude e 
supra-ST de 1 mm em aVR, V1 a V3. Realizada intubação orotraqueal seguida de ultras-
sonografia portátil direcionada à definição etiológica do quadro de choque indiferencia-
do, que mostrou derrame pericárdico importante com sinais de colabamento de câmaras 
direitas, realizada pericardiocentese com drenagem de 300 mL de líquido sero-hemático, 
porém o paciente manteve deterioração hemodinâmica e necessitou de droga vasoativa. 
Laboratório: Hb 14,6 g/dL, leucócitos 22.700, plaquetas 280.000, creatinina 2,56 mg/dL, 
Na 134 mEq/L, K 5,4 mEq/L, pH 6,9 e bicarbonato 10,6. Encaminhado à tomografia de 
corpo inteiro que evidenciou massa infiltrativa no mediastino anterior, invadindo câmaras 
cardíacas direitas, valva tricúspide, seio coronário e veias pulmonares, além de infiltração 
hepática e nódulo em glândula adrenal direita de 2,8 cm. O ecocardiograma confirmou 
massa volumosa em átrio direito (21 cm2), ocasionando estenose tricúspide significativa 
(gradiente médio de 10 mmHg) e contratilidade ventricular direita diminuída  grau mo-
derado. Devido ao status avançado, infiltrativo e metastático da neoplasia, associado a 
irressecabilidade técnica, o paciente foi considerado inoperável pela equipe de cirurgia 
cardiovascular e evoluiu para óbito 6 horas após admissão hospitalar. Discussão: O 
caso ressalta uma situação incomum de choque hemodinâmico obstrutivo por dois me-
canismos: infiltração tumoral em câmaras cardíacas direitas e tamponamento cardíaco. 
As neoplasias cardíacas são as mais raras do organismo humano, geralmente ocorrem 
devido a metástases (pulmão, mama, melanoma), porém podem ser primárias do cora-
ção (mixomas, fibromas e sarcomas). Mesmo sem um diagnóstico anatomopatológico 
final, a intratabilidade evidenciou o caráter clínico maligno neste caso

EP 273
RELATO DE CASO: INFARTO MINOCA (MYOCARDIAL INFARCTION 
WITH NON-OBSTRUCTIVE CORONARY ARTERY) EM ATLETA PRATI-
CANDO ARTE MARCIAL
ANDRÉ LUIS VALERA GASPAROTO, AUGUSTO CÉSAR VILLAR DE ALMEIDA, THOMAZ 
BRAGA CEGLIAS, MARCOS CÉSAR VALÉRIO DE ALMEIDA
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Relato de Caso: FMF, 28 anos, sexo masculino, atleta, procura assistência médica 
2 horas após início de precordialgia de forte intensidade com início súbito, contínua 
e sem irradiações quando estava treinando artes marciais. Nega comorbidades ou 
uso de drogas de uso contínuo. Antecedentes pessoais: pai falecido aos 43 anos 
por morte súbita sem doenças prévias conhecidas. Ao exame: corado, anictérico, 
acianótico, eupneico em repouso. PA= 120x60 mmHg ; FC=FP= 85 bpm. Ausculta 
cardiopulmonar sem alterações. Membros inferiores sem alterações e pulsos preser-
vados. Exames laboratoriais: leucócitos: 6700 sem desvios, PCR=4,2, CPK=267, 
CK-MB=7,2 , Troponina I= 4 , Creatinina: 1,0 , Uréia: 30. Foi realizado ECG: ritmo 
sinusal, com bloqueio de ramo direito (nos eletrocardiogramas seriados observou-se 
que o bloqueio era intermitente). Foi medicado com 200mg de Ácido Acetilsalícico 
(AAS), 300 mg de Clopidogrel, 80 mg de Atorvastatina e Nitrato sublingual. Houve 
melhora parcial da dor e remissão completa com Nitrato venoso. Radiografia torá-
cica sem alterações. O ecocardiograma não apresentou alterações segmentares e 
as valvas estavam com morfologia, sem refluxos e estenoses. Fração de ejeção de 
70%. Foi internado em unidade de terapia intensiva (UTI) e submetido a coronario-
grafia dentro das 24 horas de sua chegada, que não evidenciou lesões coronarianas 
obstrutivas. Realizou ressonância magnética cardíaca (RNM) que demonstrou fun-
ção biventricular preservada e padrão isquêmico (infarto) com base na presença de 
realce tardio de padrão subendocárdico em parede ântero-septal. Permaneceu 48 
horas na UTI monitorizado e seriando marcadores de necrose miocárdica e 1 dia na 
unidade de internação. Recebeu alta hospitalar assintomático em uso de AAS 100 
mg/dia, Rosuvastatina 10 mg/dia e Metoprolol 25 mg/dia. Conclusão: Apesar de 
os pacientes com MINOCA apresentarem melhor prognóstico em relação aos que 
apresentam IAM por doença coronariana obstrutiva, o prognóstico não é benigno. 
Estudos recentes apontam que até 24% dos pacientes com MINOCA manifestam 
eventos adversos em aproximadamente quatro anos. Por isso o paciente foi orienta-
do a manter seguimento médico regular, evitar exercícios físicos de alta intensidade 
nos 60 dias após o evento e após isso realizar nova RNM de controle.

EP 275
REPARO VALVAR MITRAL PERCUTÂNEIO EM PACIENTE DE ALTO RIS-
CO CIRÚRGICO
BEATRIZ DE PAIVA ABRAHAO DOS SANTOS, LUISA CARVALHO LOVISI, JULIO CESAR 
MORAES LOVISI, MAXIMILIANO OTERO LACOSTE, GUSTAVO LYCURGO LEITE, LEÔNIDAS 
ALVARENGA HENRIQUES, LUCAS NICOLATO ALMADA, THALES SIQUEIRA ALVES
HOSPITAL UNIMED DR. HUGO BORGES - JUIZ DE FORA - MG - BRASIL
Introdução: A ruptura de cordoalha tendídea é causa mais prevalente de insuficiên-
cia mitral (IM) aguda. Sabe-se que a cirurgia confere melhor prognóstico a curto e 
a longo prazo. Frequentemente nos deparamos com pacientes com alto risco cirúr-
gico. O reparo valvar mitral percutâneo é uma opção viável, eficaz e segura no con-
texto de IM importante em pacientes de alto risco cirúrgico quando comparado ao 
reparo cirúrgico. Este dispositivo reproduz a técnica cirúrgica de Alfieri, aproximando 
as bordas dos folhetos valvares. Relato de Caso: Mulher, branca, 87 anos, admitida 
em unidade de terapia intensiva com insuficiência cardíaca, NYHA IV. Previamen-
te hipertensa, portadora de marcapasso por fibrilação atrial (FA) de baixa resposta 
ventricular, prolapso de valva mitral. Exame físico: ritmo cardíaco irregular, frequência 
cardíaca 120bpm, pressão arterial 90x70mmHg, sopro sistólico em foco mitral 4/6+, 
irradiando para dorso e axila, boa perfusão tecidual, dispneia de repouso, congestão 
pulmonar e hepática e edema de membros inferiores 2/4+. Dependente de venti-
lação não invasiva e diuréticoterapia, com baixa tolarabilidade a vasodilatadores e 
beta bloqueador. Eletrocardiograma com FA, sem outras alterações. Importante IM 
com degeneração mixomatosa valvar, rotura de cordoalha do folheto posterior (P2), 
flail gap 6.09mm, largura do flail 10.1mm, área valvar 5cm², vena contracta 0.8cm, 
ausência de dilatação de ventrículo esquerdo com fração de ejeção preservada em 
ecocardiograma (ECO) transtorácico, confirmado por transesofágico com visualiza-
ção de pequena calcificação na borda no folheto anterior. Houve indicação de troca 
ou reparo valvar mitral, o risco cirúrgico foi considerado alto - STS score 16.48%. Dis-
cutido em Heart Team e optado pela realização de uma valvoplastia percutânea por 
via transeptal com implante de “clips”. Paciente foi submetida ao procedimento com 
implante de 3 clips, ECO de controle com IM moderada, gradiente médio 5mmHg. 
Pós operatório imediato ocorreu sem complicações, houve melhora clínica e tole-
rância às medicações modificadoras de doença. Paciente recebeu alta hospitalar.
Conclusão: A boa evolução de IM aguda secundária a ruptura de cordoalha tendínea 
tratada por via percutânea demonstra a importância do diagnóstico, da terapêutica 
individualizada e discutida em Heart Team, sendo primordial para a recuperação 
adequada da qualidade de vida do paciente.
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EP 276
SARCOIDOSE CARDÍACA: UMA CAUSA RARA DE BLOQUEIO ATRIO-
VENTRICULAR TOTAL EM JOVENS. RELATO DE CASO
HENRIQUE ZANQUETA MONTEIRO, ALMIR ALAMINO LACALLE, PAULO HENRIQUE 
MUNUTE POLEGATO, RICARDO QUINTANILHA HUNGARO, PEDRO VICTOR SILVA 
VALENTE, JOÃO PAULO CHAVES DE MELO, MARIA FERNANDA BRAGGION SANTOS, 
MARIA LICIA RIBEIRO CURY PAVÃO, ELERSON ARFELLI, ANDRÉ SCHMIDT
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO – RIBEIRÃO PRETO- SP- BRASIL
Relato de Caso: Homem, 42 anos, hipertenso, dislipidêmico e diabético queixa-se de palpi-
tações, fadiga e tontura há cinco meses. Sem febre ou perda de peso. Ao exame físico, PA 
= 130/80 mmHg, bulhas rítmicas e normofonéticas e sem sopros audíveis. Três linfonodos 
palpáveis em cadeia inguinal direita. ECG com bloqueio atrioventricular total (BAVT), FC = 
53 bpm. Eletrocardiografia (ECG) à admissão: Epidemiologia negativa para Chagas ou uso 
de cronotrópicos negativos. Angiotomografia coronariana sem coronariopatia obstrutiva, 
linfonodopatia mediastinal e hilar simétrica associada a nódulos perilinfáticos esparsos bila-
terais. Ecocardiograma transtorácico (ECO) sem anormalidades e com fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo de 61%. Ressonância magnética cardíaca (RMC) com hipersinal na se-
quência STIR compatível com edema miocárdico (setas amarelas) e realce tardio patológico 
sub-epicárdico (setas vermelhas) nos segmentos ântero-septal e ínfero-septal médios do 
ventrículo esquerdo, além de acometimento do ventrículo direito, compatível com sarcoido-
se cardíaca (SC).Biópsia de linfonodo inguinal demonstrou linfadenite granulomatosa não 
caseosa sugestiva de sarcoidose. Tendo em vista necessidade de implante de marcapasso 
definitivo, optado por implante de cardiodesfibrilador e iniciada terapia imunossupressora 
(prednisona e metotrexato). Discussão: O diagnóstico da SC é desafiador pelas baixas 
prevalência e especificidade de sintomas cardiovasculares. Os bloqueios atrioventriculares 
são a forma mais comum das apresentações arrítmicas, e o BAVT o mais frequente nos 
indivíduos com menos de 60 anos. O ECO apresenta baixa sensibilidade e a RMC é o exa-
me de escolha por apresentar alto valor preditivo negativo. A presença de realce tardio em 
ventrículo esquerdo, septo interventricular e ventrículo direito sugere SC. Além disso, a RMC 
tem papel preditor para eventos arrítmicos e morte cardiovascular. A biópsia é fundamental 
no diagnóstico da SC, podendo ser extracardíaca ou endomiocárdica. O tratamento da SC 
tem base imunossupressora, usualmente com prednisona. Caracteriza-se como apropriado 
o implante de cardiodesfibrilador para prevenção secundária quando houver indicação de 
marcapasso definitivo. Conclusão: A SC trata-se de entidade cardiovascular desafiadora, 
frequentemente com apresentação clínica inicial grave em suas formas arrítmicas. Anam-
nese e exame físico são essenciais na condução diagnóstica em busca de possíveis locais 
para biópsia e confirmação histológica extracardíaca.

EP 278
TAQUICARDIA VENTRICULAR POLIMÓRFICA DESENCADEADA POR EX-
TRASSÍSTOLES VENTRICULARES COM INTERVALO DE ACOPLAMEN-
TO CURTO APÓS INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: RELATO DE CASO
PAULO HENRIQUE MUNUTE POLEGATO, FÁBIO LUIS TICIANELI , HENRIQUE 
ZANQUETA MONTEIRO, ANDRÉ LUÍS TOZZATTO VOLPE, FERNANDO FONSECA 
FRANÇA RIBEIRO, CARLOS HENRIQUE MIRANDA
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL HOS-
PITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO – RIBEIRÃO PRETO- SP- BRASIL
Homem, 76 anos, hipertenso, diabético, com doença renal crônica foi admitido em 
unidade de emergência devido infarto agudo do miocárdio com supradesnível do 
segmento ST (IAMCSST) com mais de 12 horas de evolução. Encontrava-se em cho-
que cardiogênico (Killip IV), mas sem necessidade de ventilação mecânica invasiva. 
Foi iniciado noradrenalina por três dias, dobutamina por oito dias e hemodiálise por 
10 dias. Realizado cateterismo cardíaco e a angiografia mostrou oclusão crônica (>3 
dias) de ramo descendente anterior (DA) sendo optado por não tratar este ramo, 
contudo realizado angioplastia com stent farmacológico na coronária direita e stent 
farmacológico no ramo ventricular posterior direito com sucesso. O eletrocardiogra-
ma em ritmo sinusal, zona elétrica inativa anterior extensa com supradesnível do seg-
mento ST residual, intervalo QTc 460 ms, frequência cardíaca de 84 bpm. Os níveis 
séricos de potássio, cálcio e magnésio estavam dentro dos valores normais. No 16º 
dia de internação em leito monitorizado, encontra-se assintomático, mas foi observa-
da a presença de ectopias ventriculares monomórficas frequentes com intervalo de 
acoplamento curto (400 ms). Apresentou fenômeno de R sobre T causando taquicar-
dia ventricular polimórfica (TVPM) com degeneração rápida para fibrilação ventricular 
(imagens), que foi rapidamente revertida com desfibrilação. Ocorreram mais três 
episódios de TVPM em 24 horas sendo precedidos pelas extrassístoles ventricula-
res apesar de infusão endovenosa de sulfato de magnésio e amiodarona. Realizada 
nova angioplastia com stent farmacológico no primeiro ramo marginal esquerdo no 
18º dia de internação, que associado com a amiodarona e doses progressivas de 
carvedilol controlaram as ectopias ventriculares. Não foi necessária a realização de 
ablação por radiofrequência das ectopias ventriculares. Discussão: TVPM com de-
generação para fibrilação ventricular desencadeada por extrassístoles ventriculares 
com intervalo de acoplamento curto pode ser uma complicação grave no IAMCSST.  

EP 277
SÍNDROME DO QT LONGO PRECIPITADA PELO USO DE DOSE ELE-
VADA DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA: RELATO DE CASO
JOSÉ VICTOR DA NÓBREGA BORGES, MARTA JUNQUEIRA REIS FERRAZ, WERLLEY 
DE ALMEIDA JANUZZI, GUSTAVO WERNECK EJIMA, JOSÉ GOMES SOUTO, DANIEL 
MACEDO, CLARA DINIZ, GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SÃO PAULO 
- SP - BRASIL
Introdução: A síndrome do QT longo (SQTL) é uma condição clínica que afeta a repolarização 
cardíaca com aumento no risco de desenvolvimento de arritmias ventriculares graves. A forma 
adquirida pode ser induzida por medicações, como os inibidores seletivos de recaptação de 
serotonina (ISRS). Dentre os integrantes desta classe, a Fluoxetina é considerada de baixo a 
moderado risco como precipitante. Relato do Caso: E.A.C.G., feminino, 83 anos, portadora 
de depressão em uso de Fluoxetina 80mg/dia, admitida em serviço de pronto-atendimento 
após episódio de síncope. Negou palpitações, dor torácica, pródromos autonômicos, fatores 
precipitantes ou relação com atividade física. À admissão, apresentava sinais vitais estáveis 
e evidenciou-se prolongamento importante do intervalo QT em eletrocardiograma, com valor 
corrigido de 580ms. Na ocasião, foram calculados escores de risco e prognóstico para 
síncope com pontuação de 3 tanto no OESIL (34.7% de mortalidade) quanto no EGSYS 
(síncope cardiogênica provável), sendo indicada internação hospitalar para investigação. A 
propedêutica complementar incluiu dosagem de eletrólitos, realização de ecocardiograma 
transtorácico, ressonância magnética cardíaca e Holter 24h, que demonstrou atividade 
ectópica ventricular exacerbada (18% dos batimentos), aumento de intervalo QT, chegando 
até 630ms em conjunto com batimentos ectópicos ventriculares de alta complexidade e 1030 
episódios de taquicardia ventricular não sustendada (TVNS). Associou-se o prolongamento 
do intervalo QT ao uso de Fluoxetina em dose elevada, sendo realizada retirada, seguida 
de repetição do Holter 24h após duas semanas, com regularização do intervalo QT, porém 
persistência de atividade ectópica ventricular com predomínio de extrassístoles isoladas e 
bigeminadas e quatro episódios de TVNS de até três batimentos. A paciente evoluiu sem 
novos episódios sincopais e com estabilidade hemodinâmica, iniciando-se Propranolol 
20mg 2x/dia. Após alta, manteve acompanhamento com grupo de arritmia. Discus-
são: Acredita-se que a coexistência de dose elevada de Fluoxetina e de outros fatores de 
risco como sexo feminino e idade avançada contribuiu de modo incremental à instalação do 
quadro. Conclusão: O aumento na prevalência de depressão na população geriátrica e o 
uso indiscriminado de antidepressivos, como os ISRS, podem contribuir para o aumento de 
complicações cardiovasculares potencialmente graves. Desta maneira, a análise criteriosa 
do perfil de segurança destes fármacos e o acompanhamento regular são essenciais para 
detecção e intervenção precoces em caso de alterações.

EP 279
TERAPIA ANTIANDROGÊNICA EM CÂNCER DE PRÓSTATA COM DE-
SESTABILIZAÇÃO DE DOENÇA CARDÍACA
CARLA BOMTEMPO
HOSPITAL BIOCOR - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL
Introdução: O câncer de próstata é o mais comum entre os homens e, com as tera-
pias apropriadas, tem prognóstico satisfatório em cinco anos. A terapia antiandrogê-
nica, amplamente utilizada, predispõe alterações metabólicas que são capazes de 
desestabilizar doenças cardiovasculares prévias ou apresentar novas alterações car-
diovasculares. Objetivo: Mostrar evento cardiológico agudo em uso de Abiraterona, 
com estabilização clínica, possibilitando prosseguimento do tratamento oncológico. 
Relato de Caso: Masculino, 69 anos, hipertenso, obeso, doença renal crônica não 
dialítica, câncer de próstata prévio – Adenocarcinoma, Gleason 6. Uso domiciliar: Lo-
sartana, Abiraterona. Internado com retenção urinária, associado a infecção do trato 
urinário, realizado ressecção transuretral de próstata. No pós operatório, crise hiper-
tensiva, dor torácica, dispneia, edema agudo de pulmão hipertensivo com troponina 
alterada. Ecocardiograma com fração de ejeção preservada e sem déficit segmentar. 
Cineangiocoronariografia com lesão grave em coronária direita, realizado angio-
plastia. Lesão moderada em descendente anterior com FFR negativo, tratamento 
conservador. Apresentou fibrilação atrial aguda, revertida com amiodarona. Recebeu 
alta hospitalar em bom estado geral, com uso de clopidogrel, NOAC, medicação 
anti-isquêmica e anti-hipertensiva otimizadas, além da manutenção do Abiraterona. 
Discussão: Sabe-se que a terapia antiandrogênica tem efeitos colaterais diretos e 
indiretos sobre o sistema cardíaco. Neste caso, a hipertensão induzida pelo uso de 
Abiterona, ocasionou a desestabilização da doença coronariana, com Infarto Agudo 
do Miocárdio e necessidade de revascularização. Assim, demonstra-se a importân-
cia do monitoramento com cardiologista para melhor gerenciamento dos efeitos co-
laterais da terapia oncológica sobre as doenças cardiovasculares. 
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EP 280
ABLAÇÃO GUIADA POR MAPEAMENTO ELETRO-ANATÔMICO COMO 
TRATAMENTO PARA TAQUICARDIA VENTRICULAR INCESSANTE EM 
PACIENTE CHAGÁSICA - UM RELATO DE CASO
ALVA VALLIM,  GM SILVA, TC COELHO, ACG BRANDIMARTE, MGA DELGADO, AV 
COLONHESI, ASF SIMOES, MBL SOUSA, AMV PAOLA, GMM COELHO
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A forma arritmogênica da cardiopatia chagásica é uma das apresentações 
mais frequentemente associadas a eventos de morte súbita. A ablação tem se mostra-
do positivamente impactante na sobrevida de pacientes com taquicardia ventricular (TV) 
recorrente associada à cardiomiopatia chagásica. Relata-se a seguir o caso de uma 
TV incessante recorrente em paciente chagásica, portadora de marcapasso bicame-
ral, submetida a mapeamento eletroanatômico e ablação por radiofrequência. Relato de 
Caso: Paciente feminina, 47 anos, encaminhada ao serviço após ECG realizado durante 
consulta ambulatorial evidenciar TV lenta, monomórfica, sem instabilidade hemodinâmica. 
Previamente portadora de miocardiopatia chagásica com fração de ejeção reduzida 
(estimada em 47%), hipertensão arterial, além de marcapasso (MP) bicameral implantado 
em 2007 após bloqueio ventricular total. Realizada administração de amiodarona, 
lidocaína, além de tratamento otimizado para insuficiência cardíaca e exclusão de 
outros fatores. Realizada estimulação de alta frequência (burst) em eletrodo ventricular 
do marcapasso, com sucesso temporário, recorrendo para TV poucas horas após. 
Encaminhada à ablação por técnica convencional, com aplicação de radiofrequência 
em focos já conhecidos em estudo anterior, sem sucesso. Mapeamento epicárdio sem 
obtenção de precocidade satisfatória, sendo encerrado estudo após cardioversão elétri-
ca. Evoluiu com recorrência da TV e foi encaminhada para novo estudo por mapeamento 
eletroanatômico. Construído mapa de ativação e de voltagem com auxílio do sistema 
EnSite, identificada TV endocárdica com dois focos dentro do ventrículo direito (VD) – em 
região subtricuspidea e em ponta de VD (esta não abordada em estudo anterior), com 
aplicação de radiofrequência com sucesso, mantendo ritmo de MP nos dias subsequen-
tes. Apesar de ser documentado que pacientes chagásicos possuem maiores áreas de 
substrato epicárdico, foram identificados apenas focos endocárdicos nesta paciente. O 
uso do mapeamento eletroanatômico tridimensional é útil para identificar áreas de subs-
trato em doença cardíaca estrutural, aumentando a chances de sucesso do procedimento 
e reduzindo a recorrência. Neste caso, a paciente apresentava recorrência de TV após 
ablação, com identificação de dois focos de arritmia ventricular endocárdica em VD, sem 
sucesso em supressão de foco arritmogênico através de método convencional. Houve 
necessidade de auxílio do mapeamento eletroanatômico para sucesso.

EP 282
ACOMETIMENTO BIVALVAR POR ENDOCARDITE PRÉVIA: DIAGNÓS-
TICO E TRATAMENTO
LC BARBOSA NETA, RENATO JORGE ALVES, CAROLINA SALVI SCOMPARIN , LARISSA 
BRAILOWSKY PELLEGRINO, MARIANA DE SOUZA DIAS, BRUNA FURLANI SANCHEZ 
POSTIGO
SANTA CASA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A endocardite infecciosa pode ocasionar uma série de complicações me-
cânicas sendo necessário intervenção cirúrgica para resolução de queixas do paciente. 
Descrevemos o relato de caso a seguir: M.K.T, 28 anos, natural da África do Sul, com ante-
cedente de malformação cardíaca e endocardite previa relatada. Foi admitido com queixa 
de dispneia progressiva aos esforços, edema de membros inferiores e aumento do volume 
abdominal há um ano com piora há sete dias da admissão. Ao exame encontrava-se disp-
neico e em anasarca, taquicardíaco com bulhas hiperfonéticas e sopro sistólico em focos 
tricúspide e mitral. Realizado ECG com sinais de sobrecarga biatrial e de ventrículo direito. 
Ecocardiograma transtorácico demonstrou aumento importante de AD e VD e valva tricús-
pide com rotura de cordoalhas, dilatação do anel, ausência completa de coaptação, além 
de refluxo importante e imagem nodular hiperrefringente entre folheto coronariano direito e 
folheto não coronariano e, também, rotura do seio coronariano, proporcionando comunica-
ção com as cavidades direitas, gerando fluxo reverso de grande monta em aorta torácica 
descendente e abdominal. O aparelho valvar aórtico apresentava refluxo e havia sinais de 
hipertensão pulmonar importante, sem possibilidade de quantificação. Cateterismo cardía-
co direito e esquerdo demonstrou insuficiência tricúspide maciça, shunt importante com 
fluxo da esquerda-direita e salto oximétrico presente, além de contratilidade preservada do 
VE e presença de comunicação interventricular. Optado por realização de cirurgia cardíaca. 
Observado orifício de 8mm no fundo do seio de valsalva em direção ao VD e outro orifício de 
3mm da aorta para a cavidade do VE, múltiplas lesões em valva tricúspide, com orifício de 
3 cm em cúspide mural e rotura das cordoalhas, descolamento de cúspide septal do anel 
tricúspide. Realizada a limpeza da calcificação da cúspide não coronariana da valva aórtica, 
fechamento das fístulas (Ao-VD e Ao-VE) e da CIA. Trocada valva tricúspide por prótese 
biológica. Paciente com alta médica no 28° pós-operatório, sem déficits para atividades 
básicas de vida, mantendo acompanhamento cardiológico. Conclusão: Devido à alta gravi-
dade e mortalidade desta doença, é necessário diagnóstico precoce das possíveis compli-
cações assim como tratamento. Sendo necessário abordagem cirurgia em 35% dos casos.

EP 281
ABORDAGEM MINIMAMENTE INVASIVA DE CARDIOMIOPATIA HIPER-
TRÓFICA OBSTRUTIVA E ESTENOSE AÓRTICA EM PACIENTE ONCO-
LÓGICO: DESAFIO CLÍNICO
MARIANE HIGA SHINZATO, RIZEK M H GOMIDES, BRUNNA PILEGGI, RÔMULO F 
DE MORAES, BIANCA F BARRESE, SILVIA M R FONSECA, THALITA B GONZALEZ, 
STEPHANIE I RIZK, ROBERTO KALIL F, LUDHMILA A HAJJAR
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A Cardiomiopatia hipertrófica e a Estenose aórtica cursam com obstru-
ção ventricular esquerda e hipertrofia septal. Em pacientes com ambas as doenças, 
isso pode ser um dilema e por isso, documentamos um caso de um paciente on-
cológico, na qual foi discutido abordagem minimamente invasiva. Relato de Caso: 
Paciente masculino, 73 anos, portador de Leucemia Mielóide Crônica em uso de 
Imatinibe e Doença Renal Crônica admitido com dispnéia classe funcional (CF) III 
e dor torácica atípica em Fevereiro/2020. Ao exame físico, ausculta cardíaca com 
sopro sistólico 3+/6+ em foco aórtico. Ressonância magnética cardíaca evidenciou 
hipertrofia assimétrica de predomínio septal do ventrículo esquerdo (VE), com septo 
de 18 mm e parede posterior de 13 mm, com obstrução de via de saída de ventrí-
culo esquerdo significativo com movimento anterior sistólico da valva mitral, Fração 
de ejeção de 80%, VE 46 x 25 mm, válvula aórtica espessada com área valvar de 
0,9 cm². Caso discutido em Heart Team e, considerando paciente com quadro de 
Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva e Estenose aórtica importante estágio D, optou 
se por abordagem minimamente invasiva com Ablação septal alcoólica em Setem-
bro/2020. (Figura 1) Ecocardiograma (ECO) intraoperatório evidenciou septo 20mm 
e gradiente de via de saída de VE de 20mmHg e máximo de 41 mmHg. Após o pro-
cedimento, o gradiente máximo foi de 10 mmHg. Paciente evoluiu com bloqueio atrio-
ventricular com necessidade de implante de Marcapasso definitivo e melhora clínica. 
Em Dezembro/2021, reinterna com dispnéia CF III, dor torácica típica e episódios 
de síncope desliga liga com realização de troca valvar aórtica percutânea. (Figura 
2) Em consulta de três meses de evolução, paciente assintomático em CF I e ECO 
de controle com presença de endoprótese biológica com gradiente sistólico máximo 
VE-Aorta estimado em 25 mmHg e médio em 15 mmHg e área valvar de 2,6 cm². 
Conclusão: O caso demonstrou dois procedimentos minimamente invasivos em pa-
ciente oncológico, que apresentava diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica e es-
tenose aórtica. No qual a opção de ablação septal alcoólica inicial foi considerada na 
intenção de aliviar a obstrução dinâmica de via de saída do VE. Após, minimizando 
o risco de ventrículo suicida (que poderia ocorrer em função da rápida remoção da 
pós carga), procedeu-se à troca valvar aórtica percutânea. Os procedimentos foram 
realizados e o paciente evoluiu com melhora clínica importante.
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EP 283
ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL E COMPLICAÇÕES PÓS OPERA-
TÓRIAS: UM RELATO DE CASO
AMANDA BAPTISTELLA, MATHEUS JUNQUEIRA PEREIRA CAMARGO, AMANDA 
BISHOP PERSEGUIM, MARIA JULIA SILVEIRA PASSERINI, GIOVANNA MONTEIRO 
BIANCHI JUNQUEIRA SANTOS, OTACÍLIO DE CAMARGO JUNIOR
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS – PUCAMP - CAMPINAS- SP - 
BRASIL
Introdução: Aneurisma é definido como uma dilatação focal e permanente da ar-
téria, com um aumento de pelo menos 50% do diâmetro normal desse vaso san-
guíneo. A maioria dos pacientes com essa condição apresentam-se assintomáticos 
no momento do diagnóstico, porém a complicação mais significativa é sua ruptura. 
A ruptura está geralmente relacionada a aneurismas grandes, de crescimento rápi-
do e progressivo ou com início recente dos sintomas. O tratamento eletivo é reco-
mendado quando o tamanho do AAA atinge 5,5 cm de diâmetro ou quando ocorre 
expansão do diâmetro transverso maior do que 0,5 cm em 6 meses. Existem duas 
técnicas eletivas de tratar um AAA, são elas: o reparo cirúrgico aberto e o endo-
vascular. Relato de Caso: Paciente submetido a endoaneurismorrafia com prótese 
Dacron aortobiilíaca eletiva devido a aneurisma de aorta abdominal infrarrenal de 
diâmetro estimado de 10,4cm, com boa evolução pós operatória, que apresentou 
eventração no quinto dia de pós operatório, devido a doença pulmonar obstrutiva 
crônica. No décimo quarto dia, paciente evoluiu a óbito devido a contato das alças 
intestinais com o fio de fechamento aponeurótico, levando a perfurações e choque 
séptico.  Conclusão: O AAA é uma patologia potencialmente fatal que implica e 
um acompanhamento rigoroso tendo em base as características do aneurisma, em 
particular, o diâmetro. Uma vez consumada a ruptura a incidência de mortalidade é 
variável entre 70-90%. Justificando assim, a abordagem eletiva se: tamanho ≥ 5,5 cm 
em homens, > 4,5-5,0 cm em mulheres, sintomatologia, complicações, expansão 
> 0,5 cm em 6 meses, formato sacular. As opções cirúrgicas devem ser analisadas 
de forma individualizada, ressaltando-se que nenhuma das abordagens é isenta de 
riscos. A abordagem do AAA vem sendo aperfeiçoada aos longos dos anos, visando 
reduzir os riscos intra e pós operatórios. Neste trabalho, nosso objetivo foi mostrar 
que mesmo após uma cirurgia realizada de forma eletiva, sem complicações sig-
nificativas no pós operatório imediato, ainda temos que ter um certo zelo antes de 
desospitalizar o paciente, visto complicações tardias, como a do caso relatado, que 
eviscerou e perfurou alças intestinais no décimo quarto dia de pós operatório. Ainda 
que hérnia incisional seja uma complicação esperada em cirurgias abertas, não é 
menos importante que outras complicações potencialmente fatais, visto que foi a 
principal complicação que culminou no óbito do nosso paciente.  

EP 285
COMUNICAÇÃO INTERCORONARIANA ENTRE ARTÉRIA CORONÁRIA 
DIREITA E ARTÉRIA CIRCUNFLEXA ASSOCIADO À DOENÇA ATEROS-
CLERÓTICA
RPL FIGUEIREDO, LHW GOWDAK, BM MIOTO, AAC ABIZAID, LAO DALLAN, LAM 
CESAR, CPL ALMEIDA, RCA OLIVEIRA, GCB FARIA, FRM LARA
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A comunicação intercoronariana ou “arcada coronariana” é uma va-
riação anatômica congênita rara (prevalência entre 0,02%-0,05%) em que há uma 
conexão aberta entre duas ou mais artérias coronárias com fluxo sanguíneo uni- ou 
bidirecional. Há dois tipos: (1) entre as artérias descendente anterior e descendente 
posterior na porção distal do sulco interventricular posterior e (2) entre as artérias co-
ronária direita e circunflexa no sulco atrioventricular posterior.  Relato de Caso: Ho-
mem, 39 anos, hipertenso, obeso, pré-diabético e com antecedente de doença 
cardiovascular precoce procurou atendimento por angina aos esforços moderados 
há três meses. Exame físico sem alterações.  ECG normal. Ecocardiograma transto-
rácico mostrou FEVE = 69% e remodelamento concêntrico do VE. Angiotomografia 
de coronárias realizada em outro serviço revelou reduções luminais importantes no 
óstio de artéria descendente anterior (ADA) e da primeira marginal esquerda (MgE1) 
e origem anômala mais alta da coronária direi-
ta (ACD). A coronariografia invasiva confirmou 
os achados tomográficos, além de enchimento 
da artéria circunflexa após injeção seletiva da 
ACD. (FIGURA 1) Reconstrução de imagem 
cardíaca 3D evidenciou formação de arco coro-
nariano interligando diretamente a ACD e ACX 
no sulco atrioventricular posterior. O paciente 
foi submetido à cirurgia de revascularização 
miocárdica sem intercorrências. No seguimento 
ambulatorial de um mês, paciente permanecia 
assintomático. Conclusão: A comunicação in-
tercoronariana é uma rara anomalia congênita, 
diferente da circulação colateral formada em 
resposta à isquemia crônica. Seu mecanismo 
funcional é incerto, admitindo-se efeito protetor 
em pacientes com doença aterosclerótica obs-
trutiva como o aqui relatado.

EP 284
CAUSA RARA DE DERRAME PERICÁRDICO EM IMUNOCOMPETENTE: 
LEISHMANIOSE VISCERAL, PRIMEIRO RELATO DE CASO DESCRITO
KATIANA KACZAM, PEDRO MEIRA, DIEGO RODRIGUES,  MARJORIE BARIONI, 
JEFFERSON BOTELHO, VICTORIA PINHEIRO, GIOVANNA LESSE , LARISSA BRUSCKY,  
EDILEIDE BARROS
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA –SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: Derrame pericárdico é a manifestação mais comum das 
pericardiopatias. As suas principais etiologias incluem infecções virais, bacterianas, 
fúngicas, neoplasias, doenças auto-imunes, Chagas agudo, tuberculose e distúrbios 
metabólicos, tais como mixedema e uremia. Relato do Caso: Paciente masculino, 
71 anos, previamente hipertenso e hipotireoideo natural e procedente da Bahia. 
Iniciou quadro de adinamia, dispneia progressiva (CF III NYHA), perda ponderal de 
10 kg em três meses,  hepatoesplenomegalia e icterícia, em janeiro 2022.  Atendido 
em pronto socorro em 03/2022 apresentando, ao ecocardiograma, derrame pericár-
dio volumoso, com lâmina de 43 mm e sinais de tamponamento cardíaco. Realizada 
drenagem de Marfan, com saída de 1100 ml de líquido de aspecto enegrecido. A 
análise do líquido mostrou aspecto hemorrágico, 42 células (64% monomorfonuclea-
res), DHL de  2591, ADA 32,83, com culturas para bactérias e fungos negativas. Na 
investigação laboratorial, flagrou-se pancitopenia, hipoalbuminemia, inversão relação 
albumina/globulina e hiperbilirribinemia, com predomínio de bilirrubina direta. Evoluiu 
com picos febris diários. Pela associação de grande hepatoesplenomegalia e acha-
dos laboratoriais foi aventada hipótese de leishmaniose visceral (calazar), que foi ra-
tificada pela biópsia pericárdica, com evidência da presença de  formas amastigotas 
do protozoário na coloração Giemsa.  Iniciado tratamento com anfotericina B lipos-
somal com subsequente melhora laboratorial e clínica. Então paciente foi transferido 
a hospital referência em doenças tropicais.  Conclusão: Na literatura não há relato 
de derrame pericárdico por Calazar em adultos. Leishmaniose é uma doença ainda 
negligenciada, com importante prevalência em áreas endêmicas no Norte e Nordeste 
do brasil e é a segunda com maior mortalidade dentre as doenças tropicais. Esta 
possiblidade diagnóstica deve ser lembrada diante de pacientes com derrame peri-
cárdico, hepatoesplenomegalia e pancitopenia.

EP 286
DESAFIOS TERAPÊUTICOS NA ENDOCARDITE FÚNGICA POR TRI-
CHOSPORON ASAHII EM PACIENTE COM PRÓTESE CARDÍACA: UM 
RELATO DE CASO
AMANDA BAPTISTELLA, ANA JÚLIA AVIGNI ROSSATO, CAROLINA MARANO CUNHA, 
LUIZA FRANCISCO TRAFANE, BEATRIZ CARELLI DE GUSMÃO, PAULO CÉSAR 
MASSUCATTO COLBACHINI
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS – PUCAMP - CAMPINAS - SP - 
BRASIL
Introdução: Os portadores de cardiopatias congênitas são o grupo com maior risco 
para aquisição de Endocardite Infecciosa na população pediátrica. A etiologia fúngica 
da endocardite é responsável por 2 a 4% de todos os casos da doença e os fungos 
do gênero trichosporon são cada vez mais reconhecidos como agentes causadores de 
infecções invasivas nos seres humanos. Relato de Caso: Menino de nove anos, com 
diagnóstico prévio de Tetralogia de Fallot, com cirurgia de Blabock-Taussing aos seis 
dias de vida, correção da atresia pulmonar aos dois anos, correção comunicação inter-
ventricular e comunicação interatrial, ampliação via de saída do ventrículo direito (VD) e 
inserção do tubo valvado para reconstrução da continuidade ventrículo direito e tronco 
pulmonar (VD-TP) aos quatro anos. Aos cinco anos, deu entrada no pronto socorro com 
quadro de insuficiência respiratória, com suspeita de pneumonia. Teve nova intervenção 
cirúrgica após diagnóstico de pseudoaneurisma micótico por Trichosporon Asahii em via 
de saída do VD e dilatação do tubo VD-TP, sendo necessário realizar a exérese de tubo 
valvado prévio. A terapêutica foi realizada com Voriconazol após a identificação do fun-
go (T. Asahii), apresentando boa resposta terapêutica. Em setembro de 2020, aos nove 
anos, foi readmitido ao serviço, apresentando quadro de febre intermitente associado à 
sudorese noturna, tosse seca, distúrbios alimentares e dor no peito ventilatória depen-
dente. Internado para investigação do quadro e iniciado Tiabendazol para tratamento de 
toxocaríase. Também foram evidenciadas vegetações no tubo VD-TP, com hemocultura 
positiva para T. asahii, iniciando terapia antifúngica com Voriconazol e sendo necessá-
ria uma reabordagem cirúrgica para a troca de tubo VD-TP, com colocação de prótese, 
de tubo e ampliação da junção dos ramos pulmonares, com negativação da cultura 
após dois meses de tratamento. Paciente evoluiu com culturas negativas, afebril e sem 
queixas. Discussão: Os restritos dados da literatura disponíveis não permitem a padro-
nização dos métodos diagnósticos e de tratamento farmacológico para endocardite por 
T. asahii, além de não permitir um estudo amplo devido à falta de relatos de pacientes 
com recidivas após cirurgia cardíaca. Os antifúngicos disponíveis atualmente são triazóis 
e anfotericina B, com evidências que sugerem superioridade dos triazóis, mas a cirurgia 
é necessária por ineficácia desses fármacos isoladamente, o que contribui para o mau 
prognóstico dessa tricosporonose, com altas taxas de mortalidade.
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EP 287
EMBOLIA CORONARIANA COMO CAUSA DE PARADA CARDIORRES-
PIRATÓRIA NO PÓS-OPERATÓRIO TARDIO DE PLASTIA MITRAL
HT PINESI, FC HABRUM, RY MELO, TRA SILVA, LRP DALLAN, R KALIL FILHO, A 
SCALABRINI NETO
HOSPITAL SIRIO LIBANÊS –SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: Embolia coronariana é uma rara causa não-aterosclerótica de síndro-
me coronariana aguda. Dentre as suas etiologias, destacam-se doenças valvares, 
cardiomiopatias, fibrilação atrial e endocardite infecciosa. A artéria mais acometida 
costuma ser a descendente anterior, seguida da coronária direita. Em cerca de 10% 
dos casos, a cineangiocoronariografia (CATE) pode não encontrar obstrução coro-
nariana. Relato do Caso: Homem de 46 anos, com antecedente de plastia mitral 
recente devido insuficiência mitral secundária a prolapso. Admitido após episódio 
de parada cardiorrespiratória (PCR) extra-hospitalar em ritmo de fibrilação ventricu-
lar, com retorno à circulação espontânea após 26 minutos. O eletrocardiograma de-
monstrou área eletricamente inativa em parede inferior, sendo encaminhado para o 
CATE, que não evidenciou coronariopatia obstrutiva. Ecocardiograma (ECO) transto-
rácico mostrou função ventricular preservada e ausência de alterações segmentares, 
entretanto com imagem aderida à valva mitral, sugestiva de trombo ou vegetação. 
Esse achado foi confirmado no ECO transesofágico. A hipótese de endocardite infec-
ciosa foi afastada com hemoculturas negativas e com PET-CT, que não identificou fo-
cos de processo inflamatório/infeccioso cardíaco. Permaneceu clinicamente estável 
e sem disfunções orgânicas. Prosseguida investigação etiológica com ressonância 
cardíaca que evidenciou realce tardio de padrão isquêmico em paredes inferosseptal 
medial e inferior apical. A ressonância de crânio mostrou pequeno foco sugestivo de 
isquemia aguda no giro frontal médio, corroborando a hipótese de embolização coro-
nária e cerebral com origem de microtrombos da valva mitral. Paciente permaneceu 
sem sequelas neurológicas e sem sintomas cardiovasculares. Instalado cardiodes-
fibrilador implantável para profilaxia secundária de morte súbita cardíaca e mantido 
sob anticoagulação de forma perene, recebendo alta para seguimento ambulatorial. 
Conclusão: Embora a embolia coronariana seja um evento raro, pode ser poten-
cialmente fatal. A suspeita clínica e o diagnóstico são importantes para se traçar um 
plano terapêutico adequado de acordo com a sua etiologia. Embora controversa, 
algumas diretrizes recomendam a anticoagulação de pacientes em pós-operatório 
de cirurgia valvar, mesmo com próteses biológicas e, principalmente em posição 
mitral, uma vez que o risco embólico é mais elevado pela possível formação de mi-
crotrombos na superfície protética.

EP 289
EMBOLIA PULMONAR MACIÇA ASSOCIADA A TROMBO EM ÁTRIO 
DIREITO E VEIA CAVA INFERIOR: RELATO DE CASO
GUSTAVO PIMENTA VINHA, ANNA CAROLINA FRANCO, PAULO RUIZ LUCIO DE LIMA, 
GIBRAN RODER FEGURI, TALITA FREITAS TENUTA, MARCELLA SILVA MARTELLO, 
NELSON ARTUR DOS REIS, LEANDRO COUMBIS OU MANDALOUFAS, EDSON CESAR 
MANTOVANI JUNIOR
HOSPITAL SANTA ROSA - CUIABÁ - MT - BRASIL
Introdução: Trombos móveis no átrio direito são raros e ocorrem em associação com 
tromboembolismo pulmonar em cerca 97% dos casos. Neste relato é apresentado 
um caso de trombo aderido à veia cava inferior, projetando-se para o átrio direito, 
associado à embolia pulmonar maciça. A melhor opção terapêutica é incerta, incluin-
do anticoagulação com heparina, trombólise e embolectomia cirúrgica. Relato de 
Caso: Homem, 34 anos, previamente hipertenso e obeso, em uso de captopril 50mg 
12/12 horas, procurou atendimento médico no interior do estado, após quadro de 
dipneia súbita, que se manteve os pequenos esforços, associada à precordialgia. 
Realizou exames complementares na cidade de origem e em seguida foi encami-
nhado para o nosso serviço em carater de urgência, após achado crítico de imagem 
hiperrefringente móvel em átrio direito. Após a internação hospitalar, foi realizado 
ecocardiograma transtorácico, seguido de transesofágico, evidenciando massa hi-
perecogênica, móvel, de aproximadamente 4,0 x 2,0cm, proveniente da veia cava 
inferior e desembocando no átrio direito. Angiotomografia de tórax evidenciou trom-
boembolismo pulmonar maciço e Angiotomografia de abdome mostrou trombose 
em veia cava inferior. Ultrassonografia com doppler venoso de membros inferiores, 
negativo para trombose venosa profunda. Foi optado pelo tratamento cirúrgico pela 
gravidade do caso e risco de óbito iminente, por oclusão total das artérias pulmona-
res e possibilidade de diagnóstico diferencial com mixoma cardíaco. Foi realizada 
embolectomia total e anticoagulação plena no pós operatório. O resultado do ana-
tomopatológico veio compatível com trombose em organização. Não existe, no mo-
mento, consenso sobre a melhor opção terapêutica para esses pacientes. No Euro-
pean Cooperative Study, a mortalidade foi de 60% nos pacientes anticoagulados, de 
40% nos tratados com trombolítico e de 27% nos tratados cirurgicamente, sugerindo 
ser a opção cirúrgica a mais eficaz. Conclusão: Apresentamos um caso de embolia 
pulmonar maciça, associada a trombo de grandes dimensões em veia cava inferior 
e àtrio direito, como diagnóstico diferencial de mixoma cardíaco.  Houve remissão 
total do quadro com a ressecção cirúrgica. Visto isso, o diagnóstico pré-operatório 
de trombos atriais pode ser desafiador e gerar muitas dúvidas, sendo a melhor opção 
terapêutica devendo ser definida caso a caso, levando em conta os riscos e benefí-
cios inerentes a cada procedimento.

EP 288
EMBOLIA DE PRÓTESE: COMPLICAÇÃO POTENCIALMENTE GRAVE 
DO PROCEDIMENTO TRANSCATETER DE TROCA VALVAR AÓRTICA 
FERNANDA GONÇALVES DE MATEO, BARBARA ORDONES BAPTISTA DE OLIVEIRA 
COSTA, FELIPE BRINGEL LANDIM, JOSÉ AUGUSTO MANTOVANI RESENDE, TARSO 
AUGUSTO DUENHAS ACCORSI, FLÁVIO TARASOUTCHI
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: As estratégias transcateter para correção de valvopatias vem tornan-
do-se cada vez mais comuns na prática clínica. A TAVI (Transcateter Aortic Valve 
Implantation) é o tratamento de escolha para pacientes idosos com Estenose Aór-
tica anatomicamente importante sintomática ou com complicadores, que apresen-
tam risco mais elevado de complicações e morbimortalidade associada a cirurgia 
convencional. De acordo com os critérios do VARC 3 (Valve Academic Research 
Consortium) é um procedimento predominantemente seguro, com baixas taxas de 
complicação. Este relato tem como objetivo descrever complicação pouco comum, 
porém potencialmente grave do procedimento transcateter: a embolia de prótese. 
Relato de Caso: Paciente masculino, 71 anos, com Estenose Aórtica Importante, 
evoluindo com dispneia aos mínimos esforços, classe funcional III da New York Heart 
Association (NYHA) e angina. Ao Exame, presença de sopro telessistólico ejetivo 
3+/6 em foco aórtico com irradiação para carótidas. Escore de Risco cirúrgico pelo 
STS (Society of Thoracic Surgeons) de: 5.64% e EuroScore: 1,44% em idoso com cri-
térios de fragilidade pelo EFT (Essential Frailty Toolset) sendo optado pela realização 
de TAVI. Devido limitação de disponibilidade de TAVI transfemoral pelo Sistema Único 
de Saúde paciente submetido a TAVI transapical. Durante manipulação da prótese 
ocorreu migração para Aorta descendente, sendo tracionada com laço e expandida 
em região infrarrenal. Realizado implante de nova prótese em topografia de valva 
aórtica com sucesso. Paciente evoluiu com melhora significativa dos sintomas em 
Classe funcional I da NYHA e melhora do gradiente transvalvar (Gradiente médio 
de 14mmhg). Discussão e Conclusão: A embolia de prótese é uma complicação 
cada vez menos comum, ocorrendo em 0.5 a 1% dos procedimentos de TAVI. Pode 
gerar desde embolização com ancoragem estável em aorta descendente até hipo-
fluxo importante por obstrução da irrigação da aorta e necessidade de abordagem 
cirúrgica de urgência. Medidas preventivas tornam-se necessárias para redução do 
risco desta complicação, entre elas, escolha de tamanho adequado da prótese, me-
dida do anel valvar pré procedimento e estimulação cardíaca adequada para permitir 
ancoragem da prótese. 

EP 290
EROSÃO ESTERNAL POR ANEURISMA DE AORTA ASCENDENTE
ANTONIO CHAVES, JACKSON LOPES, ANDRÉ QUEIROZ, PEDRO CARVALHO, LÍVIA 
NERY, JOSÉ SANTOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - SALVADOR - BA - BRASIL. UNIVERSIDADE SAL-
VADOR - SALVADOR - BA - BRASIL. HOSPITAL ANA NERY - SALVADOR - BA - BRASIL
Introdução: A erosão esternal por aneurisma de aorta ascendente é uma condição 
rara, e a via de acesso torna a correção cirúrgica desafiadora. Método: Relatamos 
dois casos de pacientes do sexo masculino, de 61 (paciente 1) e 58 anos (paciente 
2), com clínica similar de desconforto torácico, tosse e dispneia. Na investigação, a 
angiotomografia revelou aumento de mediastino com volumoso aneurisma sacular 
da aorta ascendente com erosão do esterno (medindo 10,2 cm e 10,0 cm, respecti-
vamente, no maior diâmetro). No paciente 1, o aneurisma ainda acometeu a origem 
do tronco braquiocefálico, com envolvimento das artérias subclávia e carótida co-
mum direitas. No paciente 2, o aneurisma exibia extenso hematoma parietal, acome-
tendo a origem dos ramos supraórticos.  Ambos foram encaminhados para hospital 
de referência com proposta cirúrgica. Optou-se pela realização, em primeiro tempo, 
de cirurgia de debranching de ramos supraórticos com ligadura da parte proximal 
das artérias subclávia direita e carótida comum esquerda. Após uma semana, no 
segundo tempo, foi realizada a correção definitiva. Utilizando duas linhas arteriais 
paralelas no circuito de circulação extracorpórea (CEC), perfundiu-se o encéfalo a 
partir da região cervical e as vísceras abdominais e medula espinhal a partir da artéria 
femoral direita. A linha venosa foi instalada por via percutânea via veia femoral direita. 
Após o início da CEC, um balão de acomodação inserido pela artéria femoral es-
querda foi insuflado na altura da aorta torácica descendente. Antes da realização da 
esternotomia mediana, foi realizado clampeamento da artéria carótida comum direita 
e ligadura da artéria subclávia esquerda. A partir dessa sequência de procedimentos, 
foi possível isolar o coração, a aorta ascendente e o arco aórtico, permitindo a es-
ternotomia sem exsanguinação do paciente, contudo mantendo a perfusão cerebral, 
visceral e medular independentes. Após a esternotomia e a entrada no aneurisma, 
realizou-se a proteção miocárdica e troca da valva aórtica, aorta ascendente e arco 
aórtico e pontes para os troncos supra-aórticos. As angiotomografias pós-operató-
rias de controle foram realizadas não evidenciando complicações como leaks ou 
tromboses das derivações supra-aórticas. Um dos pacientes apresentou paresia do 
nervo laríngeo recorrente sendo acompanhado por terapia fonoaudiológica. Con-
clusão: A perfusão independente cerebral, medular e visceral é estratégia cirúrgica 
adequada para o manejo de aneurismas com erosão esternal.
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EP 291
INFARTO COM SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST E PE-
RICARDITE EPISTENOCÁRDICA POR TROMBOSE CORONÁRIA AS-
SOCIADOS AO CONSUMO DE CANNABIS EM PACIENTE DE BAIXO 
RISCO CARDIOVASCULAR
PG SILVA, MV GIUGNI, LM BARACIOLI, JC NICOLAU
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP – BRASIL
Introdução: A presença de hábitos e práticas  em certas  populações classificadas como 
baixo-risco pode estar associado à ocorrência de eventos cardiovasculares  maiores, como 
infarto agudo do miocárdio (IAM)  e acidente vascular cerebral. Apresentamos o caso de um 
paciente de baixo-risco cardiovascular o qual cursou com IAM com supradesnivelamento do 
segmento ST  (IAMCSST) seguida de pericardite e cujo único hábito de risco seria o consu-
mo recreativo de cannabis. Relato de Caso:  Homem de 35 anos, sem comorbidades ou 
antecedentes familiares relevantes,  referia etilismo de carga “usual”(2-3 doses ao dia aos 
fins de semana), uso de cannabis de caráter diário (quantidade variável, consumindo até 
10 cigarros ao dia) e com relato de uso prévio de cocaína de forma esporádica, sem uso 
há mais de 10 anos.  Apresentou quadro de dor anginosa com ictus em 26/02/2022 às 15h, 
procurando serviço de saúde em Pronto-Socorro somente às 5h do dia 27/02/22. Lá, diagnos-
ticado com IAMCSST em parede anterior em ECG (troponina de alta sensibilidade >250000), 
Killip II, e encaminhado ao hospital quaternário de referência para realização de angioplas-
tia primária, onde chegou ás 12h do dia 27/02/22. À cineangiocoronariografia , evidenciada 
trombose em porção proximal de 40% em artéria descendente anterior (ADA) e oclusão em 
sua porção distal de característica embólica, sem lesões em quaisquer outros territórios 
vasculares. Realizada tromboaspiração e angioplastia da porção distal, porém sem sucesso 
em recanalização. Iniciada terapia com inibidor de GpIIb/IIIa venoso em razão da alta carga 
trombótica por 24h (tirofiban). Pesquisas genéticas para mutação de Fator V, proteínas C e S , 
além de antitrombina III foram negativas. Em 28/02/22, apresentou recorrência de dor torácica 
de forte intensidade, ventilatório-dependente, sendo submetido à nova cineangiocoronario-
grafia , a qual não evidenciou alterações em relação ao exame prévio. Ainda assim, optado 
por angioplastia de ADA proximal. Em novo ECG, evidenciado supradesnivelamento de seg-
mento ST difuso associado a infra de PR em DII, sugestivo de pericardite, com leucocitose, 
elvação de marcadores inflamatórios e febre. Ao ecocardiograma (28/02), apresentava fração 
de ejeção de 40% e pequena quantidade de líquido pericárdico e derrame pleural. Optado por 
iniciar manter AAS + clopidogrel e associar colchicina 0,5mg  de 12/12h para manejo de qua-
dro de pericardite. Paciente evoluiu com zona elétrica inativa em parede anterior, resolução do 
supra e dos sintomas, além de recuperação da fração de ejeção (48% em 09/03).

EP 293
MIOCÁRDIO HIBERNANTE COMO CONDIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO 
DA CONTRATILIDADE CARDÍACA
LUIZ FERNANDO AVEZUM DO PRADO, PAULA SANTIAGO TEIXEIRA, SOLANGE 
REGINA GENEROZO, ANTONIO CARLOS MOREIRA, MARIA EDUARDA MENEZES DE 
SIQUEIRA, WALTER GOMES, ADRIANO H P BARBOSA
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O miocárdio hibernante é uma condição no qual as células muscula-
res estão desdiferenciadas devido à hipoperfusão crônica com consequente déficit 
contrátil e potencial de recuperação funcional após intervenção percutânea ou cirúr-
gica.Fisiopatologia ainda não está completamente elucidada, porém sabe-se que há 
uma adaptação tanto de uma reserva de fluxo inadequada como de fluxo sanguí-
neo coronariano reduzido no repouso. Objetivo: Relato de paciente com miocárdio 
hibernante e enfatizar a importância dessa condição. Relato de caso: Paciente mas-
culino, 71 anos,  hipertenso, doença renal crônica não dialítica e infarto agudo do 
miocárdio com supradesnivelamento de ST de parede inferior não trombolisado sem 
reperfusão miocárdica. Admitido com quadro de há seis meses com dispnéia pro-
gressiva aos esforços e aos mínimos esforços associada à ortopnéia, dispnéia paro-
xística noturna e edema de membros inferiores. Eletrocardiograma em ritmo sinusal e 
inatividade elétrica em DII, DIII e aVF. Iniciado tratamento clínico otimizado para insufi-
ciência cardíaca. Ecocardiograma com fração de ejeção de 26% (Simpson), acinesia 
inferolateral, inferior, septal inferior e hipocinesia dos demais segmentos. Ventrículo 
direito com função reduzida. Cineangiocoronariografia mostrou tronco de coronária 
esquerda com 80% de estenose distal, descendente anterior estenose segmentar 
que inicia do ostio e terço proximal oclusão de 90%, apresenta ainda estenose de 
70% no terço médio-distal, primeiro ramo diagonal ocluído no óstio, circunflexa su-
bocluida no terço médio com fluxo TIMI 2, coronária direita com estenose de 90% 
no terço distal e descendente posterior com estenose de 90% no óstio. Realizada 
cirurgia de revascularização miocárdica (mamária esquerda – descendente anterior, 
mamária direita-marginal e ponte de safena – descendente posterior). Recebeu alta 
hospitalar e encontra-se assintomático. Ressonância magnética cardíaca realizada 
no seguimento de cinco meses evidenciou melhora da função ventricular. Já inician-
do recuperação do miocárdio que se encontrava hibernado, com melhora evolutiva 
da fração de ejeção para 38% e presença de realce tardio transmural (acometendo 
aproximadamente 50% da espessura da parede) em segmento médio das paredes 
inferosseptal, lateral e segmento apical das paredes septal, inferior e ápex. Presença 
de realce não transmural (<50% da espessura) em segmento basal da parede in-
ferolateral. Conclusão: Esse relato de caso ilustra a importância do diagnóstico de 
miocárdio hibernante como causa reversível de disfunção miocárdica na insuficiência 
cardíaca isquêmica.

EP 292
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA PÓS COVID-19
ANDRÉ LUIS VALERA GASPAROTO, JOSE IBIS COELHO NEVES, THOMAZ BRAGA 
CEGLIAS, ANA PAULA MARGEOTTO PANTOJA, FABIO BRUNO DA SILVA, ANITA 
SALDANHA, TÂNIA MARTINEZ
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Relato de Caso: LLM, 29 anos, sexo feminino, estudante, procura assistência médica devido 
quadro tosse associado a  dispneia aos pequenos esforços com início há cinco dias e ede-
mas de membros inferiores (MMII). Nega comorbidades ou uso de drogas de uso contínuo. 
Ao exame: corada, anictérica, acianótica, dispneica em repouso com FR=27 irpm. PA= 
120x60 mmHg ; FC=FP= 105 bpm. RCR, 2T, BNF s/ sopros.  MVAU reduzido em bases 
com EC bilateralmente e roncos esparsos. MMII com edema 1+/4+ até joelhos, panturrilhas 
livres, pulsos preservados. Exames laboratoriais: leucócitos: 6700 sem desvios, PCR=9,2, 
CPK=267 , CK-MB=7,2 , TROPONINA I= 4 , Creat: 1,6 , Ur: 70. RT-PCR positivo para Co-
vid-19. ECO: Disfunção sistólica do ventrículo esquerdo de grau moderado , às custas de 
acinesia da parede inferior e dos segmentos médio-basal da parede septal do ventrículo es-
querdo. FE=40% (Simpson), PSAP estimada em 19 mmHg. HD: Infecção por Covid-19 grave 
com acometimento cardíaco. Paciente foi transferido para unidade de terapia intensiva (UTI) 
para suporte de oxigênio de forma não invasiva e para compensação clínica com vasodila-
tadores e diuréticos. Foi submetida a angio tomografia de coronárias que não demonstrou 
obstruções coronarianas. Houve falha na abordagem inicial devido piora dos sintomas, sinais 
de baixo débito e piora da função renal. Foi necessário o emprego de Dobutamina até 15 
mcg/Kg/min. 3 dias após foi iniciado o desmame porém não houve sucesso. Retornou-se a 
Dobutamina e paciente foi listado para transplante cardíaco. Permaneceu cerca de 40 dias na 
UTI e após otimização da terapêutica oral no quarto por sete dias recebeu alta hospitalar em 
uso de: Sacubitril + Valsartana 24/26 2 x dia, Espironolactona 25 mg/dia, Furosemida 40 mg/
dia, Carvedilol 25 mg/dia. Antes de receber alta da UTI realizou RNM cardíaca com os seguin-
tes achados: Disfunção sistólica biventricular  moderada /importante (FEVE=36%), achados  
sugerem sequela importante de evento imuno-inflamatório  (miocardite). Nos últimos 18 me-
ses, paciente necessitou de sete internações por Insuficiência cardíaca (IC) aguda. Todas com 
necessidade inotrópico positivo. Permanece em acompanhamento ambulatorial, listada para 
transplante. Repetiu a RNM cardíaca após 16 meses da prima infecção que não demonstrou 
diferenças. Conclusão: Na literatura ecnontra-se poucos casos de miocardite grave pós in-
fecção pelo novo Coronavírus, ainda mais com ausência de recuperação parcial ou total da 
função miocárdica e com indicação precisa de transplante cardíaco.

EP 294
O USO DA DOXAZOSINA NO MANEJO PRÉ-OPERATÓRIO DE TUMOR 
PRODUTOR DE CATECOLAMINAS
OSVALDO FRITZEN DE LIMA, MARINA MACEDO KUENZER BOND
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CARDIOLOGIA DA SBC/INC/INCA - RIO DE JANEIRO 
- RJ - BRASIL
Introdução: Os feocromocitomas são tumores que se originam das células cromafins e po-
dem se desenvolver na medula suprarrenal. Esses tumores secretam grande quantidade 
de catecolaminas, o que leva a um conjunto de efeitos metabólicos, sendo a hipertensão 
arterial refratária a manifestação mais frequente. As manifestações clínicas são promovidas 
pela hipersecreção das catecolaminas, que propiciam os sintomas cardiovasculares. Relato 
de Caso: Paciente de 63 anos, sexo feminino, branca. Possui como antecedentes prévios 
quadro de hipertensão arterial sistêmica (HAS) resistente, dislipidemia, obesidade grau I, 
doença aterosclerótica coronariana com angioplastia para coronária direita, doença caro-
tidea com angioplastia de carótida interna esquerda. Relato de internação prévia por crise 
hipertensiva. Realizada a investigação clínica do quadro de hipertensão arterial secundária 
através de exames laboratoriais (catecolaminas plasmáticas e metanefrinas urinárias) e de 
exame de imagem (tomografia computadorizada de abdome), sendo diagnosticado tumor 
na adrenal esquerda secretor de catecolaminas, provável feocromocitoma, confirmado pos-
teriormente por exame anatomopatológico. Durante a avaliação cardiológica pré-operató-
ria de adrenalectomia, a paciente apresentava HAS descompensada, com pressão arterial 
aferida de 190x110 mmHg. Estava em uso de AAS 100mg, clopidogrel 75mg, atorvastatina 
40mg, enalapril 20mg 12/12 horas, carvedilol 12,5mg de 12/12 horas, anlodipina 10mg 12/12 
horas, hidroclorotiazida 25mg e espironolactona 25mg. Realizada a suspensão do beta-blo-
queador até atingir a meta de alfa-bloqueio. Após, fora realizado o acréscimo da doxazosi-
na como alfa-bloqueador de escolha, sendo iniciado na dose de 4mg de 12/12 horas com 
progressão da dose diária para 16mg. Na sequência, reintroduzimos o beta-bloqueador até 
a dose prévia. Com a obtenção do controle pressórico adequado (pressão arterial inferior 
140/90mmHg), a paciente foi encaminhada ao procedimento cirúrgico de adrenalectomia 
esquerda por via videolaparoscópica. Discussão: O uso do alfa bloqueador no pré-operató-
rio dos pacientes com feocromocitoma tem como objetivo tratar a hipertensão arterial e evitar 
paroxismos, sendo nesse caso optado pela doxazosina devido ao seu baixo custo e acesso 
pelo sistema único de saúde (SUS). Conclusão: O uso da doxazosina demonstra-se como 
uma alternativa eficaz entre os alfa-bloqueadores, permitindo um manejo clínico adequado 
nos casos de hipertensão arterial resistente em pacientes com feocromocitoma. 
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EP 295
ORIGEM ANÔMALA DA ARTÉRIA CORONÁRIA ESQUERDA NA ARTÉ-
RIA PULMONAR EM MULHER IDOSA: RELATO DE CASO 
PAULO M. BUSSULAR, PAULO ROBERTO A. A. BERNARDES, KLEBER M. T. FILHO, 
MATHEUS N. DALFIÔR, RENATA A. CUNHA, RAFAEL C. CERQUEIRA, FERNANDA M. N. 
BATISTA, SARA ROLDI, LÚCIA EMÍLIA R. LARA, JOSÉ GUILHERME CAZELLI
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO - COLATINA - ES - BRASIL
A origem anômala da artéria coronária esquerda (TCE) do tronco da Artéria Pulmonar 
(AP) (ALCAPA) é congênita e caracteriza a síndrome de Bland-White-Garland, um 
defeito cardíaco raro, sendo responsável por 0,5% de todas as doenças cardíacas 
congênitas. A mortalidade é de 90% no primeiro ano de vida e apenas 10 a 15% al-
cançam a idade adulta, quando não tratada. A.S.S., 62 anos, previamente hipertensa 
e diabética não insulino-dependente controladas e sem outras comorbidades, deu 
entrada no serviço do Hospital e Maternidade São José relatando ter iniciado nos 
últimos dois meses quadro de precordialgia do tipo aperto, com duração de alguns 
minutos, que irradiava para membro superior esquerdo, associada à dispneia. A dor 
era desencadeada aos mínimos esforços e melhorava apenas com uso de nitrato 
sublingual. Foi submetida a uma cineangiocoronariografia  que evidenciou Artéria 
Coronária Direita (ACD) ectasiada em toda sua extensão, que enchia por vasta rede 
de colaterais a ACE, na qual emergia pelo tronco da AP, sendo então, indicada a 
realização de uma Angiotomografia (Angio-TC) de coronárias para melhor elucidação 
do caso.  A Angio-TC evidenciou origem anômala do TCE a partir do tronco pulmonar 
e coronárias difusamente ectasiadas, sem sinais de lesões obstrutivas. (Imagem 1). 
Indicou-se então a correção cirúrgica do caso. Foi optado pela ligadura proximal do 
TCE rente à sua origem e confeccionado um by-pass usando a Veia Safena Magna, 
de 5 mm, no TCE à raiz da Aorta. (Imagens 2 e 3) Cirurgia sem intercorrências e 
paciente apresentando boa recuperação pós operatória, com remissão dos sinto-
mas prévios à cirurgia. Evidencia-se, portanto, que a ALCAPA é uma causa rara de 
dor torácica típica em adultos, em que uma minoria dos paciente com tal condição 
sobrevivem sem tratamento na infância permanecendo assintomáticos até essa faixa 
etária, tornando este caso ainda mais singular. Nota-se, então, a importância de uma 
maior investigação da dor torácica típica e alterações atípicas em cineangiocoro-
nariografia, tão como a integração e acompanhamento das equipes de cardiologia 
clinica e cirúrgica, para melhor abordagem e tratamento de cada caso. 

EP 297
PSEUDOANEURISMA DE VENTRÍCULO ESQUERDO (VE) ROTO ASSO-
CIADO A HEMOPERICÁRDICO APÓS INFARTO DO MIOCÁRDIO (IM): 
UM RELATO DE CASO
HELENA GARCIA BETINARDI BERNARDI, THAÍS DOS SANTOS VIEIRA, JORGE 
HENRIQUE YOSCIMOTO KOROISHI, VICTOR GUALDA GALORO, LUIZA PERNA 
TOLEDO DE ABREU, CAMILA RODRIGUES DE ABREU, JANAINA BORGES PEREIRA
HOSPITAL DO CORAÇÃO – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: O pseudoaneurisma de VE é uma complicação mecânica grave e rara do IM 
(0,2 a 0,3%), formado pela ruptura da parede muscular e contido pelo pericárdio aderente 
ou tecido cicatricial, deixando-o mais propenso à ruptura. Associado a alta mortalidade, seu 
diagnóstico pode ser um desafio devido a sintomas inespecíficos. Metodologia: Informações 
obtidas por revisão de prontuário, equipe médica, registro de exames e revisão de literatura. 
Resultados e Discussão: Masculino, 76 anos, hipertenso, atendido por dor torácica ventilató-
ria-dependente, dispneia e sudorese há um dia; hipotenso, eletrocardiograma com área inati-
va na parede inferior, troponina e função renal alteradas. Ecocardiograma transtorácico (ECO-
TT) com fração de ejeção do VE (FEVE) de 44%, imagem duvidosa de aneurisma de parede 
inferolateral com derrame pericárdico difuso e sinais incipientes de restrição em átrio direito, 
pelo doppler colorido com aparente fluxo da parede lateral de VE para o pericárdio; realizado 
contraste intracavitário que descartou essa possibilidade. Diante dos achados, optado por 
melhora da função renal e posterior cineangiocoronariografia, com lesões graves multiarte-
riais; seguida de drenagem cirúrgica do derrame (600ml hemático). Ressonância magnética 
(RM) de coração: FEVE 25%, pseudoaneurisma em segmento inferolateral mediobasal com 
sinal de ruptura recoberta por trombo, realce tardio miocárdico transmural, sem viabilidade 
miocárdica nesses segmentos. Realizada cirurgia de revascularização do miocárdio (CRVM) 
com pseudoaneurismectomia, confirmado diagnóstico do achado pela RM. Paciente recebeu 
alta no 8° dia de pós operatório com recuperação parcial da função ventricular, sem recidiva 
do derrame pericárdico. Pacientes com isquemia extensa permanecem em risco de compli-
cações mecânicas do IM. O pseudoaneurisma de VE pode surgir semanas ou anos após 
IM e evoluir com insuficiência cardíaca, dor torácica e dispnéia, sendo 10% diagnosticados 
acidentalmente. O ECOTT é um bom exame inicial para rastreio e diagnóstico diferencial, 
porém a tomografia computadorizada e a RM são mais acuradas e úteis na distinção de aneu-
risma verdadeiro; e a angiografia é o método mais fidedigno. Seu tratamento pode ser tanto 
por reparo percutâneo como cirúrgico, método com mais evidência, inclusive se associado 
à CRVM. Conclusão: Descrito caso de pseudoaneurisma de VE roto recoberto por trombo, 
após IM, associado a com hemopericárdio. Diagnóstico confirmado por RM do coração, com-
patível com achado intraoperatório e tratamento cirúrgico com sucesso. 

EP 296
PERFURAÇÃO DO VENTRÍCULO DIREITO POR CABO-ELETRODO DE 
MARCAPASSO EM IMPLANTE TARDIO, RELATO DE CASO
AP CYPRIANO, ACCF MARI, MG FERREIRA, HG CARVALHO, PC SARAN, RM OLIVEIRA,  
NAM CASTRO, DSS ARAUJO, AR FRASCARELI, LAC TENO
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - UNAERP - RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL
Introdução: O implante de marcapasso definitivo pode apresentar complicações como 
pneumotórax, deslocamento de eletrodo, hematomas e perfuração ventricular. Esta última 
apresenta 0,3 -1% de prevalência, ocorre comumente no ato cirúrgico ou nas primeiras 
horas, raramente, no pós tardio, sendo de difícil diagnóstico devido apresentação clínica 
variada. Métodos: Relato de caso: masculino, 86 anos, portador de marcapasso cardíaco 
bicameral há 10 anos, em 2011, por BAVT, submetido a troca de gerador em 2016 por perda 
do comando. Em 2021 foi necessário troca de eletrodo com posicionamento em ponta 
de ventrículo direito, local com melhor limiar de estimulação. O eletrodo antigo, posicio-
nado em região sub-tricuspídea, foi abandonado devido grande aderência. Após 1,5 anos 
da última intervenção houve perda do comando com necessidade de reimplante, porém, 
desta vez, posicionado em região septal. Pela idade avançada do paciente e dependência 
do marcapasso, o eletrodo foi abandonado. Duas semanas após, o paciente evoluiu com 
dispneia aos médios esforços. Não apresentava alterações ao exame físico e laboratorial. 
Radiografia de toráx com cabo de marcapasso normoposicionado e ritmo de marcapasso 
em eletrocardiograma. Ecocardiograma com derrame pericárdico de discreto a moderado 
volume, sem repercussões hemodinâmicas. Realizado diureticoterapia com resolução dos 
sintomas e acompanhamento ambulatorial. Paciente retornou em pronto atendimento com 
quadro clinico semelhante após três semanas, estável hemodinamicamente, sem alteração 
ao exame físico, com ritmo de marcapasso funcionante, porém evidenciado derrame peri-
cárdico de grande volume em radiografia de tórax e ecocardiograma e imagem sugestiva 
de perfuração miocárdica de ventrículo esquerdo em região apical pelo cabo-eletrodo anti-
go. Indicado drenagem com saída de grande volume de líquido serohemático sob incisão 
subxifoidiana mini-invasiva. Realizado a retirada do eletrodo responsável pela perfuração do 
VD com auxílio de fluoroscopia, sem necessidade de intervenção no local da perfuração. 
Paciente recebeu alta hospitalar assintomático. O controle tardio com Ecocardiograma e 
Radiografia de tórax apresentam-se dentro da normalidade. Conclusão: A perfuração da 
parede ventricular por cabo do marcapasso no implante tardio, apesar de rara deve ser 
aventada, com atenção aos sinais que podem sugerir tal complicação como dor torácica, 
abdominal superior, ecg com ausência de comando de marcapasso, baixa impedância à 
interrogação do marcapasso e derrame pericárdico, este último nem sempre presente.

EP 298
QUANDO UTILIZAR A BIÓPSIA DO VENTRÍCULO ESQUERDO PARA O 
DIAGNÓSTICO DE AMILOIDOSE CARDÍACA?
FS CONEGLIAN, FH VALICELLI, MV SIMÕES, AT FABRO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO – RIBEIRÃO PRETO -SP - BRASIL
Introdução: O diagnóstico definitivo da amiloidose cardíaca da forma AL (AC-AL)  depen-
de da detecção do depósito amiloide em tecidos periféricos ou miocárdico. Apresentamos 
um caso em que a biópsia do ventrículo esquerdo (VE) foi necessária para confirmação 
de diagnóstico de AC-AL.  Relato do Caso: Masculino, 78 anos,  portador de cardiopatia 
isquêmica prévia, não hipertenso, iniciou síndrome de Insuficiência Cardíaca há um ano, 
com piora progressiva, atualmente em CF III da NYHA, exibindo sinais de congestão sistê-
mica ao exame físico: turgência jugular, edema mmii, e hipotensão postural. ECG mostrou 
ritmo sinusal, com área eletroinativa em parede anterior; Ecocardiograma revelou espessa-
mento do septo interventricular (20 mm) e da parede posterior do VE (16mm), ventrículo es-
querdo de dimensão diastólica normal (40 mm).  Strain longitudinal global do VE reduzido 
(-9,3%) com padrão de preservação da região apical. Dilatação importante do AE, além de 
derrame pleural a esquerda de grande volume. NT-PRO-BNP de 3060 pg/ml. Imunofixa-
ção urinária com proteína monoclonal lambda, e dosagem de lambda aumentada (117,00 
mg/l) com relação Kappa/Lambda: 0,22. Biópsia de gordura abdominal e medula óssea 
sem identificação de material amilóide.Dado o acometimento cardíaco, realizado biópsia 
endomiocárdica do ventrículo direito, sendo evidenciado remodelamento cardíaco com 
elastose intersticial, negativa para amiloidose. Realizada então biópsia do VE, que eviden-
ciou deposição de material amorfo, que à coloração de vermelho congo, apresentou birre-
fringência verde-maçã (depósito amiloide) e espectometria de massa identificando cadeia 
leve Lambda, compatível com AC-AL. Discussão: A pesquisa de depósito amiloide em 
tecidos periféricos em pacientes com suspeita de AC-AL tem rendimento muito variável, 
podendo ser negativa em 30 a 40% dos casos, como ocorreu no presente relato, situação 
em que a biópsia endomiocárdica é necessária. O acometimento cardíaco da amiloidose 
exibe habitualmente distribuição difusa do material amiloide,  o que leva à alta sensibilidade 
diagnóstica da biópsia endomiocárdica do ventrículo direito, próxima a 100%. Há, contudo,  
relatos de falsos negativos da biópsia do VD para diagnóstico da AC. O presente caso 
ilustra a limitação da biópsia endomiocárdica do ventrículo direito, que resultou negativa 
para AC, em paciente com quadro clínico altamente sugestivo, o que levou à realização de 
biópsia do VE para conclusão do diagnóstico. Portanto, em casos selecionados, a biópsia 
endomiocárdica do VE pode ser útil para a conclusão diagnóstica da AC.
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EP 299
RELATO DE CASO: CRITÉRIOS DE REPERFUSÃO MIOCÁRDICA APÓS 
FIBRINÓLISE
LEANDRO GODOY RODRIGUES
COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO - GUARULHOS - SP - BRASIL
Discussão: A sociedade brasileira de cardiologia não define critérios de reperfu-
são miocárdica, mas sim critérios de falha de reperfusão (Piegas, 2015). A Ameri-
can Heart Association ressalta a imprecisão dos critérios de reperfusão, sendo os 
critérios descritos pelas diretrizes comparados na tabela 1, onde são analisadas as 
diferenças entre as publicações. Diretriz americana: no caso de uma redução inferior 
a 50%, na derivação com maior supradesnivelamento de ST, em 60 a 90 minutos 
a intervenção imediata coronariana de resgate deve ser levada em consideração 
(Anderson, 2013). Ao correlacionar esses dados com o caso é possível inferir uma 
trombólise efetiva, mesmo tendo em mente que a própria diretriz deixa claro que isto 
não é bem definido pelos estudos. Conclusão: O ECG e a monitorização contínua 
podem contribuir para relacionar os achados eletrocardiográficos com o CATE, pois 
apesar da baixa acurácia do eletrocardiograma, este ainda tem seu valor no prognós-
tico nos casos de IAMCSST que foram submetidos a fibrinólise, e também auxilia na 
definição de condutas médicas de acordo com sua interpretação.

EP 301
SÍNDROME DE HEYDE: RELATO DE CASO
RG FALCÃO, FSM MIRANDA, FO AZZI, VA FREIRE
HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CÁRMINO CARICCHIO - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A Síndrome de Heyde (SH) caracteriza-se pela presença concomitante 
de estenose aórtica, anemia secundária a angiodisplasia do trato gastrointestinal e 
Doença de von Willebrand (DVW) adquirida. Método: A pesquisa observacional e 
descritiva foi desenvolvida em um Hospital Municipal de São Paulo, por meio de 
análise de prontuário após aprovação no CEP. Relato de Caso: Sexo masculino, 
branco, 77 anos, hipertenso, buscou atendimento médico com queixa de dispneia 
aos mínimos esforços, dor precordial, tipo aperto e relatava também períodos de 
evacuações escurecidas. Na admissão havia sinais de congestão, como edema bila-
teral em membros inferiores, sopro mesossistólico 4+/6+ em foco aórtico e anemia, 
com hemoglobina de 4,8 g/dl. Realizada colonoscopia, que atestou angiodisplasia 
de cólon transverso e o ecocardiograma transtorácico, que confirmou estenose val-
var aórtica com área de 0,88 cm², sendo indicada correção da valvopatia, que foi feita 
com cirurgia aberta e boa evolução pós operatória. Discussão: A SH é definida pela 
coexistência entre anemia ferropriva secundária a sangramento gastrointestinal por 
angiodisplasias e estenose aórtica grave, ocorrendo em populações mais idosas, 
com episódios minor de hemorragia, mas cada vez mais graves, sendo muitas vezes 
subdiagnosticada. Para explicar a etiopatogenia, é sugerido a deficiência adquirida 
do fator de von Willebrand (FVW) por situação de cisalhamento deste, provocada 
pela estenose valvar aórtica, levando a proteólise dos multímeros de elevado peso 
molecular de FVW, essencial para a homeostase em locais como as angiodisplasias. 
Adicionalmente, sugere-se que a obstrução fixa da valva estenótica, causa achata-
mento dos padrões de onda dos pulsos arteriais, reduzindo o fluxo sanguíneo intes-
tinal, favorecendo neoformações vasculares.A DVW adquirida tem como gold-stan-
dard para detecção de anomalias estruturais a eletroforese dos multímeros de FVW, 
que tem custo elevado, é pouco disponível, mas não tem sensibilidade suficiente 
para excluir o diagnóstico. Apesar de não existirem recomendações absolutas, de-
fende-se a intervenção cirúrgica, pois diversos estudos mostram que com a troca val-
var aórtica cirúrgica há resolução dos quadros de sangramento em 79% dos casos, 
embora não haja, da mesma forma, regressão da angiodisplasia. Conclusão: Com 
o envelhecimento populacional, quadros de hemorragia intestinal vêm se tornando 
mais frequentes e a investigação da associação com estenose aórtica continua inco-
mum, resultando em subdiagnóstico e tratamento inadequado.

EP 300
RELATO DE CASO: ECMO PÓS PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA EM PA-
CIENTE EM PRÉ OPERATÓRIO DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA
THOMAZ BRAGA CEGLIAS, ANITA SALDANHA, TÂNIA MARTINEZ, RODRIGO FREIRE, 
RODRIGO MOREIRA, DOUGLAS ROSSONI, DÉBORA PEREIRA DE ARAGÃO, ANA 
PAULA PANTOJA MARGETTO, ANDRÉ LUIS VALERA GASPAROTO
HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Relato de Caso: W.B.S, 54 anos, empresário, encontrava-se na unidade de interna-
ção em pré operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM). Possuia 
lesões triarteriais acima de 80% de obstrução nas três principais coronárias epicár-
dicas. Apresentou, de forma súbita, precordialgia de fote intensidade, sendo pronta-
mente atendido e encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Antes mesmo 
de realizar o eletrocardiograma,cursou com parada cardiorespiratória (PCR) em as-
sistolia, reveritda em oito minutos. Discutiu-se o caso em Heart team e optou-se pelo 
implante e ECMO veno arterial periférico.  Antecedentes Pessoais.: Diabetes melli-
tus, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca (fração de ejeção de 31%). Após dois 
dias, retirou-se sedação para avaliação neurológica, não se observando nenhuma 
sequela. Decidido por realizar CRM que transcorreu-se sem intercorrência. Paciente 
admitido em UTI com Dobutamia à 14 mcg/kg/min, intubado e sem sedação (narco-
se anestésica) e com balão intra aórtico (BIA). Retirado ECMO no intra operatório. 
Seis horas após admissão na UTI cursou com sangramento importante pelos drenos, 
não revertido com medidas clínicas, sendo necessário toracotomia de urgência. Não 
foi evidenciado sangramento ativo, apenas coágulos. 18 h apos sua admissão, o 
paciente foi extubado. No 3º dia iniciou-se o desmame de Dobutamina e do BIA. No 
6º dia foi retirado o BIA. No 8º dia cursou com sinais de isquemia em membro inferior 
direito (sítio do BIA), sendo necessário a amputação do membro. Retornou do centro 
cirúrgico intubado e em razão da piora da funçao renal associado a oligúria, foi ne-
cessário terapia de substituição renal.  72h após a amputação, cursou com hipoten-
são arterial, rebaixamento do nível de consciência, sendo necessário intubação oro-
traqueal. A partir deste momento, cursou com pneumonia que evoluiu para choque 
séptico com necessidade de vasopressores em altas doses, tornado-se refratário a 
antibióticoterapia de amplo espectro, evoluindo a óbito. Conclusão: Há na literatura 
pequenos estudos  demonstrando benefício significativo do uso da membrana de 
circulação extracorpórea (ECMO) durante parada cardiorrespiratória (PCR), eviden-
ciando melhora significativa na função neurológica deste pacientes a longo prazo. O 
uso da ECMO durante a parada cardíaca melhora a perfusão e oxigenação tecidual 
diminuindo o tempo de hipoxemia e determinando melhores desfechos. No caso 
apresentado, a ECMO cumpriu o seu papel como ponte para a cirurgia definitiva, 
entretanto, devidos a contribuição direta negativa de outros fatores, o paciente não 
apresentou desfecho desejado.

EP 302
SÍNDROME HIPEREOSINOFÍLICA ASSOCIADA A DISSECÇÃO CORO-
NARIANA ESPONTÂNEA E INFARTO DO MIOCÁRDIO POR VASOES-
PASMO REFRATÁRIO 
LARA DO NORTE GARCIA, FELIPE REZENDE GIACOMELLI, JULIA FRANCO GUIDI, 
BRENO OLIVEIRA ALMEIDA, ROBERTO FREDIANI DUARTE MESQUITA, TELMA 
ANTUNES, ANTONIO CARLOS BACELAR NUNES FILHO, ANTONIO CONDINO NETO, 
MARCELO BETTEGA 
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN –SÃO PAULO - SP - BRASIL. ICB - USP - INSTI-
TUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: Em síndromes de hipersensibilidade, há infiltração vascular por eosinó-
filos e mastócitos, levando à disfunção endotelial e síndrome coronariana aguda 
(SCA). A concomitância de sintomas e alterações eletrocardiográficas cardíacas 
após reação de hipersensibilidade a evento deflagrador denonima-se Síndrome de 
Kounis (SK). Relato de Caso: Homem, 41 anos, com asma, sinusopatia, urticária 
e deficiência de IgG associadas a Síndrome Hipereosinofílica em tratamento com 
Benralizumabe, apresentou precordialgia anginosa típica em repouso em agosto 
de 2021, sem alteração de troponina ou eletrocardiograma e sem lesões em an-
giotomografia coronariana. Após duas semanas, infarto agudo do miocárdio com 
supradesnivelamento de ST em parede inferior. Cateterismo cardíaco (CATE) revelou 
dissecção espontânea de descendente anterior (DA) e vasoespasmo concomitante 
em circunflexa (Cx), refratário e sintomático, que levou à angioplastia de DA e Cx 
com 6 stents. Nos próximos três meses apresentou cefaleia e dor em mesogástrio de 
forte intensidade associada a manifestações cutâneas e respiratórias de hipersensi-
bilidade. Foi novamente submetido a CATE em março de 2022 por angina instável 
associada à rinossinusite purulenta. Diagnosticado vasoespasmo refratário em ramo 
ventricular posterior com necessidade de nitroglicerina endovenosa por 48h e uso de 
múltiplas medicações para controle e resolução apenas com Prednisona 0.5mg/kg. 
Discussão: A causa da síndrome de hipersensibilidade coronariana deve-se a infiltra-
dos eosinofílicos endoteliais, ativação mastocitária e liberação de agentes citotóxicos 
como histamina e tromboxano, levando a vasoespasmo e dissecção espontânea por 
disrupção da camada intimal e hemorragia expansiva. Na SK são observadas três 
apresentações: tipo I (vasoespasmo sem coronariopatia prévia); tipo II (vasoespas-
mo com ateromatose quiescente) e tipo III (trombose intra-stent). Territórios cerebral e 
mesentérico também podem ser afetados. Medicações, alimentos, urticárias, asma, 
frio, emoções e presença de stent intracoronário são deflagradores de vasoespasmo 
e dissecção e o tratamento consiste, além de vasodilatadores, em corticoterapia, 
anti-histamínicos e terapia alvo. Conclusão: Causas de doença coronariana ligadas 
a hipersensibilidade e alergias, como a SK, são subdiagnosticadas, apresentam ele-
vada morbimortalidade e precisam ser reconhecidas para que o tratamento correto 
da causa base seja instituído. Estabilizadores de eosinófilos e anticorpos monoclo-
nais são promissores na atenuação da injúria miocárdica inflamatório dependente. 
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EP 303
TRATAMENTO CONSERVADOR EFETIVO EM INFARTO AGUDO DO 
MIOCÁRDIO EM PACIENTE JOVEM POR DISSECÇÃO CORONARIANA
FRANCIELLY DOS SANTOS VIEIRA, LEONARDO TEIXEIRA MELO, GABRIELA MARINHO 
AQUINO, NATHÁLIA ABDO ZULIANI, JÉSSICA EVANGELISTA DE QUEIROZ, MARINA 
VITÓRIA SILVA COSTA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UBERLÂNDIA- MG - BRASIL
Introdução: A dissecção coronária espontânea é um evento pouco frequente, com alta 
mortalidade e mais usualmente encontrada em mulheres no período gestacional, puer-
peral, próximo à menopausa e em homens jovens. Geralmente acomete pacientes com 
ausência de fatores de risco clássicos para doença aterosclerótica. A fisiopatologia ainda 
é incerta, porém parece estar relacionada a uma disfunção endotelial decorrente de uma 
reação inflamatória da camada média dos vasos. Descrição do Caso: Paciente feminino, 
46 anos, sem fatores de risco clássicos para aterosclerose, sem antecedentes cardiovascu-
lares prévios. Chegou no Pronto Socorro com quadro de dor precordial inédita, opressiva, 
de forte intensidade. Eletrocardiograma evidenciou ritmo sinusal, infradesnivelamento do 
segmento ST e inversão da onda T na parede anterior. Optado por cateterismo cardíaco de 
urgência que revelou imagem sugestiva de dissecção coronária extensa envolvendo o pri-
meiro grande ramo Diagonal, que apresentava fluxo TIMI III no momento do procedimento. 
Visto melhora da dor, optado por tratamento medicamentoso inicial. Paciente evoluiu bem 
clinicamente, apesar da documentação de elevação enzimática e déficit contrátil regional 
ântero-látero-apical inicial. Recebeu alta após sete dias de internação e permaneceu as-
sintomática no acompanhamento ambulatorial. Repetida coronariografia após três meses 
que identificou ausência de estenoses coronárias com melhora completa da imagem de 
dissecção e recuperação da contratilidade de ventrículo esquerdo. Paciente encontra-se 
estável, assintomática e sem novos eventos um ano após quadro inicial. Discussão: Ainda 
não há um consenso quanto a melhor abordagem terapêutica para os pacientes portadores 
de dissecção coronária aguda. As opções para abordagem inicial são o tratamento clíni-
co medicamentoso, o implante de stents ou a cirurgia de revascularização do miocárdio. 
Existem riscos maiores que os habituais quando optado pela intervenção percutânea, pois 
pode ocorrer do material de angioplastia penetrar pela falsa luz e ser expandido nesta, o que 
acarretaria em oclusão aguda do vaso. Ademais, existe o risco associado a complicações 
ao longo prazo devido ao implante dos stents coronários. Assim, para pacientes estáveis 
com fluxo coronariano adequado, o tratamento medicamentoso e observação hospitalar 
por, pelo menos, sete dias, mantém-se como uma opção terapêutica prudente e eficaz.

EP 305
O ULTRASOM CARDÍACO DIRECIONADO (UCD) NA PARADA CARDIO-
RESPIRATÓRIA (PCR): REALIZAR OU NÃO REALIZAR?
IURI RESEDÁ MAGALHÃES, RAFAEL AMORIM BELO NUNES, THIAGO MIDLEJ 
BRITO, ROGER PEREIRA DE OLIVEIRA, DANIEL CASTANHO GENTA PEREIRA, 
LEANDRO MENEZES ALVES DA COSTA, THIAGO LUÍS SCUDELER, RAFAEL OTTO 
SCHNEIDEWILD, PEDRO MAURO GRAZIOSI, DANIEL GARONI PETERNELLI
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O atendimento a pacientes vítimas de PCR deve obedecer a protoco-
los mundialmente difundidos e utilizados. Nesses cenários, devido à complexidade 
clínica existente, há certa limitação ao desenvolvimento de estudos que tragam no-
vas recomendações com robustez científica necessária. Paralelamente, nos últimos 
anos, houve incremento do uso do USG beira leito em diversos contextos de emer-
gência, como por exemplo,  trauma (Protocolo FAST) e avaliação de pacientes em 
choque (Protocolo BLUE). Existe, contudo, uma lacuna no que diz respeito ao papel 
dessa ferramenta na PCR, além de certa resistência ao uso pelo possível atraso das 
compressões torácicas – manobra fortemente encorajada pelo protocolos mundiais. 
O presente estudo objetiva relatar o caso de um atendimento bem sucedido de pa-
ciente em parada cardiorrespiratória, no qual o uso do USG for determinante para 
diagnóstico e conduta. Métodos: Relato de caso. Relato: Trata-se do caso de um 
paciente de 36 anos, hipertenso e tabagista, admitido por dor lombar em unidade 
hospitalar sediada em São Paulo-SP. Em avaliação inicial, dados vitais estáveis. Du-
rante o período em que permaneceu em observação, evoluiu com dispneia e queda 
de saturação, apresentando rápida evolução para PCR em AESP. A equipe médica 
local adotou os protocolos de RCP estabelecidos, porém sem sucesso por 20 mi-
nutos. Foi solicitado a avaliação ecocardiográfica beira-leito durante as manobras, 
sendo possível o diagnóstico de derrame pericárdico importante. Após, realizado 
punção de Marfan e paciente com RCE. Conclusão: Este relato de caso demonstra 
a importância do treinamento em ultrassonografia cardíaca direcionada para pacien-
tes vítimas de PCR e serve como sugestão para a incorporação do método também 
pelas diretrizes internacionais de RCP.

EP 304
TRONCO ÚNICO CORONARIANO E ARTÉRIA CIRCUNFLEXA DUPLI-
CADA: DUAS ENTIDADES RARAS EM UM ÚNICO RELATO DE CASO
SUZANA SHINOMIA, CARLOS E. C. N. BOSSO , ROBSON T. ROQUE, PAULO E. H. 
ANTUNES, PAULO H. P. DE LIMA, JOHN N. CONCEIÇÃO, MARIA C. F. ISSA, JOÃO G. C. 
O. SANTOS, ALEXANDRE VOLNEY VILLA
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU -BOTUCATU- SP - BRASIL. INSTITUTO DE 
RADIOLOGIA DE PRESIDENTE PRUDENTE - PRESIDENTE PRUDENTE - SP – BRASIL
Objetivo: Descrever um caso de coronária única esquerda e duplicação da artéria 
circunflexa no mesmo paciente. Sendo as duas anomalias coronarianas individual-
mente raras e independentes, não houve descrição semelhante na literatura, sendo 
este relato único ao nosso conhecimento. Caso Clínico: Paciente do sexo feminino, 
61 anos, hipertensa, ex-tabagista com enfisema pulmonar e transtorno de ansiedade, 
referia dor torácica há um ano, de características atípicas. Procurou o serviço de saú-
de, iniciando investigação para doença arterial coronária. O eletrocardiograma mos-
trou ritmo sinusal sem alterações relevantes. Ecocardiograma demonstrou ventrículo 
esquerdo com aumento discreto do volume sistólico final e disfunção sistólica discre-
ta pela hipocinesia difusa. Optado por investigação com Angiotomografia Coronaria-
na que evidenciou ausência de aterosclerose coronariana significativa com anomalia 
coronária do tipo tronco coronário esquerdo (TCE) (LIPTON L IIB) com origem do seio 
de Valsalva ipsilateral, dando origem a artéria descendente anterior (DA), coronária 
direita (CD), originando-se da DA proximal com trajeto interarterial e dupla origem da 
artéria circunflexa (Cx) sendo uma de topografia habitual e outra originando-se da CD 
com trajeto retroaórtico (Circunflex Twins Arteries). Discussão: artéria coronária única 
é uma anomalia congênita rara, acometendo entre 0,02 e 0,07% de pacientes ava-
liados em estudo hemodinâmico. É assim descrita, quando todas as coronárias são 
originadas de um mesmo óstio, sendo o tronco responsável por toda vascularização 
cardíaca. Pode ser isolada ou associada a outras anomalias congênitas (válvula aór-
tica bicúspide, transposição de grandes vasos), sendo classificada de acordo com 
seu sítio de origem, distribuição de seus ramos e trajeto. Da mesma forma, as artérias 
circunflexas duplicadas são uma anomalia rara cuja real incidência é desconhecida. 
Sendo incomuns, embora frequentemente assintomáticas, podem predispor a maior 
risco de eventos isquêmicos e até mesmo morte súbita especialmente em pacien-
tes jovens. Uma vez que é importante o conhecimento anatômico para abordagens 
intervencionistas, visando maior segurança e eficácia do tratamento, tais entidades 
podem se apresentar como um desafio terapêutico. Conclusão: as anomalias co-
ronarianas constituem um grupo de variações raras, presentes em menos de 1% da 
população. Independentemente, já são alterações raras, o que torna a apresentação 
do presente caso um evento único, ao nosso conhecimento.

EP 306
ABORDAGEM DA INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE SEQUELAR POR 
ENDOCARDITE EM PACIENTE COM SÍNDROME DE MARFAN E PEC-
TUS EXCAVATUM SIMÉTRICO AGUDO SEVERO
PG SILVA, GR MEDEIROS, MT SOLIANI, RO SAMPAIO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP – BRASIL
Introdução: A síndrome de Marfan pode cursar com diversas alterações osteocondrais, 
sendo o pectus excavatum uma das suas formas mais dramáticas. Em pacientes portado-
res desta alteração não corrigida durante a infância, a abordagem cirúrgica de valvopatias 
apresenta uma complexidade ainda maior. O presente caso ilustra um paciente com insufi-
ciência mitral importante pós endocardite infecciosa e sua abordagem em conjunto com a 
correção do pectus excavatum severo. Relato de Caso: Paciente masculino , 18 anos, com 
diagnóstico de síndrome de Marfan desde os 10 anos de idade, com pectus excavatum im-
portante (índice de Haller: 8,8), aracnodactilia, e relato de pai e irmão portadores de mesma 
patologia (este falecido aos 18 anos por morte súbita, sem acompanhamento médico). De-
senvolveu prolapso de ambas as cúspides da valva mitral por rotura de cordoalha associada 
à endocardite infecciosa de valva mitral em 2018, tratada somente com antibioticoterapia à 
época, sem tratamento de importante vegetação formada no folheto anterior da valva mitral 
(A2). Por quatro anos seguiu ambulatorialmente para manejo da insuficiência mitral grave e 
da fibrilação atrial (sem anticoagulação por má adesão). Compareceu ao PS em fevereiro 
de 2022 por agravamento de sintomas respiratórios (NYHA IV). Ecocardiograma transeso-
fágico demonstrou presença de vegetação compatível com a registrada em 2018, medindo 
aproximadamente 21x6mm ; insuficiência mitral importante e um átrio esquerdo de 230ml/
m²; fração de ejeção de 54% e  volume sistólico do ventrículo esquerdo de 50mm, Não havia 
alterações patológicas em seio aórtico ou valva aórtica. Após avaliação clínica, laboratorial e 
ecocardiográfica, excluída a hipótese de nova endocardite infecciosa e atribuída a piora de 
classe funcional à progressão de insuficiência mitral. Em avaliação pré operatória, tomografia 
de tórax evidenciou importante desvio mediastinal para a esquerda com total atelectasia do 
lobo pulmonar inferior esquerdo devido escoliose em S importante da coluna toracolombar. 
Procedeu-se então troca valvar mitral por prótese biológica nº 33 + fechamento de aurícula 
atrial esquerda em conjunto com correção de pectus excavatum com técnica de Ravitch e 
tela de Marlex, sem barra de Nuss devido ao tempo cirúrgico prolongado e disfunção ventri-
cular intraoperatória (fração de ejeção de 54% para 20%). Cursou com bom resultado cirúr-
gico e pós-operatório de ambas intervenções com melhora sintomática e das deformidades.
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EP 307
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO ISQUÊMICO COMO MANIFESTA-
ÇÃO INICIAL DE MIXOMA DE ÁTRIO ESQUERDO
GR YAMAKAWA, NS NETO, ET FIGUEIREDO, CH MIRANDA, MC PANIZZA, JCT 
PENTEADO, V RAHAL
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENÁPOLIS - PENÁPOLIS - SP – BRASIL
Introdução: Os tumores cardíacos consistem em patologias raras que podem ser 
classificadas em primárias, onde os locais de origem geralmente são o miocárdio ou 
o endocárdio, e secundárias, onde a origem do tumor não é cardíaca ocorrendo me-
tástase para o tecido cardíaco. Dentre os tumores cardíacos primários, o mais comum 
é o mixoma. Sua localização mais habitual é o átrio esquerdo e apresenta pelo menos 
um dos componentes da tríade: manifestações constitucionais, embólicas ou obstru-
tivas. Relato de Caso: JBN, sexo feminino, 46 anos, foi admitida na UTI apresentan-
do quadro de hemiplegia à esquerda. Em histórico colhido, não apresentava nenhum 
antecedente patológico, tampouco fazia uso de medicações. No entanto, nas últimas 
duas semanas havia se queixado de palpitações episódicas, com breve duração. Além 
do que, nos últimos meses, queixava-se frequentemente de fadiga e dispneia aos mo-
derados esforços. Ritmo cardíaco irregular, em dois tempos, sopro sistólico em foco 
mitral, com irradiação para região axilar esquerda. ECG realizado mostrava fibrilação 
atrial de alta resposta ventricular e ausência de sinais de sobrecarga ventricular ou 
isquemia aguda. Ecocardiograma transtorácico à beira leito apresentou aumento im-
portante do átrio esquerdo. No interior do átrio esquerdo, evidenciou-se estrutura eco-
gênica, de formato oval aderida ao septo interatrial, medindo 75mm no seu maior eixo, 
gerando insuficiência mitral de grau moderado. Tomografia de crânio realizada após 72 
horas do ictus demonstrou alterações compatíveis com injúria isquêmica aguda, em 
região da cápsula interna à direita. Realizada exérese de tumor de átrio esquerdo que 
confirmou ser mixoma no laudo anatomopatológico. Discussão: Tumores primários 
do coração são raros, no entanto, o mixoma tem sua prevalência mais comum entre 
os demais tumores. Geralmente esse tipo de tumor afeta mais o átrio esquerdo com 
proximidade do forame oval. As mulheres são mais afetadas. O pico de incidência 
gira em torno da quarta e da sexta década de vida.  Conclusão: Mesmo que tumores 
cardíacos sejam relativamente raros, é recomendável o seu rastreio entre os pacientes 
que sofrem de insuficiência cardíaca apresentando sintomas não específicos. O me-
lhor exame para diagnóstico é o ecocardiograma. A investigação deve ser extensiva a 
fim de evitar desfechos fatais causados pela insuficiência cardíaca grave resultante do 
crescimento neoplásico.

EP 309
ARTERIA SUBCLAVIA DIREITA ABERRANTE ASSOCIADA A DIVERTI-
CULO DE KOMMERELL E SUAS IMPLICAÇÕES NA CINECORONARIO-
GRAFIA
EDUARDO POLETTI CAMARA, MURILO ADOLFO FERNANDES, YURI MAYNARD 
BARRETO, LEANDRO DA SILVA ELIAS, GUILHERME DE OLIVEIRA MARCILIANO, 
LUCAS DESTRO WEDEKIN, HUMBERTO BENEDETTI DE PAULA, ANA LUIZA LEMOS 
DE FREITAS, LARISSA TEOTÔNIO MARIA, HELENA RICCI DE CASTRO
OUTROS - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O arco aórtico (AAO) emite três ramos, sendo eles tronco braquiocefáli-
co, artéria carótida comum esquerda (ACCE) e artéria subclávia esquerda (ASCE). O 
tronco braquiocefálico é dividido na carótida comum direita (ACCD) e artéria subclá-
via direita. Quando a artéria subclávia direita surge diretamente do segmento distal 
ao AOA até a origem da ACCE, é conhecida como artéria subclávia direita aberrante 
(ASCDA). Sendo também conhecido como artéria lusoria, é uma anomalia que ocorre 
em aproximadamente 0,5-1,8% dos casos e geralmente permanece assintomática. 
Sua porção proximal dilatada é conhecida como diverticulum de Kommerell e pode 
se tornar um aneurisma e levar à embolização arterial distal. No presente relato te-
mos um paciente submetido a troca de valvar mitral biológica que apresentou esta 
variação. Métodos: As informações através de revisão do prontuário, entrevista com 
o paciente, registro fotográfico dos métodos diagnósticos aos quais o paciente foi 
submetido e revisão da literatura em revistas indexadas, PubMed e Scielo. Resulta-
dos: Um homem de 59 anos portador de insuficiência cardíaca de fração de ejeção 
reduzida por prolapso de folheto posterior com insuficiência mitral severa e dislipi-
demia que seria submetido a troca protética biológica de válvula mitral apresentou 
em achado angio tomográfico a variação descrita do arco aórtico conhecida como 
artéria lusoria e a dilatação de sua porção proximal denominada divertículo de Kom-
merell. Submetido a circulação extracorpórea de 70 minutos e anóxia de 50 minutos, 
apresentou troca valvar sem complicações e ecocardiograma de controle com me-
lhora de desempenho sistólico porem com manutenção de hipertrofia concêntrica e 
dilatação acentuada de átrio esquerdo. Conclusão: Por ser uma variação anatômica 
de baixa monta, não ultrapassando 2% de incidência ela se mostra como um desafio 
clínico e cirúrgico, leva-se em conta a anomalia do trajeto arterial que pode dificultar 
a introdução do cateter multilumen, bem como o risco de rutura e embolização da 
dilatação na raiz de origem da subclávia aberrante. Além do fato de que no curso 
retro esofágico da artéria lusoria, esta pode comprimir o esôfago e ocasionar disfagia 
característica, o que faz deste relato de vital importância para condução de casos 
complexos

EP 308
AMILOIDOSE CARDÍACA EM PACIENTE COM FIBRILAÇÃO ATRIAL DE 
BAIXA RESPOSTA VENTRICULAR
LO AROUCA, NP GOSMANO, SC MOURA, MAO PIEDADE, TAO COSTA, LF WILI, BSL 
SILVA, MO ANTUNES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO (HUSF) - BRAGANÇA PAULISTA - SP – BRASIL
Introdução: A Amiloidose faz parte do grupo de doenças em que há o depósito 
de proteínas estruturalmente anormais - as fibrilas amiloides - em tecidos, poden-
do afetar múltiplos sistemas. Quando esse depósito ocorre no coração, caracteriza 
o espectro da doença definida como Amiloidose Cardíaca (AC). Muitas vezes, sua 
apresentação clínica constitui-se de sintomas inespecíficos e variados, dificultado o 
seu reconhecimento, portanto a associação da alta suspeição clínica aos exames 
complementares podem refinar o diagnóstico. Assim, pacientes com sintomas de 
insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e/ou distúrbios eletrocar-
diográficos sugestivos (ondas Q na ausência de histórico de infarto miocárdico pré-
vio, baixa voltagem do QRS, fibrilação atrial (FA) de baixa resposta ventricular e/ou 
bloqueios atrioventriculares), a AC deve ser considerada e investigada. Atualmente, 
técnicas auxiliam no diagnóstico como o ecocardiograma (ECO) com análise do 
strain miocárdico, a cintilografia miocárdica com pirofosfato e a ressonância magné-
tica, além de testes sanguíneos para avaliação da genotipagem. Relato de Caso: 
Paciente sexo masculino, 71 anos, atendido no serviço de emergência por fadiga 
associada episódio de síncope. Como antecedentes, era hipertenso e portador de 
FA em uso de anticoagulantção oral. Na admissão foi realizado eletrocardiograma 
(ECG) que evidenciou FA de baixa reposta ventricular, com frequência cardíaca de 36 
bpm, e complexo QRS de baixa amplitude (<0,5 mV) em plano frontal. Em relação 
aos exames laboratoriais, não houve alterações significativas. Foi então realizado 
medidas para estabilização clínica, considerando a FA de baixa resposta ventricular 
associada a síncope, foi realizado o implante de marcapasso transvenoso provisório. 
Paciente realizou ECO, o qual demonstrou fração de ejeção de ventrículo esquerdo 
de 56,48%, diâmetro ventricular direito 49 mm, átrio esquerdo 45 mm, index massa 
ventrículo esquerdo 132,67, espessura diastólica do septo 11mm, espessura dias-
tólica da parede posterior ventrículo esquerdo 11mm. Considerando os sinais de 
hipertrofia ventricular e ECG com baixa amplitude de QRS, foi solicitado a cintilografia 
miocárdica com pirofosfato, a qual confirmou o diagnóstico de AC. Conclusão: Este 
caso ilustra a importância de pensar no diagnóstico de AC, sobretudo em paciente 
idosos com distúrbios do ritmo, QRS de baixa amplitude e hipertrofia ventricular. O 
seu reconhecimento é fundamental para determinar um diagnostrico precoce, trata-
mento específico e, consequente, melhor prognóstico.

EP 310
ARTERITE DE TAKAYASU: ANEURISMA DE AORTA ASCENDENTE E 
DOENÇA CORONÁRIA EM JOVEM DE 19 ANOS
IURI BETUEL GOMES ANTÓNIO, ADNALDO DA SILVEIRA MAIA, ALOYSIO ABDO 
SILVA CAMPOS, JANAYNA RABELATO, MATHEUS MEIRELLES, MARILIA PRUDENTE 
MENEZES, PATRICIA MOREIRA, ROSELI PEGOREL, MARIO ISSA
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A Arterite de Takayasu constitui doença de múltipla apresentação, po-
dendo acometer diversos sistemas. Acomete principalmente mulheres nas primeiras 
décadas de vida. Métodos: Trata-se de um relato de caso acerca de paciente jovem 
com diagnóstico de arterite de takayasu que evoluiu com aneurisma de aorta ascen-
dente e doença arterial coronariana. Resultados: Reportamos um caso de paciente 
com 19 anos de idade com AT, admitida em serviço de referência em Cirurgia Car-
diovascular com diagnóstico de aneurisma de aorta ascendente e doença arterial 
coronariana grave em artéria coronária direita (CD) e tronco de coronária esquerda 
(TCE), sendo submetida à implante de enxerto de Dacron supra-coronariano em aor-
ta ascendente (e revascularização miocárdica (CRM) com dupla artéria torácica inter-
na. Evoluiu de forma satisfatória no pós-operatório, seguindo em acompanhamento 
clínico em nosso serviço. Conclusão: A apresentação dos pacientes com arterite de 
takayasu é diversa, em associação com DAC, tornam o seguimento dos pacientes 
mandatário em centro especializado. 
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EP 311
BLOQUEIO DE RAMO ESQUERDO ESFORÇO INDUZIDO: INSUFICIÊN-
CIA CORONARIANA OU MIOCARDIOPATIA?
LÉLIO LEMOS PINTO NETO, TIAGO CARDOSO COELHO, GUSTAVO LEMOS PEDERÇOLE, 
LUCIANA NETTO GIOIA, DHIEGO CAMPOSTRINI, NILTON JOSÉ CARNEIRO DA SILVA
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A incidência bloqueio de ramo esquerdo esforço induzido (BRE-EI) por 
teste ergométrico é rara e ocorre em aproximadamente 0,5-1% de todos os pacientes 
submetidos ao teste de esforço. O mecanismo é pouco compreendido, mas a isque-
mia é uma das etiologias propostas. Relato de Caso: Paciente feminina portadora 
de dislipidemia, histórico prévio de colecistectomia,polipectomia e quadro gripal pré-
vio há 20 dias  evoluiu com dor torácica atípica de moderada probabilidade pelo es-
core de risco Diamond-Forrester, feito investigação com ergometria, percebido BRE-
-EI. Cessado teste, encaminhada para internação e estratificação invasiva. Realizado 
cateterismo, sem lesões obstrutivas. Ecocardiograma sem disfunções segmentares, 
fração de ejeção preservada de 67 % sem demais achados significativos. Optado 
pela ressonância magnética cardíaca onde se percebem sinais sugestivos de edema 
miocárdico acometendo o segmento inferolateral basal. Sinais sugestivos de realce 
tardio acometendo o segmento inferolateral basal e o segmento anterolateral mé-
dio, sugestiva de injúria miocárdica do tipo inflamatória de caráter agudo/subagudo. 
Realizado investigação sorológica com resultado positivo para coxsackie. Paciente 
realizou nova RMC e novo teste ergométrico. Evoluiu assintomática, com estabilidade 
clínica, eletrocardiográfica e hemodinâmica. Recebeu alta médica com bisoprolol e 
seguimento ambulatorial. Discussão: A miocardite pode decorrer de diversas cau-
sas infecciosas e não infecciosas. Porém, aquela secundária à infecção viral é a 
forma mais comum. Esta, pode ser dividida em fase aguda, subaguda e crônica, 
sendo importante essa definição devido as diferentes possibilidades terapêuticas. O 
diagnóstico se faz através da suspeita clínica, juntamente com métodos diagnósticos 
não invasivos. Nas fases subaguda ou crônica, predominam os sinais eletrocardio-
gráficos de remodelamento de câmaras, como sobrecarga ventricular e presença de 
bloqueio de ramo esquerdo, ambos relacionados a pior prognóstico. Apresentamos 
um caso de associação entre BRE EI de etiologia não isquêmica.

EP 312
CARDIOMIOPATIA DE TAKOTSUBO APÓS CIRURGIA CARDIACA 
COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE NOVA CARDITE REUMATICA
GABRIEL TAMBELLI, RULDNEY RAY DOS SANTOS, THIAGO ABIZAID, HELOISA LOPES 
DE OLIVEIRA, LEONARDO VIDAL CLER, JULIANA JANGELAVICIN BARBOSA
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A cardiomiopatia de takotsubo (ct) é um quadro de disfunção sistólica sú-
bita e transitória do ventrículo esquerdo. Sua fisiopatologia envolve muitos mecanis-
mos, sendo o mais aceito a hiperativação catecolaminérgica desencadeada por um 
estresse físico, emocional ou cirúrgico. A apresentação mais comum é associada a 
um balonamento apical por hipercinesia da região basal ventricular, havendo, porém, 
variantes conforme o local de maior acometimento. Enquanto a Miocardite Reumática 
Aguda é entidade pouco lembrada como etiologia de disfunção de ventrículo esquer-
do. Relato de Caso: Paciente do sexo feminino,  58 anos, histórico de febre reumática 
e Valvotomia Percutãnea com Balão há 12 anos, além fibrilação atrial; em pós opera-
tório de troca valvar biologica em posição mitral, realiza Ecocardiograma Transtorácico 
(ECOTT) no primeiro pós operatório (PO), com prótese normofuncionante, fração de 
ejeção (FE) de 58%, ausência de alterações segmentares ou derrame pericárdico. Evo-
luiu no terceiro PO, com edema agudo de pulmão súbito e choque cardiogênico, refra-
tário as medida clinicas e necessidade de ventilação invasiva. Realizado novo ECOTT 
evidenciando disfunção grave do ventrículo esquerdo, FE 22%, protese normofuncian-
te, associada a alterações segmentares como discreta hipercinesia dos segmentos 
basais e hipocinesia dos segmentos médios e apicais do ventrículo esquerdo, sendo 
interrogada a possibilidade de CT ou de Miocardite por Atividade Reumática. Paciente 
apresentou alterações eletrocardiográficas como nova inverção de onda T de V1-V4, 
Troponina Ultrassensível de 3.200 ( referência < 11) e NT-pro BNP de 42.000. Cinean-
giocoronariografia mostrou ausência de lesões obstrutivas relevantes. Após manejo 
clinico de choque cardiogênico, foi introduzido medicamentos que aumentem a so-
brevida de Insuficiência Cardiaca de FE Reduzida. Após  2 semanas quadro agudo, foi 
submetida a Ressonância Magnética cardíaca (RMC) com ausência de realce tardio 
ou edema celular, FE 53% e ausência de déficits segmentares, sem outros achados 
relavantes. Discussão: Faz-se necessário aventar a hipótese de Miocardite Reumática 
Aguda frente a nova disfunção do venriculo esquerdo. Sua investigação envolve RMC 
e/ou Cintilografia com Galio e o tratamento baseado em corticoterapia. Conclusão: O 
relato descrito se destaca por demonstrar um diagnóstico diferencial entre CT e Ativi-
dade de Cardirte Reumática. Para tanto, o ECOTT e a RMC foram fundamentais para o 
diagnóstico e manejo adequado.

EP 313
CORONÁRIA DIREITA SUPER DOMINANTE E EMISSÃO ANÔMALA 
PÓSTERO LATERAL DE RAMO ESQUERDO ATRIAL
EDUARDO POLETTI CAMARA, MURILO ADOLFO FERNANDES, GUILHERME DE 
OLIVEIRA MARCILIANO, LEANDRO DA SILVA ELIAS, YURI MAYNARD BARRETO, ANA 
CARLA SIQUEIRA PALHETA, HUMBERTO BENEDETTI DE PAULA, FLAVIO LUIS GAMBI 
CAVALLARI, JULIANO CESAR DOS SANTOS, LUIS FERNANDO SOARES MEDEIROS
HOSPITAL SÃO FRANCISCO - RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO - BRASIL
Introdução: A presença de variações anatômicas coronarianas foram observadas 
em 1,3% dos pacientes submetidos a cateterismo cardíaco. O aumento do número 
de realização de cateterismo cardíaco diagnostico nos últimos anos poderá revelar 
um maior número de anomalias e relaciona-las a eventos cardiovasculares maiores. 
No presente relato temos um paciente com quadro de angina instável de alto risco e 
alta probabilidade com infarto agudo do miocárdio prévio há três meses e presença 
de grande ramo atrial esquerdo originado da coronária direita superdominante com 
presença de irregularidades parietais e irriga grande parte da parede posterior do 
ventrículo esquerdo. Métodos: As informações foram obtidas por meio de revisão do 
prontuário, entrevista com o paciente, registro fotográfico dos métodos diagnósticos 
aos quais o paciente foi submetido e revisão da literatura em revistas indexadas, 
PubMed e Scielo. Resultados: Apresentamos um caso de um paciente do sexo 
masculino de 53 anos que apresentou há três meses infarto agudo do miocárdio 
e desde então a presença de angina típica aos mínimos esforços com progressão 
para o repouso, com múltiplas idas ao pronto atendimento. O paciente foi submetido 
a cineangiocoronariografia por via radial direita e apresentou uma coronária direita 
superdominante, sendo que a mesma irriga grande parte da parede posterior do 
ventrículo esquerdo com irregularidades parietais e emite um ramo anômalo longo 
e fino para o átrio esquerdo emergindo da face póstero lateral que atravessa acima 
do seio aórtico. Conclusão: A origem do ramo atrial esquerdo proveniente da artéria 
coronária direita também foi descrita como uma anomalia coronária raríssima com 
apenas poucos relatos de casos disponíveis. Estudos anteriores mostraram que é 
importante ter um conhecimento detalhado dos ramos atriais durante ablação por 
cateter para fibrilação atrial. Acredita-se que o risco de lesão das artérias coroná-
rias seja devido a danos colaterais devido à proximidade e orientação da lesão de 
ablação à artéria coronária. Portanto o conhecimento da anatomia e suas variações 
continua sendo uma parte vital do treinamento cardiovascular e se mostram como 
um desafio tanto para cirurgiões como cardiologistas intervencionistas. Logo a iden-
tificação deste ramo atrial esquerdo raro que recobre o seio aórtico faz deste relato 
de vital importância para condução de casos complexos.
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EP 314
DILATAÇÃO ANEURISMÁTICA DA RAIZ DA AORTA E SÍNDROME DE 
MARFAN
M FIEL, YOF NAJLA, FÉLIX RODRIGUES 
HOSPITAL ANA NERY - SALVADOR - BA - BRASIL
Introdução: A Síndrome de Marfan (SM) é definida como uma doença multissistêmica ca-
racterizada por uma síndrome genética relacionada a um defeito na formação do tecido 
conjuntivo. Frequentemente cursa com alterações cardiovasculares potencialmente fatais 
e reversíveis. Caso Clínico:  Paciente masculino, 41 anos, previamente hígido, longilíneo, 
iniciou quadro de insuficiência cardíaca descompensada em maio de 2020, sendo internado 
em unidade hospitalar para compensação clínica. Apresentava-se emagrecido (peso de 59 
kg), com estatura elevada (178 cm, Figura 1A), braços e mãos com deformidades e alon-
gadas, (Figura 1B-C) pés planos com deformidades ósseas (Figura 1D-E). Ao exame físico 
cardiovascular demonstrava ‘ictus cordis’ visível e palpável (2 polpas digitais) no 7º espaço 
intercostal esquerdo na linha axilar anterior, presença de sopro protossistólico grau 2+/6+ e 
diastólico aspirativo grau 4+/6+ em foco aórtico e presença de sopro holossistólico regurgi-
tativo grau 3+/6+ em foco mitral que irradiava para a região axilar, além de pulsos periféricos 
palpáveis, simétricos e em martelo d’agua.  Realizou ecocardiograma transtorácico que evi-
denciou disfunção ventricular com fração de ejeção reduzida (35,4%), dilatação aneurismáti-
ca da raiz da aorta com diâmetro de 68 mm (valor de referência: 28-40mm) e também da aor-
ta ascendente (figura 2) com insuficiência das valvas mitral e aórtica do tipo grave. (Figura 3) 
A angiotomografia computadorizada de tórax, abdome e vasos ilíacos evidenciou aneurisma 
na raiz da aorta (diâmetro máximo de 77 mmhg), ectasia do segmento ascendente da aorta 
torácica, da aorta abdominal e das artérias ilíacas comuns. (Figuras 4 e 5). No presente caso, 
o escore sistêmico para Síndrome de Marfan totalizou 9,25 pontos (Valor normal < ou = 7 
pontos). Paciente foi submetido a cirurgia de Bentall de Bono com troca valvar mitral e aórtica 
por próteses mecânicas, sem intercorrências. Evoluiu com boa recuperação pós-operatória, 
melhora dos sintomas recebeu alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial. Conclu-
são: Apesar do diagnóstico tardio, a identificação em tempo imediato da dilatação de raiz da 
aorta e aorta ascendente associada a complicações valvares secundárias em paciente com 
clínica de insuficiência cardíaca, proporcionou a correção cirúrgica imediata, favorecendo ao 
paciente melhora da expectativa e qualidade de vida. 

EP 316
ENDOCARDITE TROMBÓTICA NÃO BACTERIANA: RELATO DE CASO 
DE ETIOLOGIA FREQUENTEMENTE ESQUECIDA
MS TAIROVA, RM SGUARIO, LC DA SILVA, RP NEMOTO, RS PESSOA, RO SAMPAIO, 
VEE ROSA, TAD ACCORSI, JRC FERNANDES, F TARASOUTCHI
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Endocardite trombótica não bacteriana (ETNB), previamente denomi-
nada marântica, é uma entidade rara que pode levar a disfunção valvar, embolia e 
morte. Relatamos um caso de ETNB com diagnóstico desafiador. Relato de Caso: 
Paciente feminina, 62 anos, com piora da dispneia há 1 mês, atualmente classe fun-
cional III, febre, calafrios, sudorese e crises convulsivas de ausência. Previamente 
hipertensa, com doença renal crônica e portadora de dupla lesão mitral importan-
te reumática. À admissão, estável, eupneica, subfebril, com lesões de Janeway em 
membros inferiores e sopro holossistólico mitral 4+/6+. Ecocardiograma transtorá-
cico com vegetação em face atrial de 15x9mm, aderida à comissura póstero medial 
da valva mitral, sem disfunção ventricular. Tomografia de abdome com imagem de 
embolização em baço, crânio normal. Iniciada antibioticoterapia após coleta de he-
moculturas, que resultaram negativas. Realizada cirurgia de troca valvar mitral por 
bioprótese. À avaliação anatomopatológica: valvopatia crônica com espessamento 
fibroso das cúspides, fusão comissural e endocardite com trombos essencialmente 
fibrinosos e assépticos ao nível da comissura.  Discussão: Endocardite com cultu-
ras negativas é definida por três hemoculturas negativas após sete dias de incuba-
ção. Pode ter causas infecciosas e não infecciosas, por vezes clinicamente indis-
tinguíveis. Dentre as infecciosas, destacam-se Coxiella burnetii, Bartonella spp, T. 
Whipplei e fungos. O grupo HACEK, outrora visto como causa importante, hoje é 
identificado pelos testes mais modernos em menos de sete dias. Alternativas diag-
nósticas incluem métodos de centrifugação de cultura e testes de reação de cadeia 
de polimerase (PCR), aumentando a sensibilidade. A tomografia com emissão de 
pósitrons (PET) pode ser útil em valvas protéticas. No caso de todos os exames 
negativos, devemos investigar causas não infecciosas, como síndrome do anticorpo 
antifosfolípide, cardite reumática aguda e ENTB. Nos casos com indicação cirúrgica, 
pode-se lançar mão da avaliação histopatológica. A indisponibilidade dos métodos 
diagnósticos alternativos pode retardar o diagnóstico, aumentar gasto de recursos 
e principalmente  levar ao tratamento inadequado. Quanto à ENTB, as principais 
causas são neoplasias, doenças reumatológicas e estados de hipercoagulabilidade. 
Conclusão: Em pacientes com endocardite e hemoculturas negativas, é necessária 
a complementação diagnóstica para buscar etiologia e instituir o tratamento adequa-
do, a fim de atingir o uso racional dos recursos e melhorar desfecho.

EP 317
FÍSTULA CORONÁRIA COMO CAUSA DE ANGINA, UM RELATO DE CASO
LUIZA SCHETTINO PEREIRA, ANDRESA FERNANDES PÉREGO, DIOGO DOS 
SANTOS GOMES, GABRIEL PRADO SAAD, ROBERTO CREMONEZI PALOMBO, SILVIO 
MARQUES PÓVOA JUNIOR
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Relato de Caso:  EJA, feminino, 57 anos, previamente hipertensa e com história familiar 
positiva para Doença Arterial Coronariana, referia queixa de angina CCS III há dois anos, 
progressiva, associada a tontura e síncope. Realizada investigação ambulatorial com 
cateterismo cardíaco que evidenciou imagem sugestiva de fístula proveniente da Artéria 
Coronária Esquerda (ACE) para estrutura extra pericárdica, sugestivo de shunt para Arté-
ria Pulmonar (AP), sem lesões coronarianas importantes. Realizada complementação da 
investigação com Cintilografia de Perfusão Miocárdica que mostrou hipocaptação transi-
tória de pequena extensão em segmento apical da parede anterior do Ventrículo Esquer-
do e carga isquêmica de 1,5%, além de Angiotomografia Coronariana com imagem de 
pequena fístula entre a ACE e AP, com diâmetro de 1,3mm. Paciente evoluiu com melhora 
do quadro de angina após ajuste de terapia medicamentosa. As fístulas coronárias são 
responsáveis por 0,2% a 0,4% das anomalias cardíacas, sendo a sua principal origem 
congênita (provável persistência de porções dos sinusoides coronários embrionários que 
conectam as artérias coronárias primitivas às câmaras cardíacas), existindo também as 
causas adquiridas (secundárias à infecção, trauma e iatrogenia). A fístula é definida como 
uma comunicação entre a terminação de uma artéria coronária e uma câmara cardíaca, 
um grande vaso ou outra estrutura vascular, sendo mais comum o envolvimento da artéria 
coronária direita (60% dos casos) e mais raramente da artéria circunflexa. A área mais co-
mum de drenagem é o ventrículo direito, seguida pelo átrio direito, artéria pulmonar e seio 
coronário. A maioria dos pacientes apresentam-se assintomáticos, tendo o diagnóstico 
incidental ao realizarem algum exame invasivo. A evolução dos sintomas está relacionada 
ao envelhecimento e o aumento do shunt, sendo mais prevalente dispneia aos esforços, 
angina, fadiga, podendo apresentar alguma complicação como insuficiência cardíaca 
congestiva, infarto agudo do miocárdio, derrame 
pericárdico e arritmias. Dentre os exames com-
plementares disponíveis para seu diagnóstico, 
destaca-se a Angiotomografia Coronariana, que 
representa o exame não invasivo de referência 
para visualização da árvore coronariana. Seu tra-
tamento deve ser individualizado, sendo baseado 
na presença ou ausência de sintomas, isquemia 
miocárdica e disfunção ventricular, além do grau 
de sobrecarga de volume cardíaco, com evidên-
cias mais recentes recomendado o fechamento 
de grandes fístulas independente dos sintomas.

Figura 1.

Figuras 2 e 3.

Figuras 4 e 5.

EP 315
ENDOCARDITE BACTERIANA EM VÁLVULA TRICÚSPIDE COMPLICA-
DA COM EMBOLIZAÇÃO PULMONAR SECUNDÁRIA A AUTOHEMOTE-
RAPIA EM PACIENTE COM DENGUE
LO AROUCA, NP GOSMANO, SC MOURA, TAO COSTA, C SYLOS, LF WILI, BSL SILVA, 
MO ANTUNES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO (HUSF) - BRAGANÇA PAULISTA - SP - BRASIL
Introdução: A endocardite infecciosa é caracterizada pela colonização bacteriana 
da superfície endocárdica, com elevada morbimortalidade. Dentre as etiologias mais 
comuns, temos o uso de drogas injetáveis, prótese valvar, infecção de cavidade oral 
e imunossupressão. O objetivo deste relato é evidenciar a possível associação entre 
endocardite e autohemoterapia - técnica que consiste na coleta de sangue venoso e 
reinfusão no próprio paciente, via intramuscular, com suposta finalidade de estimular 
atividade do sistema imune. A autohemoterapia não tem embasamento científico e 
é proibida pelo Conselho Federal de Medicina. Descrição do Caso: Paciente femi-
nina, 20 anos, sem comorbidades prévias, iniciou quadro de mialgia importante e 
cefaleia. Após procurar serviço médico, dentre outras possibilidades, foi levantado 
a hipótese de Dengue, sendo colhido sorologia, a qual resultou positiva. Foi orienta-
do medicações sintomáticas e vigilância clínica. Porém, para alívio dos sintomas, a 
paciente realizou, sem indicação médica, auto-hemoterapia em uma farmácia. Após 
alguns dias, evoluiu com febre >38ºC e queda do estado geral, buscando atendi-
mento hospitalar. Na admissão, além do quadro descrito, ao exame físico, foi eviden-
ciado lesões de Janeway e petéquias subconjutivais. Considerando história clínica e 
exame físico, foi levantando hipótese de endocardite infecciosa. Foram solicitados: 
hemoculturas, as quais positivaram para Staphylococcus aureus; e ecocardiogra-
ma (ECO), que demonstrou vegetações em válvulas tricúspide e mitral, confirmando 
diagnóstico. A Tomografia Computadorizada de tórax, que evidenciou vários êmbo-
los sépticos pulmonares. Sendo assim, iniciou-se antibioticoterapia endovenosa. No 
entanto, em ECO de controle, constatou-se sinais de perfuração de cúspide anterior 
da valva mitral e insuficiência tricúspide importante. Paciente foi então submetida 
a intervenção cirúrgica, com troca valvar mitral e tricúspide, com prótese biológi-
ca. Completou esquema antibiótico após cirurgia, evoluindo com melhora clínica. 
Conclusão: A prática da auto-hemoterapia tem ganhado atenção recente, porém se 
trata de procedimento terapêutico sem benefícios cientificamente comprovados ou 
segurança clínica respaldada por estudos. Sua utilização pode trazer risco à saúde 
de pacientes e levar a complicações graves, como a endocardite bacteriana.

Figura 1. Angiotomografia Coronariana 
com presença de fístula da ACE para AP.
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EP 318
HEMATOMA JEJUNAL ESPONTÂNEO EM PACIENTE COM INTOXICA-
ÇÃO CUMARÍNICA: UMA COMPLICAÇÃO RARA, POTENCIALMENTE 
FATAL E DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO
OTÁVIO SILVA SALLES BARBOSA, IURI RESEDÁ MAGALHÃES, PAULO ROGERIO 
SOARES, LUCAS GARIBALD DE DEUS SOUSA, CAIQUE SOUZA JORGE, DANIELLE 
LOUVET GUAZZELLI, MATHEUS CAVALCANTE BEZERRA, FERNANDA AUGUSTO 
JUSTO, ANDRE MOREIRA NICOLAU, JOSÉ MOREIRA KFFURI FILHO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL
A intoxicação cumarínica é uma complicação temida, podendo ter repercussões fa-
tais. Na maior parte dos casos é um efeito adverso facilmente identificado e corrigido 
após administração de reversores. Algumas situações, contudo, podem ser desafia-
doras ao cardiologista, de difícil diagnóstico, no qual o retardo ao tratamento pode 
trazer desfechos irreversíveis. O presente relato objetiva trazer uma condição rara as-
sociada à intoxicação cumarínica. Trate-se do caso de um paciente de 51 anos, por-
tador de prótese valvar mecânica mitral, secundária à valvopatia de etiologia reumáti-
ca,  admitido em Unidade de Emergência Cardiológica referenciada devido a quadro 
de dor abdominal, em cólica, difusa de forte intensidade, associado à distensão 
abdominal e constipação.  Ao exame físico admissional, apresentava dor abdominal 
difusa à palpação e sinais de irritação peritoneal. Exames laboratoriais evidenciaram 
INR de 8,3. Diante da suspeita de abdome agudo, solicitado avaliação em conjunto 
com equipe da cirurgia geral e realizado exames de imagem abdominal. A tomogra-
fia evidenciou  espessamento circunferencial  associado a dilatação de segmento 
jejunal na região do hemiabdome esquerdo, além de com pequena quantidade de 
líquido livre intra-abdominal sugerindo conteúdo hemático e discreta distensão de 
alças.  Feita a hipótese de hematoma de jejuno em contexto de intoxicação cumaríni-
ca. Além da suspensão imediata da medicação, foram prescritas duas unidades de 
plasma fresco congelado, 10 mg de Vitamina K endovenosa e analgesia adequada. 
Não foi indicada cirurgia de urgência. O paciente evoluiu favoravelmente após medi-
das clínicas, com resolução total da dor nas primeiras 24h, possibilitando retorno da 
dieta oral. Após 5 dias de internação, 
o paciente recebeu alta com varfarina 
em dose baixa e acompanhamen-
to de RNI a nível ambulatorial.  O 
hematoma intestinal espontâneo é 
uma complicação incomum devido ao 
uso de anticoagulantes orais, sendo a 
prevalência descrita em literatura de 
1:2500. A manifestação clínica mais 
comum é a dor abdominal e como 
muitas vezes não está associada a 
sangramentos visíveis é necessária 
uma alta suspeição clínica para 
estabelecer o diagnóstico.

EP 320
MIOCARDITE E ESTADO PRÓ-TROMBÓTICO RELACIONADO A CO-
VID-19: RELATO DE CASO
LARISSA MOREIRA ATTA, EVELYN SOARES COSTA, RODOLFO LEITE ARANTES, MARIA 
RITA FERNANDES TAVARES MORAES, FERNANDA RODRIGUES MARTINS MASTEGUIM
HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO - SANTOS - SP - BRASIL
Introdução: Na pandemia de SARS-CoV-2 manifestações cardiovasculares também 
são descritas, em particular o desenvolvimento de miocardite. Anormalidades pró-
trombóticas estão emergindo como complicações em pacientes com covid-19. Neste 
relato de caso, abordaremos tanto as consequências de um estado pró-inflamatório 
como o de hipercoagulabilidade causado pelo covid-19. Relato de Caso: Paciente 
com antecedente de pneumonia viral por coronavírus no mês anterior, sem antece-
dentes cardiovasculares prévios, deu entrada com dispneia, edema de membros 
inferiores e estertores pulmonares, em anasarca, com terceira bulha em ausculta car-
díaca. Ecocardiograma evidenciou fração de ejeção 34%, hipocinesia difusa e hiper-
trofia excêntrica importante de ventrículo esquerdo, pressão de artéria pulmonar de 50 
mmHg, imagem de trombo medindo 1,6 x 1,4 cm. Realizado a seguir angiotomografia 
evidenciando tromboembolismo pulmonar (TEP) bilateral subagudo. Troponina positi-
va, iniciado tratamento para insuficiência cardíaca (ICC) e anticoagulação plena com 
melhora parcial, tendo melhora clínica expressiva com início de corticoterapia. Pacien-
te atingiu alvo terapêutico, ausência de congestão, boa perfusão periférica, eupneica 
em condições clínicas de alta para acompanhamento da nova insuficiência cardíaca, 
relacionada possivelmente ao vírus SARS-CoV-2 após exclusão de outras etiologias. 
Discussão: A miocardite é uma doença inflamatória caracterizada por infiltrados in-
flamatórios e lesão miocárdica sem causa isquêmica, tendo como segunda etiologia 
mais comumente vista a pós viral. A apresentação da miocardite permanece variável, 
podendo apresentar-se como sintomas leves a insuficiência cardíaca aguda e, até 
mesmo, sinais de miocardite fulminante com febre, hipotensão e má perfusão peri-
férica. Diagnósticos diferenciais devem sempre ser levados em consideração. O vírus 
SARS-CoV-2 tem sido avaliado como possível causador de um estado hipercoagu-
lável que, associado a lesões endoteliais e 
estase de pacientes internados, contribuem 
para mecanismos pró-trombóticos. Em uma 
recente revisão sistemática, microtrom-
bos foram frequentemente observados na 
análise histopatológica da população com 
COVID-19. Conclusão: As complicações 
trombóticas são frequentes no COVID-19 e 
contribuem para morbidade e mortalidade. 
Neste estudo, verificou-se a disfunção mio-
cárdica possivelmente como consequência 
de complicações relacionadas ao SARS-
-CoV-2 com sequelas de difícil reversão, 
com impacto na qualidade de vida da pa-
ciente e acentuadas por demora em diag-
nosticar miocardite pos-covid-19.

EP 319
MIOCARDIOPATIA ISQUÊMICA POR LESÃO ESTENÓTICA FOCAL DE 
TRONCO DE CORONÁRIA ESQUERDA COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL 
DE VASCULITE DE GRANDES VASOS EM PACIENTE SEXAGENÁRIA 
PG SILVA, BM IKARIMOTO, TAT LEAL, AM SOEIRO, PR SOARES
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: As vasculites constituem causas raras para o desenvolvimento de le-
sões coronárias, por vezes ocasionando quadros de elevada gravidade e risco á 
vida.  Usualmente, este grupo de doenças cursa a princípio com sintomas inespecí-
ficos e acometimento de diversos sistemas. Aqui expomos um caso no qual a ma-
nifestação inicial foi o desenvolvimento de uma miocardiopatia isquêmica por lesão 
estenótica grave do tronco da coronária esquerda (TCE). Relato de Caso: Mulher de 
63 anos sem comorbidades prévia iniciou investigação ambulatorial para quadro de 
dispneia e angina há um ano, ambas à época desencadeadas aos mínimos esforços. 
Após diagnóstico de miocardiopatia dilatada com fração de ejeção reduzida (37%) 
em ecocardiograma transtorácico, solicitada cineangiocoronariografia eletiva para 
avaliação de coronariopata. Houve não-progressão do cateter pela artérias braquial 
e subclávia direitas, sendo constatada estenose das mesmas por angiografia e con-
tinuado exame pela artéria radial esquerda. Evidenciada estenose focal de 70% em 
porção distal de TCE, sem demais lesões ou alterações em demais coronárias. In-
ternada para revascularização de urgência. Feita angiotomografia de aorta e ramos, 
sendo detectados: espessamento parietal circunferencial na transição entre as arté-
rias subclávia e axilar à direita, determinando redução luminal segmentar significativa 
(>50%); espessamento parietal circunferencial da aorta ao longo de todo seu trajeto, 
atingindo espessura aproximada de 0,3 cm, sugestivo de vasculite. Encaminhada 
paciente para realização de PET-CT, o qual corroborou a hipótese diagnóstica com 
documentação de incremento difuso e heterogêneo do metabolismo glicolítico, de 
intensidade discreta/moderada, sugestivo de processo inflamatório compatível com 
vasculite de grandes vasos. Exames laboratoriais apresentaram sorologia negativa 
para Chagas ou sífilis, além de fator antinuclear negativo. Iniciada pulsoterapia  com 
metilprednisolona 1mg/kg/dia e realizada angioplastia de TCE com emprego de dois 
stents farmacológicos Inspiron em territórios de artérias descendente anterior e cir-
cunflexa, com implementação da técnica de mini-crush e pós-dilatação com técnica 
kissing-balloon. Utilizado balão intra-aórtico para proteção coronariana durante pro-
cedimento. Foram administrados AAS e ticagrelor (60mg em dose de ataque seguida 
de manutenção 10mg ao dia) como terapias antiplaquetárias prévia à intervenção. 
Obtido bom resultado angiográfico e resolução do quadro anginoso após revascula-
rização, recebeno alta médica para seguimento com reumatologista.
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EP 321
MIOCARDITE PÓS VACINAÇÃO PARA COVID-19
GLAUCIA DE FARIAS CORREIA, FERNANDA CRISTINA CASTANHO, CLÁUDIA CATELAN 
CARLOMAGNO
CIRCC - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL, SANTA CASA DO RJ - RIO DE JANEIRO - RJ 
- BRASIL
Introdução: A COVID-19 é uma doença reconhecida pelas complicações cardio-
vasculares que produz. Com o advento das vacinas, alguns efeitos adversos foram 
observados, principalmente nas vacinas produzidas a partir de RNM mensageiro 
(mRNA) do vírus em questão. Recente estudo com imunizantes mRNA contra CO-
VID-19 demonstrou uma incidência de miocardite de 0,8 caso por milhão de indiví-
duos após primeira dose vacinal e 5,8 casos por milhão após a segunda dose. Em 
geral, os pacientes respondem bem ao tratamento. Relato de Caso: Paciente femi-
nina, 38 anos, médica veterinária, desenvolveu dor torácica, dispnéia e palpitações 
quatro dias após a segunda dose da vacina Pfeizer. Apresentou piora progressiva da 
dispnéia, ortopnéia e Insuficiência Cardíaca (IC) classe III, além de início de diarréia 
e êmese, procurando então atendimento médico. Em exame físico, foi observado 
murmúrio vesicular reduzido em terço inferior de ambos os hemitórax, discreta cre-
pitação difusa, saturação periférica de oxigênio 88%, ritmo cardíaco irregular com 
frequência cardíaca (FC) 130 bpm, pressão arterial 90 x 50 mmHg, fígado palpável a 
3 cm do rebordo costal direito, distensão abdominal e edema bilateral de membros 
inferiores ++/4+. Exames complementares demonstraram pequeno derrame pleural 
bilateral, principalmente a direita, ascite com hepatomegalia. Fibrilação Atrial. Ausên-
cia de Trombose Venosa Profunda ou Tromboembolismo Pulmonar. PCR COVID-19 
negativo. Ecocardiograma com fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) 39%, 
disfunção diastólica tipo III. Na internação hospitalar recebeu suplementação não 
invasiva de oxigênio, diurético de alça, controle de FC com Bisoprolol. Recebeu alta 
com Furosemida 20 mg/dia, Espironolactona 50 mg/dia, Losartana 50 mg 2x/dia, Ri-
varoxabana 20 mg/dia e Bisoprolol 5 mg 2x/dia. Ecocardiograma após 15 dias da alta 
apresentava FEVE 33%, sem variação respiratória da veia cava, volumoso derrame 
pleural. Mantidas as medicações. Após 40 dias da alta, novo ecocardiograma trans-
torácico com FEVE 65%, sem evidência de congestão e sem visualização de derra-
me pleural. Paciente assintomática, mantendo Fibrilação Atrial com FC 70 bpm. Foi 
suspensa Furosemida e mantidas demais medicações. Mantido acompanhamento 
ambulatorial. Conclusão: Esse relato de caso chama a atenção para a necessidade 
de investigação de sintomas em pacientes jovens com vacinação recente para CO-
VID-19, pois o tratamento medicamentoso adequado de complicações tais como 
miocardite pós vacinal cursando com IC geralmente resulta em reversão completa 
da disfunção cardíaca.

EP 324
PERICARDITE EPISTENOCÁRDICA CONSTRITIVA APÓS INFARTO 
AGUDO DO MIOCÁRDIO EM VENTRÍCULO DIREITO: DIAGNÓSTICO 
DESAFIADOR
FELIPE CARVALHO GUIMARÃES, LUIZ ANTÔNIO MACHADO CESAR, LUCIANA 
CASCAES DOURADO, BRUNO MAHLER MIOTO, CESAR AUGUSTO CAPORRINO 
PEREIRA, NILSON TAVARES POPPI, LUIZ HENRIQUE WOLFF GOWDAK, LUHANDA 
LEONORA CARDOSO MONTI SOUSA
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A pericardite epistenocárdica (PE), que ocorre nos primeiros 3 dias do infarto 
agudo do miocárdio (IAM) com supradesnível de ST (supra de ST) não reperfundido, é uma 
complicação rara após advento da angioplastia Coronária Transluminal (ACT) primária. A 
constrição pericárdica é incomum nesse contexto. No entanto, ACT tardia, aumenta a proba-
bilidade dessas complicações.A associação do IAM de Ventrículo Direito com PE constritiva 
causando choque cardiogênico, representa um desafio diagnóstico. Relato de Caso: Ho-
mem, 64 anos, tabagista, sem comorbidades prévias. Admitido por dor torácica há mais de 
12 horas. Eletrocardiograma (ECG) supra de ST evoluído em D2, D3 e aVF, D1 e avL. Exame 
Físico: Bem perfundido, PA 90x50mmhg FC 90bpm e estertores crepitantes 2/3 bilateral. 
Ecocardiograma (Eco) Fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) 50% hipocinesia de 
parede inferior, ventrículo direito (VD) normal. Cateterismo cardíaco (CATE): Lesão culpada 
em artéria coronária direita (CD) 100% proximal com alta carga trombótica, circunflexa (Cx) 
90% 1/3 médio e Descendente anterior 70% 1/3 médio. Realizada ACT da CD, congestão 
manejada com furosemida. Após 48 horas, evoluiu com hipotensão e lesão renal aguda, 
sendo introduzido dobutamina. ECG: supra de ST 1mm em V3R e V4R. Eco: FEVE 40% hipo-
cinesia de VD, TAPSE 12, insuficiência tricúspide moderada, sem derrame pericárdico, cava 
variando > 50%. Novo CATE: stent pérvio em CD, lesões residuais mantidas. Optado por 
ACT de Cx e descartado tromboembolismo pulmonar. Após sete dias, mantinha PA limítrofe, 
sem sinais de choque ou congestão, marcadores inflamatórios elevados sem foco infeccio-
so. Foi manejado com Eco diário que não demonstrou complicações ou hipervolemia. Dis-
creta melhora após retirada de furosemida, hidratação e dobutamina. Análise retrospectiva 
dos ECG´s, demonstrou alterações dinâmicas de ST difusas e infradesnível de PR inferior 
nos primeiros três dias. Ressonância miocárdica (RM): FEVE 34%. Disfunção diastólica por 
constrição. Realce tardio transmural em toda parede inferior do VE e VD.  Espessamento 
pericárdico de 7mm adjacente ao VD, realce tardio pericárdico sugestivo de inflamação. Feito 
o diagnóstico de PE com constrição subaguda pós IAM e iniciado aspirina (AAS) 1000 mg 
de 8/8h com desmame gradual em quatro semanas. Em dois dias o PCR estava em queda 
e a dobutamina foi desligada. Conclusão: Este caso reporta uma condição infrequente de 
choque cardiogênico na era da ACT primária. O diagnóstico da PE constritiva nesse contexto 
é complexo e depende de exames acurados como a RM e baixo limiar de suspeição. 

EP 322
MORTE SÚBITA EM ATLETA DE ALTA PERFORMANCE COM BRADI-
CARDIA E MUTAÇÃO DO GENE SCN5A 
JOÃO ANTÔNIO DA SILVA NETO, PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA , LUCIANA SACILLOTO 
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A bradicardia sinusal(BS) em repouso é considerada normal em atletas 
e determinada principalmente por redução da frequência cardíaca (FC) intrínseca 
e modulações do sistema autonômico. Entretanto a possibilidade de degeneração 
progressiva em associação com mutações genéticas determinantes de alterações de 
ritmo, devem fazer com que a BS acentuada e persistente seja melhor investigada. 
Relato de Caso:  Atleta de elite, maratonista, 28 anos, com BS com FC< 30 bpm as-
sociado a bloqueio átrio ventricular(BAV)1o.grau e sobrecarga ventricular esquerda por 
critérios de voltagem. Apresentou durante período de treinamento de alta intensidade, 
episódios de flutter atrial(FA), que foi tratado com ablação. Após 16 anos de seguimento 
clínico, apresentou acidente vascular encefálico isquêmico (AVC), submetido à trombó-
lise, sem sequelas neurológicas. Iniciou episódios de perda súbita de consciência, o 
que foi atribuído à crises convulsivas, compatíveis com “ausência” decorrentes do AVC. 
Entretanto, apresentava persistência da BS com pausas, apesar da melhora do padrão 
de sobrecarga. HOLTER mostrou FC 36-48-80 bpm, ritmo de BS, alternando com ritmo 
ectópico atrial, episódios de BAV do 2º grau do tipo I e pausas de até 2,7s. TILT-TEST 
com BS acentuada, com BAV 1º grau e escapes juncionais, com acentuação da bradi-
cardia e pausas prolongadas à ortostase, sem resposta da FC com sensibilização do 
teste com vasodilatador, assim como com o uso de atropina. Pensando em mutações 
genéticas causadoras de doenças elétricas primárias hereditárias, foi realizada coleta 
do teste genético. Entretanto, paciente apresentou morte súbita durante o sono, antes 
do resultado, que revelou mutação do gene SCN5A. Discussão: A bradicardia sinusal 
prevalente no atleta, pode ser acompanhada de BAV de graus variados. Neste caso, 
além da bradicardia acentuada, paciente apresentou FA. Apesar da relação causal 
existente entre mutações no gene SCN5A e o fenótipo da Síndrome Brugada, existem 
manifestações clínicas atípicas que incluem, além do conjunto de sinais e sintomas da 
síndrome de Brugada, FA, disfunção do nó sinusal, síndrome do QT longo, cardiomio-
patia dilatada, entre outras. Portadores de mutações SCN5A ligadas à síndrome de Bru-
gada ou degeneração progressiva cardíaca do sistema de condução têm risco maior 
de morte súbita. Conclusão: Bradicardia acentuada em atletas deve ser investigada e a 
associação com canalopatias levam à fenótipos com ritmos aberrantes e degeneração 
progressiva do sistema de condução cardíaco, que podem determinar arritmias fatais.

EP 323
PERICARDITE CONSTRITIVA, RELATO DE CASO
ACCF MARI, AP CYPRIANO, MG FERREIRA, HG CARVALHO, PC SARAN, RM OLIVEIRA, 
NAM CASTRO, DSS ARAUJO, DLR BATISTA, LAC TENO
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - UNAERP - RIBEIRÃO PRETO - SP – BRASIL
Introdução: A pericardite constritiva é o estágio final de um processo inflamatório crônico, 
principalmente de etiologia idiopática, caracterizado pelo espessamento fibroso e calcifica-
ção do pericárdio progressivos, prejudicando o preenchimento diastólico podendo evoluir 
com insuficiência cardíaca e alta mortalidade. A pericardiectomia é o tratamento definitivo 
com uma taxa de mortalidade variável a depender das comorbidades e estado clinico do 
paciente. Métodos : Relato de Caso:  Mulher,70 anos, tabagista, dislipidêmica, em uso de 
carvedilol 12,5mg, aspirina 100mg, sinvastatina 20mg, enalapril 5mg, refere dispneia pro-
gressiva há um ano, em acompanhamento ambulatorial, com piora da classe funcional há 
um mês, dispneia em repouso, ortopneia e dispneia paroxística noturna.  Nega dor torácica, 
palpitação, edema, tosse e febre. Ao exame físico não apresentava alterações. Possui 
ecocardiograma prévio com Fração de ejeção de 60%, hipocinesia ínfero-basal, dilatação 
atrial esquerda acentuada e dissinergia septal. Cateterismo cardíaco sem lesões coronarianas, 
com calcificação acentuada pericárdica. Exames laboratoriais admissionais sem alterações 
e eletrocardiograma com alteração da repolarização difusa, com ritmo sinusal. Radiografia 
de toráx mostra calcificação em região de pericárdio difusa. Realizado Ressonância cardíaca 
que evidenciou pericárdio com acentuada espessura em região ínfero-basal e presença de 
calcificações nodulares, hipossinal em todas as sequências, átrio esquerdo de dimensões 
aumentadas, com volume estimado em 85ml, volume indexado de 49ml/m2, hipocinesia de 
parede inferior basal, na região do envolvimento pela lesão pericárdica, dissinergia septal e 
desempenho sistólico preservado. Realce tardio na parede inferior basal, ao redor da área de 
envolvimento pela lesão pericárdica, de padrão mesocárdico. Remodelamento concêntrico do 
ventrículo esquerdo com disfunção diastólica de grau leve. Como paciente apresentava-se 
clinicamente estável foi optado por realização de pericardiectomia durante a internação. Resul-
tados: Realizado tratamento definitivo com pericardiectomia anterolateral , sem intercorrências 
no intra e pós operatório. Paciente apresentou boa evolução clinica e resolução dos sintomas. 
Mantido medicações de uso contínuo. Conclusões:  A pericardiectomia é indicada uma vez 
que o diagnóstico de pericardite constrictiva é feito, devido ao risco associado à cronicidade 
da doença e alta mortalidade. Recomenda-se a intervenção precoce em pacientes com status 
funcional favorável para melhorar a sobrevida e os desfechos funcionais.

Figura 1. RNM cardíaca evidenciando sinal de t2 mesocárdico e espessamento do pericárdio.
Figura 2. Cateterismo cardíaco evidenciando calcificação pericárdica e curva de pressão venosa 
com dip and plateau.
Figura 3. Imagem intraoperatório de pericardiectomia anterolateral.
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EP 325
REAÇÃO ADVERSA AO AZUL DE METILENO EM PACIENTE COM CHO-
QUE REFRATÁRIO: RELATO DE CASO
MAYRA PEREIRA SOUZA BARROS, LUIZ FLÁVIO ANDRADE PRADO, CLEVERTON 
CANUTO ARAGÃO, NAYANE NAZARETH FERREIRA LIMA, BRUNO JOSÉ SANTOS 
LIMA, RENATO LEAL VARJÃO
HOSPITAL DE CIRURGIA - ARACAJU - SE - BRASIL
Introdução: O estado de choque é caracterizado por uma síndrome causada pelo 
desarranjo na perfusão sistêmica que leva à hipóxia celular e disfunção orgânica. 
Quando as metas de pressão arterial não são atingidas apesar da terapia com va-
sopressores, sugere-se um quadro de choque refratário. A dose intravenosa do Azul 
de Metileno é recomendada como terapia de resgate na síndrome vasoplégica. O 
presente relato objetiva descrever o caso de uma reação adversa pouco relatada 
ao AM em uma paciente com choque refratário. Relato de Caso: Paciente do sexo 
feminino, 76 anos, com estenose aórtica moderada e lesão importante em artéria 
descendente anterior, é atendida em serviço médico se queixando de dispneia aos 
moderados esforços e angina. Após devido diagnóstico, a paciente foi submetida 
a troca de valva aórtica e revascularização do miocárdio, procedimentos realiza-
dos sem intercorrências intraoperatórias. Entretanto, no pós-operatório imediato, a 
paciente evoluiu com choque vasoplégico refratário ao uso de drogas vasoativas 
e corticoides. Diante disso, optou-se pelo uso de azul de metileno em dose de 1,5 
mg/kg para estabilização hemodinâmica. Após duas horas dessa administração, a 
paciente manifestou pele e mucosas azuladas de forma generalizada, principalmente 
em face e membros superiores e inferiores. Após 24 
horas de terapia, ela não obteve resposta ao tratamen-
to e evoluiu com óbito. Discussão: A formação de 
metemoglobina, em concentração suficiente, provoca 
uma coloração azulada por depósito do pigmento, 
além de cianose por vasoconstrição, após absorção 
pelo organismo. Em doses adequadas, a substância 
apresenta uma relação de risco-benefício positiva, não 
sendo a deposição do pigmento um exato reflexo de 
intoxicação. Conclusões: AM apresenta muitos efei-
tos benéficos, entretanto, também apresenta suas con-
traindicações e efeitos colaterais. Os efeitos adversos 
raramente ocorrem com doses inferiores a 2mg/kg, 
sendo uma droga segura no choque refratário quando 
bem indicada.

EP 327
RELATO DE CASO DE RUPTURA DE MÚSCULO PAPILAR E ENDO-
CARDITE INFECCIOSA NO CONTEXTO DE UM INFARTO AGUDO DO 
MIOCÁRDIO
MARIANA NARDUCCI VIEIRA, JULIANA BARREIRO DE SOUSA, MAYARA BORGES 
LOURENÇO DE SOUSA, LUCAS BOCKMANN GALVÃO SILVA, FERNANDA DE OLIVEIRA 
DOMINGUES, PEDRO IVO DE MARQUI MORAES
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A incidência de insuficiência mitral aguda grave após um infarto agu-
do do miocárdio (IAM) reduziu nas últimas décadas em virtude de estratégias de 
reperfusão precoces e efetivas, porém é uma complicação mecânica de elevada 
mortalidade. Relato de Caso: Mulher de 49 anos, admitida em sala de emergência 
de hospital terciário com dor precordial de forte intensidade, opressiva, irradiada para 
membro superior esquerdo, há três horas da admissão. Antecedentes de hiperten-
são, doença renal crônica, tabagismo e IAM prévio. Ao exame físico: regular estado 
geral, FC 90 bpm, PA 140x90 mmHg, FR 20 irpm, bulhas rítmicas, normofonéticas 
em dois tempos, sopro sistólico 2+/6 em foco mitral, ausculta pulmonar sem alte-
rações. Troponina I elevada 8728 pg/mL. Ao RX de tórax área cardíaca aumentada 
e congestão vascular peri-hilar. Evolui com piora progressiva do padrão respiratório 
e acentuação do sopro sistólico mitral, edema agudo de pulmão e necessidade de 
intubação orotraqueal. O ecocardiograma à beira leito evidenciou rotura de mús-
culo papilar posterior, com insuficiência mitral importante e jato excêntrico para re-
gião anterior. Submetida à cinecoronariografia de emergência que mostrou lesões 
obstrutivas graves multiarteriais. Ecocardiograma transesofágico demonstrou além 
de insuficiência mitral secundária, vegetação em valva aórtica. Paciente evolui com 
febre e hemoculturas positivas, sendo iniciado tratamento para endocardite infeccio-
sa. Posteriormente submetida à procedimento cirúrgico de plastia mitral, exérese de 
vegetação em valva aórtica, exérese de trombo em veia cava superior e átrio direito 
e revascularização cirúrgica. Recebeu alta hospitalar após dois meses de interna-
ção. Discussão: A ruptura de um músculo papilar é responsável por até 5% das 
mortes em pacientes com IAM e ocorre geralmente dois a sete dias após o evento. 
O diagnóstico é sugerido pela presença de sopro novo de insuficiência mitral, com 
início súbito de edema agudo de pulmão ou choque cardiogênico, e é confirmado 
por ecocardiograma. A terapia cirúrgica de emergência é o tratamento de escolha. 
No caso apresentado a paciente evoluiu com ruptura precoce de músculo papilar. 
Antecedente de IAM e achado de endocardite infecciosa podem ter contribuído para 
precocidade de sua instalação. O diagnóstico foi realizado com base na deterioração 
clínica e alteração da ausculta cardíaca e a confirmação feita por método de imagem.

EP 326
RELATO DE CASO - ARTERITE DE TAKAYASSU 
HELLEN CRISTINA CINÉSIO, AMANDA BERGAMO MAZETTO, BERTA PAULA NAPCHAN 
BOER, FLÁVIO TARASOUTCHI, PAULO LAVITOLA
INCOR - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A Arterite de Takayassu (AT) é uma vasculite crônica de causa desco-
nhecida que acomete a aorta e ramos, destruindo a camada média arterial levando 
a regurgitação aórtica e aneurismas. Consiste em uma condição rara de 2,6 casos/
milhão, 80 a 90% dos casos são em mulheres. O diagnóstico é realizado por meio 
de angiografia. Métodos: Trata-se de uma paciente feminina, com 37 anos diagnos-
ticada com AT, síndrome do roubo da subclávia,insuficiência aórtica e hipertensão 
arterial sistêmica(HAS) secundária. Paciente dá entrada no ambulatório relatando 
dispneia progressiva há oito anos, com piora nos últimos três anos, refere que em 
2012 foi diagnosticada com AT. Atualmente, relata ortopneia, palpitação, dispneia, 
precordialgia intensa com piora há nove meses. Ao exame físico, a mesma encontra-
va-se com PA de 130x40mmHg em membro superior direito(MSD), inaudível no outro 
membro contralateral, apresentava-se sem sintomas de congestão, pulso em marte-
lo d’agua em MSD e ausente em membro superior esquerdo, frequência cardíaca de 
85bpm, na ausculta B1 hipofonética,B2 apagada e sopro diastólico aspirativo 3/6 de-
crescendo em foco aórtico. Foi realizado angio-TC da aorta evidenciando ectasia de 
raiz e aorta ascendente. A angioressonância mostrou ausência de fluxo do segmento 
proximal da artéria subclávia esquerda, sinais de inflamação e redução segmentar 
da aorta torácica, espessamento parietal da aorta abdominal, relacionado à doença 
de base.  Resultados: Trata-se de uma paciente jovem que devido ao diagnósti-
co de AT, desenvolveu síndrome do roubo da subclávia, insuficiência aórtica e HAS 
secundária causada por arterite da artéria renal. A paciente apresenta um quadro 
inflamatório sistêmico que caracteriza sua doença de base e devido a isso, foi optado 
pelo tratamento de corticoterapia  para estabilização do quadro inflamatório difuso, e 
posterior programação cirúrgica. Paciente foi submetida ao implante de válvula me-
cânica aórtica sem ampliação do anel, evoluiu bem clinicamente no pós operatório, 
sem sinais de disfunção da prótese. Conclusão: O presente caso tem como objetivo 
demonstrar a relevância do diagnóstico precoce de AT e as afecções relacionadas 
para melhor prognóstico do paciente. Tratando-se de uma doença inflamatória crôni-
ca, demonstra-se a importância da estabilização do quadro inflamatório antes de 
submeter o paciente a procedimentos cirúrgicos, exceto em casos de emergência. A 
realização de cirurgias com o quadro inflamatório vigente aumento o risco de piora 
do quadro de AT, embolias, infecções e óbito. 

EP 328
RELATO DE CASO: TROMBOEMBOLISMO PULMONAR ASSOCIADO A 
TROMBO EM TRÂNSITO
THIAGO YOSHIO OYAMA, MARIA ELISA FALQUE FIEL DA SILVA, BRUNO KAZUO 
KONTA, RAFAELA TORRES VISCONE, LÍGIA ROCHA CHAIM, JAMIL ALI MURAD 
JUNIOR, BEATRIZ LOPES FRANCO
FACULDADE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – FAMERP – SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO - SP - BRASIL
Caso Clínico: Mulher, 75 anos. Com antecedentes de fibrilação atrial crônica e fratura 
de fêmur há 30 dias por queda da própria altura em uso de rivaroxabana 20mg uma 
vez ao dia. Admitida na unidade de emergência devido tosse associada a hemoptise e 
dispneia, FC: 110 bpm, PA: 140x80 mmhg e saturação 91% em ar ambiente. Realizado 
angiotomografia de tórax com confirmação de Tromboembolismo pulmonar compro-
metendo ramos arteriais segmentares em pulmão esquerdo. Ao exame ecocardiográ-
fico à beira leito visualizou-se trombo em migração, serpinginoso, em átrio direito com 
invaginação ao ventrículo direito (trombo em trânsito) medindo cerca de 10cm, além 
de hipocinesiadifusa ventricular esquerda com disfunção discreta e função ventricular 
direita preservada. A paciente foi encaminhada à UTI recebendo anticoagulação plena 
com heparina não fracionada. Após oito dias, foi realizado novo ecocardiograma com 
novos achados:  aumento biatrial, insuficiência tricúspide moderada, Pressão sistólica 
de ventrículo direito: 50 mmhg e sinais de hipertensão pulmonar. Em relação ao exame 
anterior, não foi observado trombo, sendo então optado por nova angiotomografia de 
tórax que mostrou  extensa falha enchimento endoluminal em tronco e artérias pulmo-
nares principais direita e esquerda (aspecto de “trombo a cavalera”). Apesar disto, a pa-
ciente mantinha estabilidade clínica. Permaneceu internada em leito de enfermaria para 
anticoagulação com rivaroxabana, investigação hematológica adicional devido piora de 
plaquetopenia basal por provável Trombocitopenia induzida por heparina e também, 
avaliação de trombofilia visto quadro de trombose em vigência de anticoagulação. Dis-
cussão: Trombos livres em câmaras direitas são denominados trombos em trânsito, um 
achado raro (4% de casos de tromboembolismo pulmonar) e associados a uma elevada 
mortalidade intra-hospitalar. Ainda é controversa na literatura a terapêutica apropriada 
para pacientes com trombo em trânsito, com estudos demonstrando resultados favorá-
veis à trombólise em relação a anticoagulação plena e embolectomia cirúrgica. No caso 
apresentando, devido a estabilidade hemodinâmica e plaquetopenia, foi optado por 
manter apenas anticoagulação plena. Conclusão: Apesar de complicações trombóti-
cas ocorrem com frequência em pacientes ortopédicos em pós operatório, o achado de 
trombo em trânsito é raro. E apesar de possuir elevada taxa de mortalidade, a paciente 
em questão permaneceu estável durante a internação apesar da migração de alta carga 
trombótica para a artéria pulmonar. Mantendo-se portanto em terapia conservadora.
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RELATO DE CASO: USO DE DEXRAZOXANO NA PREVENÇÃO DE 
CARDIOTOXICIDADE INDUZIDA POR ANTRACICLINAS NO TRATA-
MENTO DE PACIENTE COM LINFOMA DE HODGKIN 
OSVALDO FRITZEN DE LIMA, MARINA MACEDO KUENZER BOND
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CARDIOLOGIA DA SBC/INC/INCA - RIO DE JANEIRO 
- RJ - BRASIL
Introdução: O tratamento do câncer com medicamentos da classe das antraciclinas é 
frequente e pode estar associado à cardiotoxicidade, sendo esse um dos efeitos adver-
sos mais significativos do tratamento oncológico e responsável por uma considerável 
morbimortalidade. A taxa de mortalidade em doentes oncológicos que apresentaram 
cardiotoxicidade é elevada, podendo ser superior a 60% em dois anos. Tal desfecho clí-
nico pode ser evitado através da prevenção e detecção precoce, sendo aplicadas me-
didas que visam evitar as suas complicações. Dentre as estratégias para prevenção 
de cardiotoxicidade está o uso do dexrazoxano, medicamento que obteve resultados 
favoráveis na redução de cardiotoxicidade em estudos clínicos que avaliaram desfe-
chos como a redução de marcadores bioquímicos de injúria miocárdica e medidas eco-
cardiográficas.  Nesse relato, decrevemos o caso de um paciente de 65 anos, portador 
de Linfoma de Hodgkin do tipo esclerose nodular (Estadio clinico IIIA), diagnosticado 
em 30/09/21.  O tratamento quimioterápico foi realizado com um esquema composto 
por Doxorrubicina, Bleomicina, Vinblastina e Dacarbazina. Os antecedentes prévios do 
paciente são diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, ex-tabagista, 
doença arterial coronariana com cirurgia de revascularização miocárdica. O único sinto-
ma relatado pelo paciente era o de dispnéia aos moderados esforços. O ecocardiogra-
ma transtorácico de controle realizado antes do início do esquema quimioterápico, apre-
sentava disfunção ventricular leve com fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) 
de 45% e dilatação discreta das câmaras esquerda com strain longitudinal global (GLS) 
de 15,4%. Realizada a Cintilografia Miocárdica de repouso/estresse, a qual demonstra-
va acinesia das paredes inferior e ínfero-lateral, sem sinais de isquemia.  Optado por 
realizar o esquema quimioterápico em associação ao Dexrazoxano na dose de 10:1. 
Realizado seguimento ambulatorial, o paciente manteve a mesma classe funcional, 
sem novos sintomas. Realizado ecocardiograma transtorácico (03/2022) de controle 
que demonstrou melhora da FEVE no valor de 55% e GLS de 16,9%.  Conclusão: O 
uso do dexrazoxano demonstra-se uma alternativa segura e eficaz, na prevenção da 
cardiotoxicidade induzida pelo uso dos antraciclicos, nos pacientes sob alto risco de 
desenvolver complicações cardiovasculares.

EP 331
SARCOMA PRIMÁRIO DO CORAÇÃO COM PROVÁVEL METÁSTASE 
CEREBRAL: RELATO DE CASO
MAYRA PEREIRA SOUZA BARROS, CLEVERTON CANUTO ARAGÃO, NAYANE NAZARETH 
FERREIRA LIMA , WILSON OLIVEIRA FELIX, RENATO LEAL VARJÃO
HOSPITAL DE CIRURGIA - ARACAJU - SE - BRASIL
Introdução: As neoplasias cardíacas são as mais raras do organismo humano. A 
ausência de sintomatologia precoce e específica nos pacientes portadores dificulta 
o diagnóstico clínico e, na maioria dos casos, se apresenta em estágios tardios, 
quando os tumores já produzem efeitos de massa e à distância, como sintomas 
obstrutivos e embolizações, respectivamente. Porém, estabelecido o diagnóstico, a 
maioria é passível de ressecção cirúrgica, muitas vezes curativa. Dentre os tumores 
benignos, os mixomas são os mais frequentes. Dentre os malignos, os sarcomas 
dominam essa posição. A evolução costuma a ser rápida e agressiva, com grande 
infiltração local e metástases, obstruções e morte. O atual estudo, portanto, objetiva 
relatar um caso de sarcoma primário do coração com provável metástase cerebral 
atendido em um hospital sergipano. Relato de Caso:  Paciente do sexo feminino, 48 
anos, buscou serviço de urgência devido à insuficiência cardíaca descompensada 
de etiologia, a princípio, valvar, com estenose mitral severa, sendo transferida para 
um Hospital terciário em Sergipe. Ao ecocardiograma, foi evidenciada uma estenose 
mitral importante com aumento de átrio esquerdo e imagem em valva mitral sugestiva 
de tumor. Após compensação da insuficiência cardíaca, a paciente foi submetida à 
ressecção incompleta da massa devido à aderência difusa em todo anel valvar, o 
que dificultou a ressecção. O anatomopatológico demonstrou sarcoma pleomórfico 
em átrio esquerdo e valva mitral com seguimento em acompanhamento oncológico 
ambulatorial. Após um mês da alta hospitalar, a paciente retornou à unidade de ur-
gência com quadro de cefaleia intensa e vômitos. Em Ressonância Magnética de 
crânio, foi identificado um tumor intracraniano com edema cerebral importante que 
não completou investigação etiológica devido à evolução da paciente para óbito. 
Conclusões: Além da exérese cirúrgica, é importante considerar a possibilidade de 
metástases à distância e, definitivamente, manter o paciente em acompanhamento 
oncológico, avaliando novos diagnósticos ou terapêuticas adjuvantes. Afinal, novos 
estudos ainda precisam identificar o efeito prognóstico da eliminação das metásta-
ses implantadas à distância.

EP 330
SARCOMA INDIFERENCIADO GIGANTE DE VEIA CAVA INFERIOR 
COM INVASÃO DE CÂMARAS CARDÍACAS DIREITAS: DESAFIO DIAG-
NÓSTICO E TERAPÊUTICO
MIRNA ALVES FEO DA SILVA, PEDRO SERGIO SOARES JALLAD, TATIANA DE 
CARVALHO ANDREUCCI TORRES LEAL, ALEXANDRE DE MATOS SOEIRO, PAULO 
ROGERIO SOARES, PRISCILA GHERARDI GOLDSTEIN, LUIZ ALBERTO BENVENUTI
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Sarcomas primários de grandes vasos são raros, suas apresentações 
mais comuns são na forma de leiomiossarcomas ou angiosarcomas. Relatamos um 
caso raro de um sarcoma gigante indiferenciado de veia cava, com invasão de câ-
maras cardíacas direitas. Relato de Caso: Mulher de 74 anos da entrada na unidade 
de emergência com queixa de dispneia progressiva atualmente aos pequenos esfor-
ços, dispneia paroxística noturna, ortopneia e edema de membros inferiores. Referia 
histórico de neoplasia renal com nefrectomia direita e metástase para pulmão há 20 
anos e poliomielite na infância. Hemodinamicamente estável, realizou ecocardiogra-
ma transtorácico que mostrou massa intracardíaca de 70x30mm invadindo átrio e 
ventrículo direitos, com sinais de restrição ao enchimento de câmaras direitas. Para 
melhor avaliação, paciente realizou ressonância magnética cardíaca que confirmou 
presença de massa lobulada envolvendo veia cava inferior, átrio direito e ventrículo 
direito medindo 70x40mm, com intensa perfusão e indicando extensa vasculariza-
ção com possível áreas de necrose, achados compatíveis com neoplasia de origem 
extra-cardíaca. Como estratégia para definição diagnóstica, foi optado por realiza-
ção de biópsia percutânea endovascular com pinça de biopsia endomiocárdica, 
guiado por radioscopia. A imunohistoquímica  demostrou sarcoma indiferenciado 
como diagnóstico anatomopatológico, estadiado como T2B N0 MX. Paciente manti-
nha-se oligossintomática desde a investigação, sendo contraindicada cirurgia pelas 
comorbidade e alto risco perioperório. A mesma recusou a possibilidade de radio 
ou quimioterapia, optando-se então por cuidados paliativos exclusivos. Discussão: 
Sarcomas de veia cava inferior têm maior predominância na população feminina e, 
geralmente, apresentam-se na quinta década de vida. São derivados de músculo liso 
medial, frequentemente na forma de leiomiossarcomas e angiossarcoma. O sarcoma 
indiferenciado é muito raro, de alta letalidade e pode acometer grandes vasos, apre-
sentando-se como uma obstrução vascular devido ao crescimento intraluminal e, por 
vezes, associada a trombose. Ex-
pressam marcadores endoteliais 
na avaliação imunohistoquímica 
(CD34, CD31 e Fli1). O tamanho 
apresentado e a restrição ao en-
chimento ventricular tornam esse 
caso único. Conclusão: O sar-
coma indiferenciado de veia cava 
é um tumor raro, de crescimen-
to indolente e de manifestação 
heterogênea. O presente relato 
demonstra o desafio diagnóstico 
na avaliação de massa cardíaca 
gigante em paciente frágil e oli-
gossintomática, o que dificultou o 
plano terapêutico. 

EP 332
TROMBO GIGANTE EM ÁTRIO DIREITO RELACIONADO À CATETER 
DE HEMODIÁLISE
ANDRESSA PEREIRA CRUZ, MARCONDES TAVARES NEVES JUNIOR, ALAIS BRITO 
NASCIMENTO, ANTONIO MARIA ZACARIAS ARAÚJO MONTEIRO, ANNA CAROLINA 
NAIFF RODRIGUES
FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA - BELÉM - PA - BRASIL
Introdução: Trombos móveis no átrio direito são raros e associados à altas taxas 
de embolia pulmonar e de mortalidade. A terapêutica para o trombo intracardíaco 
é ainda desafiadora na prática clinica. Relato de Caso: Paciente do sexo feminino, 
41 anos, hipertensa, diabética e renal crônica dialítica, evoluiu com quadro de disp-
neia e astenia há cerca de dois meses. Encaminhada à Serviço de Urgência devido 
sepse por infecção de corrente sanguínea (hemocultura com S. aureus multissensí-
vel), sendo iniciado antibioticoterapia. Apresentava cateter do tipo Permcath em veia 
jugular direita. Realizado ecocadiograma transtorácico que demonstrou hipertrofia 
ventricular esquerda concêntrica, função sistólica do ventrículo esquerdo preservada 
(fração de ejeção 74%), disfunção diastólica do ventrículo esquerdo grau I, e massa 
ecogênica no interior do átrio direito, de contornos irregulares, medindo 3,9 x 3,8 cm, 
gerando restrição de abertura da valva tricúspide. Foi transferida para Unidade de Te-
rapia Intensiva, dependente de oxigenioterapia, sendo realizada angiotomografia de 
tórax e descartado diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Iniciada anticoagula-
ção plena. O ecocardiograma transesofágico evidenciou que a massa estava aderida 
à parede lateral do átrio direito, sendo móvel, projetando-se para o ventrículo direito 
durante a diástole ventricular, apresentando contato com a cúspide anterior da valva 
tricúspide e com a ponta do cateter. (Figura 1) A paciente foi submetida à cirurgia de 
trombectomia de átrio direito, (Figura 2) sendo encaminhada à Unidade de Terapia 
Intensiva para o pós-operatório, onde segue internada.  Conclusão: Apresentamos 
um caso de uma mulher jovem com trombo em átrio direito relacionado com cateter 
de hemodiálise. As opções atuais para tratamento do trombo são anticoagulantes, 
trombolíticos e embolectomia, mas ainda não há consenso sobre o melhor entre eles. 
O diagnóstico pré-operatório de trombos atriais pode ser desafiador e gerar muitas 
dúvidas, sendo muitas vezes confundido com tumor ou vegetação endocárdica.

Figura 1. Ecocardiograma transesofágico em 
esôfago-médio à 0º com presença de massa 
no interior do átrio direito.

Figura 2. Peça cirúrgica ressecada do interior do átrio 
direito.
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EP 333
VALVA AÓRTICA QUADRIVALVULARIZADA: RELATO DE CASO DE 
ETIOLOGIA RARA DE INSUFICIÊNCIA AÓRTICA VISUALIZADA SO-
MENTE À TOMOGRAFIA 
RM SGUARIO, F TARASOUTCHI, JRC FERNANDES, TAD ACORSSI, VEE ROSA, RP 
NEMOTO, PN CAVALCANTE , MS TAIROVA, MP ROEHRS
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A valva aórtica quadricúspide é uma alteração congênita, com preva-
lência estimada entre 0,013% e 0,043% da população, que pode causar insuficiência 
aórtica (IAo). Apesar da maioria dos casos ser diagnosticada por ecocardiograma, 
alguns são detectados apenas por ressonância nuclear magnética ou mesmo du-
rante cirurgia cardíaca.  Relatamos um caso de insuficiência aórtica sem etiologia 
definida após ecocardiograma, com achado de aspecto quadricúspide encontrado 
em tomografia computadorizada. Relato do caso: Paciente de 72 anos, feminina, 
previamente portadora de síndrome metabólica e doença coronariana, apresenta-se 
com queixa de dispneia progressiva. À ausculta cardíaca, presença de sopro proto-
diastólico 2+/6+ em foco aórtico. Perifericamente, visualizados sinal de Quincke e 
pulso amplo. Ecocardiograma transtorácico mostrou valva aórtica com fibrocalcifica-
ção mínima, mobilidade preservada e IAo de grau importante, sem dilatação da aor-
ta. Pela dissociação clínico-ecocardiográfica, realizada arteriografia que evidenciou 
IAo acentuada. Angiotomografia de aorta mostrou valva aórtica quadricúspide, com 
dois folhetos iguais maiores (posteriores) e dois iguais menores (anteriores). Discus-
são: Estudo que avaliou 788733 ecocardiogramas evidenciou somente 79 pacientes 
com valva aórtica quadricúspide (0,0062%). É amplamente associada com IAo (entre 
50 -75%), mas pouco com estenose, uma diferença em relação à valva aórtica bival-
vularizada. As manifestações clínicas costumam surgir a partir da 5° e 6° décadas 
de vida, sendo dispneia, palpitação e dor torácica as mais comuns. Em relação à 
morfologia, a variação apresentada pela paciente (duas cúspides maiores e duas 
menores) corresponde ao segundo subtipo mais comum (tipo C), 15% dos casos. 
O diagnóstico historicamente era realizado apenas como achado em anatomopa-
tológico, porém atualmente, com o avanço das técnicas de imagem, tem sido mais 
realizado. Por vezes é negligenciado, devido à raridade, assim como muitas vezes 
não é feito pelo ecocardiograma transtorácico (cerca de 50% dos casos), mostrando 
a importância de métodos de imagem alternativos, como no caso apresentado. Con-
clusão: Valva aórtica quadrivalvularizada é uma rara etiologia de IAo, com potencial 
de causar lesão anatomicamente importante, sintomas, e consequente necessidade 
de abordagem cirúrgica.

EP 354
CÂNCER DE PRÓSTATA E COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES: A 
PREVENÇÃO É O MELHOR TRATAMENTO
RODRIGO GUIMARÃES VIEIRA DE CARVALHO, BARBARA ISADORA VALLE MUSSI CRUZ, 
PATRICIA TAVARES FELIPE MARCATTI
ITPAC-FACULDADE DE MEDICINA - SANTA INÊS - MA - BRASIL. HOSPITAL MATERDEI - 
BELO HORIZONTE - MG - BRASIL
Introdução: O câncer de próstata é o tipo mais prevalente em homens, podendo 
atingir até 60% em pacientes acima de 60 anos. O sistema de estadiamento histológi-
co é o Gleason e lesões bem diferenciadas (Gleason até 6) tendem a ser indolentes. 
Já as neoplasias indiferenciadas podem ser agressivas e com diferentes respostas 
ao tratamento. Com isso, a modalidade terapêutica deve ser definida com cautela, 
considerando-se elevada taxa de comorbidades nessa população. Descrição do 
Caso: GJOM, 73 anos, masculino, portador de valvopatia reumática, submetido a 
troca valvar aórtica mecânica por insuficiência aórtica e plastia mitral, aos 18 anos. 
Realizou troca valvar mitral mecânica em 2017. Também possui Insuficiência cardíaca 
e FA (fibrilação atrial) de etiologia valvar. Após rastreio de rotina, foi observado PSA 
alterado (3,35 em 23/05/2017) o que levou a realização de biópsia prostática. O re-
sultado foi adenocarcinoma de próstata de risco intermediário (Gleason 3+4), sem 
evidências de lesões secundárias. Indicada cirurgia de prostatectomia radical com 
linfadenectomia retroperitoneal e pélvica por via laparoscópica. A cirurgia prostática 
normalmente é associada com sangramento aumentado e a suspensão de anticoa-
gulação poderia incorrer em trombose de prótese (Incidência anual de 22%). Entre-
tanto, após discussão multidisciplinar, considerando as comorbidades cardiovascu-
lares existentes e a necessidade de anticoagulação efetiva, foi optado por mudança 
no tratamento junto à Oncologia, com indicação de radioterapia associado a terapia 
hormonal (Degarelix (antagonista de GnRH)), que apresentaria desfechos semelhan-
tes com relação a mortalidade e sobrevida livre de doença, assim como menos efei-
tos adversos cardiovasculares. Finalizado o tratamento em setembro 2018, após 6 
ciclos de hormonioterapia e 76 Gy em 38 frações de radioterapia. Segue em controle 
oncológico, com último PSA de 0,04 (06/10/20). Conclusões: Cardio-oncologia é 
uma subespecialidade que surgiu da necessidade de uma colaboração multidisci-
plinar para abordar a crescente relação entre doenças cardiovasculares (DCV) em 
pacientes com câncer. O objetivo principal é manejar as DCV para permitir que os pa-
cientes oncológicos completem o melhor tratamento antineoplásico com segurança 
e mínimas interrupções. Neste caso, a interação e discussão entre equipes foi funda-
mental para o sucesso do tratamento, com menor morbidade e melhores desfechos. 
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TEMAS LIVRES DOS DEPARTAMENTOS
EDUCAÇÃO FÍSICA
TL 001
AUMENTO DA CAPACIDADE FÍSICA INDUZIDA PELO EXERCÍCIO NA IN-
SUFICIÊNCIA CARDÍACA ESTÁ ASSOCIADA À MELHORA DO CONTRO-
LE NEUROVASCULAR: UMA ANÁLISE RETROSPECTIVA DE 17 ANOS
BEATRIZ R. GOES-SANTOS, EDUARDO RONDON, GUILHERME W. P. FONSECA, 
MARCELO R. SANTOS, LIGIA M. ANTUNES-CORREA, LINDA M. UENO-PARDI, 
PATRICIA F. TREVIZAN, CARLOS E. NEGRÃO 
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP – BRASIL. OUTROS - SÃO 
PAULO - SP - BRASIL. UFMG - BH - MG - BRASIL. USP - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
E ESPORTE - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) acomete mais de 23 milhões pessoas no mundo. A 
insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr) representa aproximadamente 
50% desses casos. A diminuição da capacidade física, o aumento da atividade nervosa sim-
pática muscular (ANSM) e a diminuição do fluxo sanguíneo muscular (FSM) são marcadores 
de prognóstico na ICFEr. Estudos mostram que pacientes que participam de um programa 
de exercício físico programado apresentam redução na ANSM, aumento no FSM e na capa-
cidade física, independente do sexo, da idade e da etiologia da IC. Contudo, os mecanismos 
envolvidos nessas respostas são complexos e não completamente conhecidos. Baseado 
em princípios da fisiologia do exercício, onde o desempenho físico depende da integração 
dos sistemas pulmonar, cardiovascular e musculoesquelético, é possível supor que haja uma 
ligação entre o aumento na capacidade física e a melhora na ANSM e FSM em pacientes 
treinados com ICFEr. Objetivo: Testar a hipótese que o aumento na capacidade física em pa-
cientes com ICFEr está associada à diminuição da ANSM e ao aumento do FSM. Métodos: 
Pacientes com ICFEr (fração de ejeção <40%), idade de 30 a 70 anos, Classe Funcional I-III 
da New York Heart Association de uma base de dados de 17 anos foram incluídos no estudo. 
Os pacientes foram divididos em: treinados (n=84) e não treinados (n=41). A ANSM e o FSM 
foram avaliados pela técnica direta de microneurografia e pletismografia de oclusão venosa, 
respectivamente. O consumo de oxigênio pico (VO2) foi avaliado pela ergoespirometria em 
protocolo de rampa máximo. O treinamento físico consistiu em exercício aeróbio moderado 
e de resistência muscular localizada em intensidade de 40-50%, 3 vezes por semana durante 
4 meses. Resultados: O exercício físico aumentou significativamente o VO2 pico (16,3±0,5 
vs. 19,3±0,6 mL·kg −1·min−1, p<0,001), o FSM (1,57±0,55 vs. 2,06±0,09 mL.min−1.100 ml−1, 
p<0,001) e condutância vascular muscular (1,82±0,07 vs. 2,45±0,11 unidades, p<0,001). O 
exercício físico diminuiu significativamente a ANSM (45±1 vs. 32±1 disparos/min, p<0,001) 
e a resistência vascular muscular (59,5±2,3 vs. 47,6±2,4 unidades, p<0,001). Não foram 
encontradas alterações significativas no grupo não treinado. A análise de regressão logística 
mostrou que as mudanças na ANSM (OR 0,921, 95% IC 0,883-0,962, p<0,001) estavam 
independentemente associadas às mudanças no VO2 pico. Conclusão: O aumento no VO2 
pico, em pacientes com ICFEr que realizaram programa de exercício físico está associado a 
diminuição da ANSM e da vasoconstrição muscular.

EP 003
A OBESIDADE ESTÁ ASSOCIADA A MAIORES NÍVEIS DE FORÇA MUS-
CULAR EM INDIVÍDUOS ACOMETIDOS PELA COVID-19
VT SANTANA, DV GOMES, CS TEIXEIRA, NT RAMOS, AG DA SILVA, DDFM ROCCO
UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA - UNISANTA - SANTOS - SP – BRASIL. LABÓRATÓRIO DE 
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO E SAÚDE - LAFES - SANTOS - SP - BRASIL
Introdução: A covid-19 é responsável por mais de 6 milhões de mortes no mundo 
inteiro e vêm sendo documentada como causadora de repercussões em diversos 
órgãos e sistemas dos indivíduos infectados. Além de acometer os sistemas car-
diorrespiratório, gastrointestinal, renal e nervoso, a doença também repercute no 
sistema musculoesquelético, causando perda de massa muscular e dificuldade para 
realização de atividades da vida diária. Objetivo: Verificar a relação entre o índice de 
massa corporal (IMC) e a força muscular de indivíduos previamente acometidos pela 
COVID-19. Métodos: A amostra foi composta por 43 participantes, com idade média 
de 58±12 anos, recuperados da fase aguda da covid-19. Todos os participantes in-
cluídos possuíam IMC superior a 25kg/m². Os indivíduos foram divididos em quartis, 
de acordo com o IMC e submetidos a avaliação de força muscular, realizada através 
de dinamometria de preensão manual. Resultados: Não houve diferença de idade 
entre os quartis (Quartil 2 = 59±13,2; Quartil 3 = 58±10,7; Quartil 4 = 54±11,4), 
com exceção do quartil 1, que apresentou uma média de 66±9,6 anos. Na variável 
frequência cardíaca (FC), o quartil 1 apresentou os menores valores (78±8,3 bpm) 
em relação aos outros quartis, que não apresentaram diferença (Quartil 2 = 86±14,2 
bpm; Quartil 3 = 86±9,4 bpm; Quartil 4 = 84±20,2 bpm). A saturação de oxigênio 
também não apresentou diferença entre os quartis (Quartil 1 = 94±3,1; Quartil 2 
= 94±2,9; Quartil 3 = 95±2,3; Quartil 4 = 94±3,8). Como esperado, houve uma 
diferença significativa em relação ao IMC (Quartil 1 = 26,4±0,5 kg/m².; Quartil 2 = 
29,1±1 kg/m².; Quartil 3 = 32,2±1,1 kg/m².; Quartil 4 = 39,5±4,8 kg/m²). Os dados 
referentes a dinamometria de preensão manual são apresentados no gráfico a seguir. 
Conclusão: Concluímos que há uma correlação positiva entre o aumento de massa 
corporal e o aumento de força muscular em indivíduos acometidos pela COVID-19.

EP 002
A INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO FÍSICO SOBRE PARÂMETROS HE-
MODINÂMICOS E AUTONÔMICOS CARDÍACOS DE POLICIAIS MILITA-
RES COM SOBREPESO E OBESIDADE
DANIELLE LUIZ MANTOVANI, THABATA CHAVES PEREIRA LIMA, IGOR REZENDE 
TREVISAN, JOSÉ ROBERTO DE MOURA, DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, FERNANDO 
ALVES SANTA-ROSA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SÃO 
PAULO - SP - BRASIL
O sistema cardiovascular sofre diversos impactos em virtude do aumento do tecido 
adiposo corporal, causando prejuízos autonômicos e hemodinâmicos com conse-
quentes danos ao leito vascular. A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é ca-
paz de demonstrar a modulação autonômica cardíaca a partir de sua análise nos 
diversos domínios, podendo ser utilizado como um preditor da saúde cardiovascular. 
O acompanhamento desse marcador mostra-se importante principalmente para gru-
pos populacionais que apresentam elevada prevalência de sobrepeso e obesidade, 
síndrome metabólica e baixos níveis de condicionamento físico como os Policiais Mi-
litares do programa de radiopatrulha que exercem uma atividade predominantemen-
te sedentária, mas com picos de esforço físico e estresse psicológico. O objetivo do 
presente estudo foi comparar os parâmetros hemodinâmicos e a VFC em indivíduos 
antes e após a implantação de um programa de treinamento físico durante o turno 
de serviço.Participaram deste estudo 36 policiais militares do sexo masculino do 3º e 
6º BPM/M, que foram submetidos a análise da composição corporal por impedância 
bioelétrica octapolar da marca Inbody(370S), medida da pressão arterial sistólica 
(PAS) e diastólica (PAD) por esfignomanômetro oscilométrico digital, e o intervalo RR 
pelo frequencímetro da marca Polar(V800) sendo analisada a VFC pelo software Ku-
bios, antes e após intervenção. Os indivíduos foram submetidos à sessões de 45 min 
de treinamento físico, duas vezes por semana, durante 12 semanas. Os resultados 
obtidos demonstram uma redução na gordura corporal, mas sem alteração significa-
tiva na massa corporal total. Não foi observado alteração significativa nos parâmetros 
autonômicos analisados, exceto no balanço simpatovagal, contudo, podemos obser-
var uma redução significativa e clinicamente relevante nos valores de PA, indicando 
um efeito hipotensor gerado no período de treinamento o que pode indicar uma redu-
ção do risco cardiovascular nesta população. Portanto, os resultados apresentados 
demonstram que mesmo sessões de treinamento realizadas apenas duas vezes por 
semana durante o turno de serviço são capazes de gerar alterações hemodinâmicas 
importantes, reduzindo a PA, o que está associado a uma redução do risco de desen-
volvimento de DCV, além de gerar uma redução na gordura corporal. 
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EP 004
ANÁLISE DA ADERÊNCIA AOS EXERCÍCIOS FÍSICOS SEM SUPERVISÃO 
APÓS UM PROGRAMA DE TELE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR
RY MORI, CAP CASTRO, CS ARCAS, BP SANTUCCI, GZB ALVES, GM CARREIRO, BS 
MORAES, PGMB SILVA, LTD FERREIRA,EA ROCCO
HOSPITAL SAMARITANO PAULISTA - SÃO PAULO - SP- BRASIL
Introdução: O comportamento sedentário é considerado um dos principais fato-
res de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e mortalidade 
precoce. A Reabilitação Cardiovascular (RCV) tem por objetivo, além da melhora 
clínica, promover um estilo de vida saudável. Sabe-se que os melhores resultados 
dos programas de reabilitação são obtidos através da continuidade dos treinos. Em 
muitos casos, após o programa supervisionado (PS) os pacientes não se sentem 
aptos a prosseguir seu treinamento, resultando no abandono de um estilo de vida 
ativo. Objetivo: Analisar a aderência à prática do exercício físico regular após pe-
ríodo de tele reabilitação (TR). Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo 
onde foram incluídos 67 indivíduos que realizaram o PS no período de setembro de 
2020 a fevereiro de 2022, com diagnóstico de doença arterial coronariana (DAC), 
insuficiência cardíaca (IC), trocas valvares (TV) e COVID-19. Os participantes realiza-
ram um programa de TR após o término do PS. O programa de TR foi composto de 
até 10 sessões de 60 minutos, uma vez por semana, supervisionado à distância por 
um profissional de educação física. Este programa visa ensiná-los a utilizar materiais 
que possuam em sua própria residência, para a prática de exercícios físicos, incen-
tivando-os a dar continuidade nas atividades após o término do PS. Para analisar a 
aderência ao exercício e o tempo sedentário de cada paciente foi aplicado o ques-
tionário IPAQ – versão curta, no início e ao final do programa TR. A caracterização da 
amostra foi apresentada em porcentagem, média e desvio padrão. A comparação 
entre as variáveis categóricas foi feita através do teste X². Resultados: A amostra foi 
composta de 67 indivíduos, dos quais 64% eram homens. A média de idade foi de 
60,54 ± 9,81. Sessenta e um por cento tinham diagnóstico de DAC, 13% IC, 10% TV 
e 31% COVID-19. Na categoria exercícios leves não houve diferença significante com 
relação ao tempo de treino (p= 0,054), no entanto, houve diferença significante em 
relação a frequência semanal (p= 0,007). Na categoria exercícios moderados houve 
aumento no tempo de treino (p= 0,041) e não na frequência semanal de treinos 
(p= 0,055). Não houve diferença significante na categoria exercícios vigorosos com 
relação ao tempo de treino (p= 0,473) e nem na frequência semanal (p=0,390). No 
geral, o tempo sedentário foi menor após o programa de tele reabilitação (p < 0,001). 
Conclusão: Baseado nas variáveis de tempo de treino, frequência semanal e tempo 
sedentário a aderência dos indivíduos melhorou após o programa TR.

EP 006
EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO NAS SUBFRAÇÕES DE HDL E NAS 
TRANSFERÊNCIAS DE COLESTEROL PARA A HDL EM IDOSOS
PGS BRAGA, TM TAVONI, RV BARONI, MN ALDIN, MJNN ALVES, GA ROCHA, ALL 
BACHI, NRT DAMASCENO, RC MARANHÃO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP - BRASIL. UNIFESP - UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A prática de exercício físico aumenta o colesterol da lipoproteína de 
alta densidade (HDL-C) e reduz os triglicérides (TG) plasmáticos, efeito fundamental 
contra o desenvolvimento da aterosclerose. Entretanto, a determinação do HDL-C 
representa parcialmente o potencial anti-aterosclerótico da HDL, sendo fundamental 
a análise de parâmetros do metabolismo e da função da HDL, como as transferências 
de colesterol para a HDL e as subfrações de HDL. O papel do exercício físico em 
jovens está bem esclarecido, não tendo sido bem elucidado ainda seu papel em 
idosos. O objetivo foi investigar os efeitos da prática regular de exercício físico nas 
transferências de colesterol para a HDL e na distribuição das subclasses de HDL em 
idosos. Métodos: Estudo transversal, com 111 indivíduos saudáveis divididos em 
quatro grupos pareados pelo sexo: idoso ativo (IA, n=25), idoso inativo (II, n=21), 
jovem ativo (JA, n=40) e jovem inativo (JI, n=25). Realizou-se o teste ergométrico em 
esteira para identificação do consumo de oxigênio de pico (VO2pico). As subfrações 
de HDL foram determinadas pelo sistema Lipoprint. As transferências de colesterol 
livre (CL) e de colesterol esterificado (CE) para a HDL foram feitas pela incubação 
do plasma com uma nanopartícula lipídica doadora de CL e CE radioativos. Após a 
precipitação química foi feita a contagem do radioativo. Resultados: O VO2pico foi 
maior nos grupos que praticavam exercício físico em comparação com os inativos, 
confirmando a regularidade da prática física. HDL-C estava maior nos IA e JA em 
comparação aos II e JI; apo A-I estava maior nos JA em comparação aos JI, entretan-
to, sem diferença entre IA e II. As transferências de CL estavam maiores nos IA e JA 
do que nos II e nos JI, contudo as transferências de CE estavam maiores apenas nos 
JA quando comparados com JI, não tendo sido observadas diferenças entre IA e II. 
As subfrações de HDL grandes estavam maiores nos JA do que nos JI, e iguais entre 
os idosos. As subfrações intermediárias estavam maiores nos IA em relação aos II. 
Na comparação entre IA e JA, não houve diferenças nas transferências de CL e CE, 
assim como na distribuição das subfrações de HDL. Conclusão: O exercício físico 
melhora parâmetros do metabolismo e função da HDL não apenas em jovens, como 
também em idosos, apesar do VO2pico mais baixo nos idosos. Não houve diferenças 
entre as transferências de colesterol para a HDL e a distribuição das subfrações de 
HDL entre os IA e JA, o que confirma a efetividade do exercício físico em melhorar as 
propriedades anti-ateroscleróticas da HDL nos idosos.

EP 005
DEXAMETASONA ATENUA O AUMENTO DE CITOCINAS PRÓ-INFLA-
MATÓRIAS NO CORAÇÃO E MELHORA A FRAÇÃO DE EJEÇÃO EM 
MODELO EXPERIMENTAL DE INFARTO
FRANCINE DUCHATSCH, DANYELLE SIQUEIRA MIOTTO , LIDIELI PAZIN TARDELLI, 
THIAGO JOSÉ DIONÍSIO , LEANDRO EZEQUIEL DE SOUZA , BRUNO DURANTE 
DA SILVA, CARLOS FERREIRA DOS SANTOS , MARIA CLAUDIA COSTA IRIGOYEN, 
SANDRA LIA DO AMARAL
UNESP - BAURU - SP - BRASIL
Introdução: Os corticoesteroides, dentre eles a dexametasona, são alvos de diversas 
pesquisas em todo o mundo, uma vez que são amplamente utilizados no tratamento 
de doenças como artrite reumatoide, câncer, asma, alergias e, mais recentemente, 
no tratamento para COVID-19 em casos específicos. Pouco se sabe sobre os efei-
tos dos corticoesteroides na inflamação cardíaca encontrada na doença cardíaca. 
Estudos recentes demonstraram remodelamento e a função cardíaca melhorados 
em modelo de hipertensão arterial essencial, dessa forma a hipótese deste estudo é 
que a dexametasona poderia atuar de igual forma benéfica em um modelo de infarto. 
Por isso, foi objetivo deste estudo investigar os efeitos da dexametasona no remo-
delamento, função e inflamação cardíaca. Métodos: Ratos wistars (200-250g) foram 
submetidos a um protocolo de infarto, que consistia na oclusão da artéria coronária 
esquerda ou cirurgia fictícia. Após um mês da cirurgia, os animais foram tratados 
com dexametasona (50 μg / kg de peso corporal por dia, s.c.) ou salina durante 15 
dias. Após o protocolo experimental, os animais foram submetidos a um exame de 
ecocardiograma. Posteriormente, o coração foi retirado para análise das citocinas 
inflamatórias no ventrículo esquerdo (VE) utilizando a técnica de Multiplex. Os resul-
tados são apresentados como média ± erro padrão da média. Foi utilizada a análise 
de variância (ANOVA) de dois caminhos para comparar os grupos, com post-hoc 
de Tukey (p<0,05). Resultados: Com relação a morfologia do coração, os animais 
infartados tratados com dexametasona (ID) apresentaram um aumento da massa 
do VE de 28% quando comparados com os animais sham tratados com DEX (SD), 
bem como houve um aumento de 17% do diâmetro diastólico do VE para os animais 
ID. Em relação à função cardíaca, houve uma atenuação da diminuição da fração de 
ejeção do VE de 43% nos animais ID quando comparados aos animais infartados 
controles (IC). Os ratos infartado e tratados com dexametasona apresentaram meno-
res expressões de citocinas inflamatórias: TGFβ (-39%), IL-1α (-58), IL-6 (-41) e IFNg 
(-50), comparados aos animais IC. Conclusão: Os resultados do presente estudo 
sugerem que a atenuação do aumento das citocinas inflamatórias, ocasionada pelo 
tratamento com a dexametasona, possa ter atenuado a piora do remodelamento e 
disfunção cardíaca em um modelo de infarto. Neste sentido, a dexametasona pode 
ser benéfica em mitigar a evolução da doença cardíaca em animais infartados. Apoio 
Financeiro: CAPES, FAPESP e CNPq.

EP 007
EFEITO DO TREINAMENTO AERÓBIO SOBRE A EXPRESSÃO DE 
LONG NON-CODING RNAS CARDÍACOS: PAPÉIS NAS ALTERAÇÕES 
MORFOFUNCIONAIS MIOCÁRDICAS E NO RENDIMENTO FÍSICO
CAMILA CALDAS MARTINS CORREIA, BRUNO ROCHA DE AVILA PELOZIN, LUIS 
FELIPE RODRIGUES, EDILAMAR MENEZES DE OLIVEIRA, TIAGO FERNANDES
USP - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE - SÃO PAULO - SP - BRASIL. ICB - USP 
- INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: O objetivo do estudo foi investigar o papel dos long non-coding RNAs 
(lncRNAs) nas adaptações morfofuncionais cardíacas induzidas pelo treinamento 
físico aeróbio (TFA) e suas associações na melhora do rendimento físico. Métodos 
e Resultados: Ratas Wistar (180-220g, n=21) divididas em 3 grupos: Sedentário 
Controle (SC, n=7); TFA de natação Protocolo 1 (P1, n=7), sessões de 60 min, 1x/
dia, 5x/semana, por 10 semanas com 5% de sobrecarga corporal; TFA de natação 
Protocolo 2 (P2, n=7), sessões de TFA iguais a P1 até 8ª semana, durante a 9ª se-
mana o TFA foi realizado 2x/dia e, na 10ª semana, 3x/dia. Após o período de TFA, os 
grupos treinados apresentaram bradicardia de repouso, sem alterações na pressão 
arterial. Os grupos P1 e P2 aumentaram, respectivamente, em 29% e 34% o VO2 pico 
e em 46% e 104% a atividade da enzima citrato sintase quando comparados ao SC. 
Foi observada uma hipertrofia cardíaca (HC) dependente do volume de TFA de 19% 
para o grupo P1 e 29% para o P2 quando comparado ao SC, com diferença signi-
ficativa entre P1 e P2 (p<0,0001) e maiores valores de diâmetro de cardiomiócitos 
em P1 (23%, p<0,001) e P2 (33%, p<0,0001) em comparação ao SC. Análises por 
ecocardiograma confirmaram uma maior massa do ventrículo esquerdo nos grupos 
P1 (21%, p<0,05) e P2 (28%, p<0,01) em comparação ao SC, acompanhada de 
um maior diâmetro da parede posterior em P1 e P2. Em relação à função diastólica, 
melhoras foram observadas pela tendência de aumento na razão entre a onda E 
pela onda A e no aumento do tempo de relaxamento isovolumétrico e de desace-
leração da onda E. Também, P1 e P2 apresentaram melhorias na função cardíaca 
global, avaliada pela diminuição no índice de performance miocárdica. A análise de 
expressão dos lncRNAs cardíacos Myoregulin, HOTAIR, Gas5 e H19 revelou níveis 
de expressão significativamente elevados em P1 e P2 quando comparados ao SC. 
Por outro lado, Xist e Miat apresentaram níveis reduzidos em relação ao SC. Curio-
samente, Myoregulin (r=0,54), Gas5 (r=0,58), HOTAIR (r=0,65) e H19 (r=0,66) de-
monstraram correlação positiva com a HC (p<0,001). Ao passo que, Xist (r= -0,65) 
e Miat (r= -0,90) apresentaram correlação negativa (p<0,001). O VO2 pico foi corre-
lacionado positivamente com Myoregulin (r=0,62), Gas5 (r=0,68), HOTAIR (r=0,76) 
e H19 (r=0,78) (p<0,001). Enquanto Xist (r= -0,62) e Miat (r= -0,72) permaneceram 
associados negativamente com esse indicador (p<0,001). Conclusão: Os resulta-
dos demonstram que os lncRNAs podem estar envolvidos na HC fisiológica, melhora 
da complacência ventricular e desempenho físico induzido pelo TFA.
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EP 008
EFEITO DO TREINAMENTO RESISTIDO DINÂMICO, ISOMÉTRICO E 
COMBINADO (DINÂMICO + ISOMÉTRICO) NA PRESSÃO ARTERIAL 
AMBULATORIAL EM HOMENS HIPERTENSOS
JULIO CESAR SILVA DE SOUSA, RAFAEL YOKOYAMA FECCHIO, LAURA OLIVEIRA-
SILVA, ANDREA PIO DE ABREU, GIOVÂNIO VIEIRA DA SILVA, LUCIANO FERREIRA 
DRAGER, DAVID LOW, CLÁUDIA LÚCIA DE MORAES FORJAZ
EEFE-USP - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Estudos têm demonstrado que tanto o Treinamento Resistido Dinâmico 
(TRD) quanto o Treinamento Resistido Isométrico de Handgrip (TRI_h) diminuem a 
pressão arterial (PA) clínica de hipertensos. Entretanto, os efeitos desses treinamen-
tos sobre a PA ambulatorial são controversos. Adicionalmente, considerando que 
esses treinamentos parecem se agir por mecanismos distintos, sua combinação, 
num Treinamento Resistido Combinado (TRC = TRD+TRI_h), poderia potencializar a 
redução da PA ambulatorial, o que ainda não foi investigado. Assim, o objetivo deste 
estudo foi avaliar os efeitos do TRD, TRI_h e TRC sobre a PA ambulatorial de hiper-
tensos. Métodos: Homens de meia idade, hipertensos e com medicação mantida há 
pelo menos quatro meses foram aleatoriamente alocados em um de quatro grupos 
de intervenção (3xsemana por 10 semanas): TRD (3 séries de 8 exercícios resistidos 
- 50% de 1RM); TRI_h (4 séries de 2 min de handgrip unilateral alternado - 30% da 
CVM); TRC (TRD seguido do TRI_h) e; grupo controle (CON - 30 min de alongamen-
tos). As PA sistólica (PAS) e diastólica (PAD) de 24h, vigília e sono foram avaliadas 
no início e final do estudo, 
sendo os resultados anali-
sados por ANOVAs mistas 
de dois fatores (grupo x 
fase), considerando um 
nível de significância de 
P<0,05. Resultados: Cin-
quenta e um indivíduos 
completaram o estudo 
(TRD = 16; TRI_h =15; 
TRC=14 e CON=15). Não 
houve diferença em ne-
nhuma nas variáveis ana-
lisadas entre os períodos 
inicial e final ou entre os 
grupos.  (Tabela 1) Con-
clusões: Os TRD, TRI_h 
e TRC não diminuem a PA 
ambulatorial de homens 
hipertensos medicados 
de meia idade. 

EP 010
EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL E 
FUNÇÃO VASCULAR DE INDIVÍDUOS HIPERTENSOS
FABIO TANIL MONTREZOL, ALESSANDRA MEDEIROS
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo é um dos 
principais agentes etiológicos é a hipertensão arterial. O envelhecimento é acompanha-
do de aumentos pressóricos, causados especialmente pelo endurecimento do leito ar-
terial. Contudo, ao tratar-se a hipertensão com exercício físico há um grande impacto na 
redução de mortalidade por doenças cardiovasculares. Porém, carece de mais estudos, 
sobre a eficácia do exercício físico na atenuação da disfunção vascular. A fim de avaliar 
estes desfechos do exercício físico, este estudo teve como objetivo verificar o efeito de 
uma sessão aguda de exercício aeróbio sobre a pressão arterial e função vascular de 
indivíduos hipertensos. Recrutou-se, de ambos sexos, 11 indivíduos hipertensos com 
idade entre 40 e 55 (47,55±5,92 GJ) e 11 entre 60 e 80 anos (67,18±5,64 GI). O estudo 
foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CEP/UNIFESP: 1395/2016). Avaliou-se 
a pressão arterial pela monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) após cada 
sessão experimental e a reatividade vascular carotídea pelo cold pressor test antes e 
após protocolo experimental. Todos indivíduos foram submetidos a avaliação cardior-
respiratória a fim de estabelecer a velocidade referente ao primeiro limiar ventilatório, e 
de forma aleatória aos dois protocolos experimentais: um de 55 minutos de exercício 
aeróbio em esteira rolante na velocidade atingida no limiar ventilatório e outro controle. 
Em cada sessão os voluntários foram submetidos ao cold pressor test seguido do pro-
tocolo experimental e novamente cold pressor test e instalação da MAPA. Observou-se 
que a intima média carotídea do GJ era menor (0,52±0,12vs0,62±0,09 GJvsGI respec-
tivamente) e após análise de variância e post-hoc de bonferroni, observou-se melhora 
da função vascular em ambos grupos após sessão aguda de exercício aeróbio [(GJ= 
1,41±1,78vs3,04±1,20, pré vs pós respectivamente) e (GI= 0,31±1,92vs2,27±1,43 pré 
vs pós respectivamente)F(1,20)=21,632;p<0,001]. Observou-se também, aumento no 
descenso noturno da pressão sis-
tólica (7,02±6,58vs10,50±7,17[-
F(1,20)=25,257;p<0,001]) e redu-
ção da variabilidade da pressão 
arterial (14,69±3,83vs12,86±3,02[-
F(1,20)=264,542;p<0,01]) apenas 
no GJ. Concluímos que o exercício 
aeróbio agudo é uma importante 
ferramenta na redução do risco de 
morbi-mortalidade cardiovascular 
por produzir melhora na função 
vascular de indivíduos hipertensos 
independente da idade, além de 
produzir efeitos positivos na va-
riabilidade e melhora no padrão 
dipper da pressão arterial sistólica 
de indivíduos hipertensos jovens. 

EP 009
EFEITOS DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS COMBINADOS 
EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: ASSOCIAÇÃO EN-
TRE CAPACIDADE FUNCIONAL E VARIÁVEIS ECOCARDIOGRÁFICAS
AJT FERRON, FV FRANCISQUETI-FERRON, TFC VALADÃO, PN MORIMOTO, SA 
TRIVELLATO, KNDS MALAGUTTE, CFSMP SILVEIRA, R BAZAN, LC MARTIN, SG 
ZANATI-BAZAN
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica decorrente de 
prejuízos estruturais e funcionais no miocárdio, resultando em comprometimento 
do enchimento ventricular ou da ejeção de sangue, associados a intolerância ao 
exercício, dispneia, fadiga e diminuição da qualidade de vida. A literatura aponta 
benefícios do treinamento físico como melhorias no desempenho físico e qualida-
de de vida desses pacientes, associadas à melhora nos parâmetros relacionados 
ao músculo esquelético e sistema cardiovascular. Objetivo: Verificar a associação 
entre a capacidade funcional e variáveis ecocardiográficas em pacientes com IC sub-
metidos a um programa de exercícios físicos combinados (EFC). Métodos: Ensaio 
clínico longitudinal, randomizado e controlado, composto por 82 pacientes com IC 
de fração de ejeção reduzida, divididos em dois grupos: Grupo Controle (GC, n=41): 
receberam apenas recomendação de atividades físicas de rotina; Grupo Intervenção 
(GI, n=41): submetidos a um programa de EFC supervisionado, composto por exer-
cício aeróbico do tipo caminhada contínua (50-65% do VO2 de pico), acrescidos de 
EF de força de baixa intensidade (50% da Contração Voluntária Máxima), três vezes 
por semana durante 16 semanas. Antes e após 16 semanas de protocolo, foram 
realizados teste de caminhada Cooper 12 minutos e ecocardiograma transtorácico. 
As comparações entre os dois grupos foram efetuadas pelo teste t para amostras 
independentes, após verificação da normalidade pelo teste Shapiro-Wilk; e as as-
sociações entre distância percorrida e variáveis ecocardiográficas pelo coeficiente 
de correlação de Spearman. Resultados: Após 16 semanas de treinamento físico 
as comparações das variáveis de capacidade funcional: distância percorrida e VO2 
de pico, mostraram melhora significante no GI em relação ao GC. As comparações 
das variáveis ecocardiográficas apontam melhora significante no GI no momento pós 
em relação ao momento pré-treino, assim como quando comparado ao GC. Houve 
associações entre distância percorrida e volume do átrio esquerdo indexado (R=-
0,459; p<0,001), entre distância percorrida e razão E/e’ médio (R=-0,323; p=0,003), 
entre distância percorrida e fração de ejeção do ventrículo esquerdo (R=0,673; 
p<0,001), entre distância percorrida e velocidade de excursão sistólica do anel mitral 
ao Doppler tissular (onda S) (R=0,491; p<0,001). Conclusão: A distância percorrida 
e as variáveis ecocardiográficas apresentam correlação e apontam a efetividade do 
programa de EFC. FAPESP: 2016/04959-9.

EP 011
EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO DINÂMICO, ISOMÉTRICO E 
COMBINADO (DINÂMICO + ISOMÉTRICO) NA HIPERTENSÃO ARTE-
RIAL: UM ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO RANDOMIZADO
RYF ECCHIO, JCS SOUSA, L OLIVEIRA-SILVA, ND DA SILVA JR, AP ABREU, GV DA 
SILVA, LF DRAGER, D LOW, CLM FORJAZ
USP - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE - SÃO PAULO - SP - BRASIL. USP - 
FACULDADE DE MEDICINA - SÃO PAULO - SP - BRASIL. LIVERPOOL JOHN MOORES 
UNIVERSITY - LIVERPOOL - MERSEYSIDE – INGLATERRA
Introdução: O treinamento resistido dinâmico (TRD) reduz a PA de hipertensos, sen-
do recomendado pelas diretrizes de tratamento dessa doença. Mais recentemente, 
o treinamento isométrico com handgrip (TRI_h) tem sido proposto, sendo uma mo-
dalidade com alto potencial de adesão pois envolve sessões com apenas 11 min de 
duração. Porém, a recomendação do TRI_h ainda é divergente entre as diretrizes, 
devido a lacunas na literatura. Nesse sentido, o efeito do TRI_h foi pouco estudado 
em comparação às modalidades convencionais. Além disso, ainda não foi avaliado 
um possível efeito aditivo do TRI_h se associado ao TRD (o que é denominado neste 
estudo como treinamento resistido combinado – TRC). Objetivos: Avaliar e compa-
rar os efeitos dos TRD, TRI_h e TRC sobre a PA e seus mecanismos hemodinâmicos, 
vasculares e autonômicos em hipertensos. Métodos: 62 homens (53±9 anos) hiper-
tensos medicados realizaram 10 semanas de intervenção sendo aleatorizados entre 
quatro grupos: TRD (8 exercícios, 50% de 1RM e 3 séries), TRI_h (30% da CVM, 4 
séries de 2 min), TRC (TRD + TRI_h) e controle (C – sessões de alongamento). No 
início e ao final do estudo, foram realizadas avaliações da PA clínica (método aus-
cultatório), hemodinâmica sistêmica (reinalação de CO2), função vascular (ultrassom 
braquial) e regulação autonômica cardiovascular (análise das variabilidades da fre-
quência cardíaca e da PA). As respostas às intervenções (∆ = valores finais – valores 
iniciais) foram comparadas entre os grupos através de ANCOVAs ajustadas para 
os valores iniciais (P≤0,05 como nível de significância). Resultados: O TRI_h não 
apresentou efeitos diferentes do C em nenhuma das variáveis (todas P > 0,05). Por 
outro lado, houve redução significante da PA sistólica após o TRD (∆TRD - ∆C = -8 
mmHg; 95% IC: -16 a -1 mmHg; P = 0,023) e o TRC (∆TRC - ∆C = -11 mmHg; 95% 
IC: -18 a -3 mmHg; P = 0,002). Além disso, houve aumento significante do fluxo 
sanguíneo pico na hiperemia reativa (marcador de função microvascular) após o TRD 
(P = 0,019 vs C) e o TRC (P = 0,047 vs. C). Quanto às demais variáveis, o TRD e o 
TRC apresentaram efeitos semelhantes ao C (todas P > 0,05). Conclusão: O TRD, 
mas não o TRI_h, reduziu a PA e melhorou a função microvascular de hipertensos. A 
adição do TRI_h ao TRD, num TRC, não promoveu efeitos aditivos. Portanto, esses 
resultados sustentam a recomendação do TRD, mas não do TRI_h, para hipertensos.
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EP 012
HEMODINÂMICA DURANTE O EXERCÍCIO FÍSICO E NA ATIVAÇÃO 
ISOLADA DO METABORREFLEXO MUSCULAR EM PESSOAS COM 
HISTÓRICO FAMILIAR DE DIABETES
ALINE TOLEDO DE OLIVEIRA, TUANY MAGESTE LIMONGI ZAMPERLIM, JOSÁRIA 
FERRAZ AMARAL, DANIEL GODOY MARTINEZ, MATEUS CAMAROTI LATERZA
UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO CARDIOVASCULAR E FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO DA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - JUIZ DE FORA - MG - BRASIL
Introdução: Duranteo exercício físico pessoas com diabetes possuem maior valor 
pressórico e menor vasodilatação, sendo justificado, em parte, pela maior ativação 
metaborreflexa muscular. Assim, é importante conhecer a integridade desses sis-
temas em pessoas com elevada chance para o desenvolvimento de diabetes. O 
objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento pressórico e vasodilatador durante 
o exercício e o metaborreflexo muscular de pessoas com histórico familiar de dia-
betes (HF+). Métodos: A amostra foi composta por indivíduos normoglicêmicos, 
sendo 12 com HF+ e 12 sem histórico familiar de diabetes (HF-), pareados por idade 
(31±5 vs. 28±5anos, p=0,248, respectivamente). Pressão arterial média (DIXTAL) e 
fluxo sanguíneo muscular do antebraço (Hokanson) foram registrados simultanea-
mente durante três minutos de basal seguidos de 3 minutos de exercício isométrico 
de preensão manual a 30% da contração voluntária máxima (JAMAR). A condutância 
vascular foi calculada pela divisão do fluxo sanguíneo muscular pela pressão média, 
multiplicado por 100. Para avaliação isolada do metaborreflexo muscular, imedia-
tamente após o término do exercício físico foi realizada, por 2 minutos, a oclusão 
circulatória e medida a pressão arterial. Análise Estatística: Foi realizada ANOVA 
de dois fatores e considerado significativo p<0,05. Resultados: Para todas as variá-
veis, os grupos HF+ e HF- foram semelhantes no basal e aumentaram significativa-
mente e semelhantemente no 3º min de exercício, respectivamente: Pressão arterial 
média (basal: 85±7 vs. 82±7mmHg; 3º min de exercício: 99±10 vs. 97±13mmHg, 
tempo p<0,001, grupo p=0,499, interação p=0,589); Fluxo sanguíneo muscular 
(basal: 2,23±0,66 vs. 2,13±0,56ml/kg/100g; 3º min de exercício: 3,02±1,41 vs. 
3,09±1,02ml/kg/100g, tempo p<0,001, grupo p=0,967, interação p=0,630); Con-
dutância vascular (basal: 2,59±0,68 vs. 2,56±0,49 unidades; 3º min de exercício: 
3,02±1,30 vs. 3,18±1,04 unidades, tempo p=0,010, grupo p=0,844, interação 
p=0,614). Na ativação metaborreflexa os valores da pressão arterial média foram 
semelhantes e aumentaram significativamente em relação ao basal nos grupos HF+ 
e HF-, respectivamente (1º min de oclusão: 90±8 vs. 88±9mmHg; 2ºmin de oclu-
são: 90±8 vs. 88±10mmHg, tempo p<0,001, grupo p=0,445, interação p=0,705). 
Conclusão: O comportamento pressórico e vasodilatador durante o exercício, assim 
como o metaborreflexo muscular estão preservados em indivíduos com HF+.

EP 014
IMPACTO DA MASSA MAGRA NA POLINEUROPATIA DIABÉTICA DIS-
TAL: RESULTADOS DO BRAZILIAN DIABETES STUDY
ELIEL MATEUS DOMICIANO, VANEZA LIRA WALDOW WOLF, BEATRIZ LUCHIARI, 
JOAQUIM BARRETO, IKARO BREDER, FERNANDA FERREIRA GROSSO, MARIA LUISA 
DIAS, GIL GUERRA-JUNIOR, ANDREI C SPOSITO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - CAMPINAS - SP - BRASIL
Introdução:  A inflamação, o estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial são 
os três principais fatores envolvidos na fisiopatologia da polineuropatia diabética 
(PND). Ademais, estudos apontam que a redução da massa muscular pode ser 
consideradas uma das complicações crônicas relacionadas ao diabetes mellitus tipo 
2 (DM2), contudo, existem poucos estudos mostrando a associação entre sarcopenia 
e complicações microvasculares diabéticas. Métodos: Foram incluídos indivíduos 
selecionados a partir do Brazilian Diabetes Study, coorte multicêntrica prospectiva 
de avaliação de risco cardiovascular em voluntários com DM2. Os pacientes foram 
submetidos a exames laboratoriais e medidas antropométricas via densitometria por 
dupla emissão de raios-X (DXA). A presença ou ausência de PND foi avaliada pelo 
Protocolo Michigan. As análises estatísticas foram realizadas no SPSS 21, utilizando 
os testes de Mann-Whitney U, Pearson χ2 e regressão logística binária. Considerou-
se analise de significância p-valor menor que 0,05.  Resultados: Um total de 764 
pacientes foram incluídos de acordo com a presença ou ausência de polineuropatia, 
destes, 59,6% (611) eram do sexo masculino, com média de idade de 57,5 ± 7,76. 
Ainda, 42,2% dos pacientes com tempo de DM2 superior a 10 anos, média 9,7 ± 7,2. 
Cerca de 25,5% (195) pacientes apresentaram presença de PND. Em comparação de 
grupos, foi identificado valores inferiores e significativamente estatísticos para massa 
magra no grupo com presença de PND (mediana, 52,2 [95% IC: 50,7-53,7];49,4 
[95% IC: 48,7 – 50,4] p= 0.003, respectivamente).  Valores de massa magra inferior 
ao percentil 50, mostraram-se significativamente associados à ausência de PND 
(OR:0,653; 95% IC: 0,460 – 0,927, p=0,017), mesmo após ajustes de idade e sexo 
(OR: 0,574; 95% IC: 0,400 – 0,823, p<0,003). Conclusão: Os indivíduos com valores 
superiores demassa magra, mostraram-se significativamente associado à ausência 
de PND, mesmo ajustes pela duração do DM2. 

EP 013
IMPACTO DA DISFUNÇÃO DIÁSTOLICA NA CAPACIDADE FUNCIONAL 
E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍA-
CA E FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA 
E.M.F. SILVA, R. M LOUREIRO,P. M. SILVA, A. L. SILVA, A. CECHINATTI, F. R. PRONE, G. 
CASALE, R. S. AGUILAR, C. H. F. LIMA, M. G. ROSCANI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) - SÃO CARLOS - SP - BRASIL
Introdução: Pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida (IC-
FER) apresentam grande prejuízo na qualidade de vida (QV) e capacidade laboral 
e tolerância ao exercício. Estudar fatores possivelmente determinantes para esse 
prejuízo é de extrema importância. Objetivo: Correlacionar marcadores clínicos e 
ecocardiográficos com qualidade de vida e capacidade funcional (CF) em pacientes 
com ICFER acompanhados em umm ambulatório multidisciplinar de IC. Métodos: 
Estudo prospectivo transversalrealizado em pacientes  que iniciaram tratamento em 
um ambulatório de IC com FE <50% de um hospital universitário, submetidos à ava-
liação clínica, ecocardiograma transtorácico, teste de caminhada de seis minutos 
(TC6), questionário de QV Minnesota e questionário de capacidade de atividade fí-
sica VSAQ. A análise de regressão múltipla foi realizada para avaliar quais fatores 
estavam associados à piora CF e QV desses pacientes. Resultados: Foram incluí-
dos 18 pacientes, com média de idade de 61 ± 13 anos, em NYHA I (28%), II (44%) 
ou III (28%), FE do ventrículo esquerdo (VE) de 35 ± 14%,  E’septal de 5,9 ± 2,7 cm

EP 015
INFLAMAÇÃO PERIVASCULAR DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS EM JO-
VENS USUÁRIOS DE ESTEROIDES ANDROGÊNICOS ANABOLIZANTES
FR SOUZA, CE ROCHITTE, DC SILVA, AMR GOMES, MR SANTOS, GWP FONSECA, 
ACBF BATTAGLIA, KTS CORREA, CE NEGRÃO, MJNN ALVES
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO- SP – BRASIL
Introdução: O uso ilícito de esteróides androgênicos anabolizantes (EAA) está 
associado à redução do efluxo do colesterol mediado pela lipoproteína de alta 
densidade (HDL), redução significativa da concentração plasmática de HDL e 
aumento da concentração plasmática da lipoproteína de baixa densidade (LDL). Além 
disso, também tem sido documentado a presença de doença arterial coronariana 
(DAC) subclínica precoce em jovens usuários de EAA. A inflamação é a chave para 
o processo aterogênico associado à vulnerabilidade da placa aterosclerótica. A 
avaliação da atenuação da gordura média pericoronária (pericoronary fat attenuation 
mean – pFAM) surgiu como um marcador de inflamação coronariana e pode predizer 
eventos cardiovasculares futuros, o que é mensurável a partir da angiotomografia 
computadorizada de coronárias padrão (CCTA). No entanto, se o abuso de AAS tem 
um papel no pFAM em usuários de EAA jovens do sexo masculino é desconheci-
do. Objetivo: Avaliar se o abuso de EAA pode levar a maior pFAM e inflamação 
coronariana precoce em jovens usuários de EAA do sexo masculino. Métodos: 50 
participantes (29±5 anos) foram alocados em 3 grupos: 20 usuários de EAA (UEAA), 
20 não usuários de EAA (NUEAA), ambos grupos praticantes de musculação, e 10 
indivíduos controles sedentários (CS). A inflamação coronariana foi avaliada pelo 
pFAM-CCTAna artéria coronária direita (CD), artéria descendente anterior esquer-
da (DA) e artéria coronária circunflexa esquerda (Cx). Resultados: pFAM na CD foi 
significativamente maior nos UEAA comparado com NUEAA e CS (-64,59±9,45 vs. 
-79,21±6,67 vs. -80,97±7,91 Unidades Hounsfield (HU), respectivamente, p<0,001]. 
Além disso, a pFAM da DA foi maior nos UEAA em comparação com os NUEAA 
e CS (-72,83±7,21 vs. -79,41±6,72 vs. -80,97±7,72 HU, p=0,006). Entretanto, não 
houve diferença para pFAM na Cx entre os UEAA, NUEAA e CS (-74,30±5,85 vs. 
-79,77±7,13 vs. -78,19±5,82 HU, respectivamente, p=0,069). Conclusão: Nossos 
resultados indicam que o abuso de EAA pode estar associado com maior inflamação 
perivascular das artérias coronárias. Essa inflamação pode estar associada ao 
desenvolvimento precoce de DAC em jovens usuários de EAA.
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EP 016
INIBIÇÃO DO MIRNA-208A PREVINE A CARDIOTOXICIDADE INDUZIDA 
PELA DOXORRUBICINA, AUMENTANDO A EXPRESSÃO DE SEUS AL-
VOS E DIMINUINDO A DE MARCADORES DE ESTRESSE CARDÍACO
MATEUS JOSÉ ARRUDA, URSULA PAULA RENÓ SOCI, TIAGO FERNANDES, EDILAMAR 
MENEZES DE OLIVEIRA 
USP - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O tratamento com doxorrubicina (DOX) pode induzir cardiotoxicidade, 
pela modificação precoce da expressão de genes e marcadores de estresse cardía-
co. O miRNA-208a é um marcador epigenético de estresse e remodelamento cardía-
co, regulando a expressão de β-miosina de cadeia pesada (β-MCP) através de seus 
alvos. Objetivos: Avaliar o efeito preventivo da inibição do miRNA-208a no estresse 
cardíaco provocado pela DOX, em cultura primária de cardiomiócitos de neonatos. 
Métodos: Os cardiomiócitos foram extraídos de corações de ratos Wistar neonatos, 
isolados por gradiente de Percoll e plaqueados a 1,34.105células/well. Após 48h, 
foram transfectados com 10 nM de antimiR-208a ou Controle negativo. Após 72 h 
foram tratados com 0,5 uM de DOX ou não e divididos em quatro grupos: Controle 
(C), DOX (D), antimiR-DOX (AD) e antimiR (A). qRT-PCR foi realizado para ava-
liação da expressão dos miRNA-208a, -208b e -499, α-actina esquelética (α-act) e 
Fator Natriurético Atrial (ANF). A atividade da lactato desidrogenase (LDH) do meio 
celular foi avaliada por fluorimetria, para avaliar morte celular. O conteúdo proteico 
dos alvos dos miRNAs: Sox6, Purβ Med13, α-MCP e β -MCP, foram avaliados por 
Western Blotting. A área de superfície celular foi marcada por α-actinina por imuno-
fluorescência.  Resultados: Houve um aumento de 499% (p<0,001) do miRNA-208a 
em D vs. C, AD e A. miRNA-208b aumentou 67% (p<0,005) em D e diminuiu em AD 
e A vs. C (p<0,001). O miRNA-499 aumentou 135% (p<0,001) em D e diminuiu em 
AD (p<0,006) e A (p<0,05) vs. C. A expressão gênica de α-act diminuiu em A vs. C 
(p<0,01), D (p<0,05) e AD (p<0,005), e a de ANF aumentou em D vs. C (p<0,01), 
A (p<0,05) e AD (p<0,01). A atividade da LDH aumentou em D comparado a outros 
grupos (p<0,005). DOX diminui a expressão de Sox6 em 60% (p<0,03), de Purβ em 
61,4% (p<0,001) e de Med13 em 27% (p<0,01). DOX diminuiu a relação α/β-MCP 
(p<0,05) e o antimiR-208a preveniu essa diminuição, bem como aumentou a área 
de superfície contrátil das células comparado aos C e D (p<0,006). Conclusões: O 
AntimiR-208a previne o estresse celular provocado pela DOX, pelo aumento da ex-
pressão dos alvos dos miRNAs-208a, -208b e 499, da superfície contrátil das células, 
e da relação α/β-MCP.

EP 018
TREINAMENTO FÍSICO CONCORRENTE ASSOCIADO COM HIDRO-
CLOROTIAZIDA OU ENALAPRIL, MAS NÃO OS FÁRMACOS ISOLADOS, 
ATENUAM A DISFUNÇÃO NEUROIMUNE NA HIPERTENSÃO ARTERIAL
MAYCON JUNIOR FERREIRA, DANIELLE DIAS, GABRIEL SILVA, MICHEL SILVA, 
AMANDA ARAUJO, CAMILA DOS SANTOS, MARINA DUTRA, NATHALIA BERNARDES, 
MARIA C. IRIGOYEN, KÁTIA DE ANGELIS
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL. UNI-
NOVE - SÃO PAULO - SP - BRASIL. USJT - SÃO PAULO - SP - BRASIL. INSTITUTO DO 
CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A pressão arterial elevada na pós-menopausa é um alvo do tratamento 
medicamentoso, porém a eficácia farmacológica no manejo da doença e disfunções 
associadas ainda não é satisfatória nessa população. Objetivo: Avaliar os efeitos 
da combinação hidroclorotiazida ou enalapril e treinamento físico concorrente so-
bre o controle pressórico e mecanismos neuroimunes em um modelo de hiperten-
são e menopausa. Métodos: Ratas (SHR, 90 dias/vida) foram ooforectomizadas e 
alocadas em grupos: sedentárias (OS), sedentárias tratadas com hidroclorotiazida 
(OSH), sedentárias tratadas com enalapril (OSE), treinadas tratadas com hidrocloro-
tiazida (OTH) e treinadas tratadas com enalapril (OTE). Hidroclorotiazida (30mg/kg) 
e enalapril (3mg/kg) foram administrados em água de beber e o treinamento físico 
(3 dias/sem, 8 sem) consistiu de exercício aeróbio seguido pelo exercício resistido. 
Sensibilidade barorreflexa e variabilidades da frequência cardíaca e pressão arterial 
foram analisadas. Antagonista do receptor de vasopressina, losartana e hexametô-
nio foram injetados sequencialmente para avaliar os sistemas vasopressores. Perfil 
inflamatório foi mensurado em tecido cardíaco. Resultados: A pressão arterial foi 
reduzida nos grupos tratados isoladamente e associado ao treinamento físico (vs.
OS). A resposta bradicárdica da sensibilidade barorreflexa aumentou nos grupos 
treinados (vs.OS). Já a resposta taquicárdica foi aprimorada nos grupos enalapril 
(OSE e OTEvs.OS) e hidroclorotiazida treinado (vs.OS). O grupo OTE mostrou maior 
modulação vagal cardíaca (RMSSD: OTE:8,3±1,7vs.OS:6,1±0,7 e OSH:5,8±0,9ms; 
e HF: OTE:21,9±8,1vs.OS:11,9±2,3, OSH:10,2±2,7 e OTH:13,0±5,0ms²) e a mo-
dulação simpática vascular (mmHg²) foi reduzida em ambos os grupos treinados 
(OTH:6,2±5,2 e OTE:7,5±4,3vs.OS:18,8±6,1; OSH:15,8±5,5 e OSE:13,2±5,5). In-
fusão de hexametônio induziu menor queda pressórica média (mmHg) nos gru-
pos OTH (-50±12) e OTE (-54±10) (vs.OS:-75±18). As combinações fármaco e 
treinamento físico promoveram aumento de IL-10 comparados com os tratamentos 
farmacológicos isolados (OTH:77±17 e OTE:69±11vs.OSH:44±11 e OSE:48±12) e 
grupo OS (48±19vs.OTH). Conclusão: As combinações farmacológicas com o trei-
namento físico concorrente são mais eficazes que os fármacos isolados em atenuar 
a disfunção autonômica e adaptação imune devido aos maiores efeitos sobre o tônus 
simpático e perfil antiinflamatório, atribuindo ao exercício físico um papel crucial para 
potencializar os efeitos farmacológicos no manejo da hipertensão arterial. Apoio fi-
nanceiro: FAPESP (2019/06277-0).

EP 017
TRATAMENTO COM PERINDOPRIL MELHORA A RIGIDEZ ARTERIAL 
VIA INIBIÇÃO DA SINALIZAÇÃO RHOA/RHO-QUINASE/COFILIN-1
DS MIOTTO, ALINE DIONIZIO, ANDRÉ M JACOMINI, ANDERSON S ZAGO, MARÍLIA 
AFONSO RABELO BUZALAF, SANDRA L AMARAL 
UNESP - BAURU - BAURU - SP - BRASIL
Introdução: A rigidez arterial, frequentemente associada à hipertensão, é determina-
da por vários fatores, dentre eles a desorganização da parede vascular e tem sido 
reconhecida como um preditor independente de mortalidade por todas as causas. A 
inibição do sistema renina angiotensina é importante no controle da hipertensão, mas 
pouco se sabe sobre seus efeitos na rigidez arterial. A identificação dos mecanis-
mos moleculares envolvidos na rigidez aórtica, por meio da análise proteômica, pode 
apontar alvos importantes para a intervenção terapêutica da hipertensão. Objetivo: 
O estudo avaliou os efeitos do perindopril na pressão arterial, na velocidade da onda 
de pulso (VOP) e nas proteínas diferencialmente expressas na aorta de ratos es-
pontaneamente hipertensos (SHR), usando uma abordagem proteômica. Métodos: 
Ratos SHR foram tratados com perindopril (SHRP) ou água (ratos SHRc) durante oito 
semanas. Ratos Wistar foram usados somente como controle. Resultados: O grupo 
SHRC apresentou maior pressão arterial sistólica (PAS, +70%) e VOP (+31%) em 
relação aos ratos Wistar. Por outro lado, o grupo SHRP apresentou maiores valores de 
concentração de nitrito e menores valores de PAS e VOP, em comparação com SHRC. 
Das 21 proteínas suprarreguladas na parede aórtica de SHRC, a maioria delas estava 
envolvida com a organização do citoesqueleto da actina, dentre elas a Tropomiosi-
na e Cofilina-1. Após o tratamento com perindopril, houve uma regulação positiva 
dos inibidores de dissociação do GDP (GDIs), que normalmente inibem a via RhoA/
Rho-quinase/cofilina-1, a qual tem importante participação no enrijecimento arterial. 
Em conclusão, os resultados do presente estudo revelaram que o tratamento com 
perindopril reduziu a PAS e a VOP em SHR. Além disso, a análise proteômica da aorta 
de animais tratados com perindopril identificou, pela primeira vez, uma regulação 
positiva de GDIs que, associado ao aumento da biodisponibilidade de oxido nítrico, 
podem inibir a via RhoA/Rho-quinase/Cofilin-1 e contribuir para reduzir o enrijecimen-
to arterial em SHR. Portanto, podemos propor que a ativação de GDIs ou inibição 
da via RhoA/Rho-quinase, por aumentos de nitrito, possam ser estratégias possíveis 
para o controle da rigidez arterial na hipertensão. 

ENFERMAGEM
TL 019
AVALIAÇÃO DO AUTOCUIDADO EM DÍADES DE PACIENTES COM IN-
SUFICIÊNCIA CARDÍACA E SEUS CUIDADORES 
WILSON AMMM, DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ
ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Pesquisas recentes sugerem que o Autocuidado (AC) na insuficiência 
cardíaca (IC) é um fenômeno diádico, em que características do paciente influenciam 
as contribuições do cuidador e vice-versa. Objetivo: Analisar o AC em díades de 
pacientes com IC e seus cuidadores. Método: Estudo transversal, realizado em dois 
ambulatórios de IC com amostra de 140 díades. Estudo foi aprovado pelo Comitê de 
ética e Pesquisa. O AC do paciente foi avaliado pelo Self-care Heart Failure Index 
e a contribuição do cuidador pelo Caregiver Contribution to Self-care Heart Failure 
Index. Modelagem de efeitos mistos foi adotada para derivar variáveis do AC diádico 
(média e incongruência do engajamento da díade no AC); e as influências de variá-
veis selecionadas  dos pacientes e cuidadores no AC diádico foram analisadas por 
regressão linear múltipla. Resultados: Os pacientes (idade média de 64,30 DP = 
11,61 anos; 56,43% do sexo masculino) e os cuidadores (idade média de 52,03 DP 
= 13,72 anos; 80,50% do sexo feminino; 48,57% cônjuges e 24,29% filhos dos pa-
cientes) mostraram AC insuficiente, com escores de manutenção (pacientes - 51,69; 
cuidadores - 62,69) e de manejo (pacientes - 60,68; cuidadores - 62,85) abaixo de 
70 pontos. Os escores de confiança para o AC também foram inadequados (pa-
cientes - 64,52 e cuidadores - 63,25). As médias e as incongruências do AC diádico 
foram: 57,19 e 11,00 para AC de manutenção; 61,53 e 2,63 para o de manejo; os da 
confiança para AC diádico foram 63,89 e -1,27. As variáveis independentemente as-
sociadas ao AC diádico de manutenção foram: apoio social percebido pelo cuidador 
(0,113; p=0,005) e conhecimento da IC pelo paciente (0,101; p=0,036); ao AC de 
manejo: domínio físico da qualidade de vida relacionada à saúde do paciente (0,307; 
p<0,001), apoio social percebido pelo cuidador (0,135; p=0,009) e confiança do 
cuidador (0,139; 0,003); à confiança para o AC diádico foram: domínio psicológico da 
qualidade de vida do cuidador (0,013; p=0,047); e conhecimento do paciente sobre 
a IC (0,019; p<0,001). Foi possível identificar as variáveis independentemente asso-
ciadas às incongruências no AC diádico. Conclusão: Os coeficientes do AC diádico 
na IC e a confiança para o AC estão aquém do desejável. Iniciativas para melhorar o 
apoio social, a qualidade de vida psicológica e a confiança do cuidador, bem como 
o conhecimento do paciente sobre a IC têm potencial de influir positivamente no AC 
diádico. Os resultados apoiam a necessidade de uma perspectiva diádica na prática 
clínica e na pesquisa.
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EP 020
A CONSULTA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚ-
DE: CUIDADO ÀS PESSOAS COM DOENÇA ARTERIAL CORONÁRIA
THAINARA R DE SOUSA, MARIA CLARA M M GONÇALVES, ALINE T A DA SILVA, LEILA 
T PAGAMICCE, MAYZA L S NEVES, ROBERTA CM RODRIGUES, MARÍLIA E CORNÉLIO, 
THAÍS M SÃO-JOÃO
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS - CAMPINAS - SÃO PAULO – BRASIL. UNIVERSITY OF 
RHODE ISLAND - KINGSTON - RHODE ISLAND - UNITED STATES
A Consulta de Enfermagem (CE) é uma estratégia do cuidado, com vistas a identificar 
problemas, condições ineficazes de saúde e promover saúde. Dentre outras finalidades, 
a CE age como uma ferramenta eficaz para sensibilizar a pessoa a manejar a própria 
saúde e controlar fatores de risco modificáveis. Este estudo teve como objetivo com-
preender a CE em um ambulatório de enfermagem em cardiologia de um hospital público 
de alta complexidade no interior do Estado de São Paulo; com vistas à obtenção de um 
modelo padronizado de atendimento à pessoa com Doença Arterial Coronária (DAC) na 
Atenção Secundária. Trata-se de estudo exploratório, transversal e de abordagem qualita-
tiva; desenhado de acordo com as recomendações das diretrizes Consolidated Criteria for 
Reporting Qualitative Studies (COREQ).  Foram acompanhadas CE de pessoas com DAC 
no com base no emprego do referencial teórico da fenomenologia interpretativa, em que a 
pesquisadora esteve na posição de ouvinte sem interferir na assistência prestada, toman-
do notas de características tais como perguntas norteadoras realizadas pelas enfermei-
ras, ordem cronológica dos eventos ocorridos dentro da consulta e tempo despendido. 
Como resultado foi observado que cada consulta dura em média uma hora e respeita as 
seguintes etapas: (1) avaliação da resolutividade das intervenções implementadas nas 
últimas consultas em relação às queixas anteriores e levantamento de novos problemas; 
(2) avaliação da adesão à terapia medicamentosa, terapia nutricional e avaliação de exa-
mes laboratoriais; (3) exame físico direcionado ao sistema cardiovascular, pulmonar e 
tegumentar; (4) abordagem dos comportamentos relacionados aos fatores de risco de 
estabelecimento e progressão da doença (atividade física, sono, aspectos familiares e 
emocionais); (5) estabelecimento de metas junto ao paciente para melhora dos aspectos 
comportamentais e laboratoriais; (6) quando necessário, discussão junto à equipe médica 
local para modificações no tratamento  medicamentoso e condução de exames. Durante 
todo o atendimento, a enfermeira responsável faz o registro das etapas no prontuário ele-
trônico e, ao final, realiza o agendamento de retorno junto ao paciente, após três ou seis 
meses. A CE aborda aspectos importantes ao tratamento em saúde além das terapias 
convencionais, trazendo questões como comportamentos em saúde e fatores de risco 
modificáveis. Entretanto, são prementes os estudos experimentais que avaliem o efeito da 
CE nos desfechos de saúde das pessoas assistidas pela enfermagem.

EP 022
ANÁLISE DOS PRINCIPAIS FATORES DE DESCOMPENSAÇÃO NAS IN-
TERNAÇÕES POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (IC) NUM PROGRAMA 
DE CUIDADOS CLÍNICOS
RAQUEL DA SILVA BALDUINO, CAROLINA MARIA NOGUEIRA PINTO
HOSPITAL SAMARITANO PAULISTA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome complexa que apresenta 
altas taxas de mortalidade, internações e alto custo, sendo responsável pela maior 
parte das internações por doenças cardiovasculares e o motivo da descompensa-
ção que pode levar à internação é variável. Um programa de cuidados clínicos em 
IC tem o objetivo de oferecer um tratamento multidisciplinar e especializado aos 
pacientes portadores de IC para educação e gerenciamento da doença. Objetivo: O 
objetivo deste trabalho é avaliar os principais fatores de descompensação nas inter-
nações por IC em pacientes acompanhados por um programa de cuidados clínico, 
de um hospital terciário da saúde suplementar, que preza pela interação entre a equi-
pe multiprofissional, o paciente e familiares, com foco na educação e gerenciamento 
da doença. Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo e observacional, desenvolvido 
a partir da coleta de dados do programa de IC no período de janeiro a dezembro de 
2021, num hospital privado na cidade de São Paulo que segue um programa de 
cuidados clínicos em IC certificado pela Joint Comission International. As variáveis 
quantitativas foram apresentadas em forma de média, desvio padrão e gráficos 
com valores expressos em percentuais. Resultados: Foram avaliados 784 pacien-
tes internados por IC, idade média de 72 anos (±15,8), sexo feminino em 42%, 
sendo 554 internações por IC descompensada, as principais causas de descom-
pensação foram: má adesão em 34%, arritmia em 21%, infecção em 14%, Síndrome 
coronariana aguda em 12%, evolução da doença em 10%, COVID em 5% e hiper-
tensão arterial em 4%. Conclusão: Ao analisar os fatores de descompensação 
da insuficiência cardíaca levando a internações temos a má adesão como o fator 
principal de descompensação, seguido por arritmias, demostrando a importância 
dos programas de gerenciamento de IC como suporte ao paciente e diminuir essa 
causa de descompensação.

EP 021
A RESPOSTA INFLAMATÓRIA À INTERVENÇÃO CORONÁRIA PER-
CUTÂNEA ESTÁ RELACIONADA À LESÃO MIOCÁRDICA EM PACIEN-
TES COM DOENÇA CORONÁRIA ESTÁVEL
PTC FRISSO, FR MATOS, AEP PESARO, FH RACHED, M FRANKEN, A CAIXETA, ACP 
CHAGAS, PA LEMOS, HT PINESI, CV SERRANO JR
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP - BRASIL. HOSPITAL ISRAE-
LITA ALBERT EINSTEIN - - SP - BRASIL
Introdução: No cenário da síndrome coronariana aguda, a liberação de marcadores 
inflamatórios e de marcadores de lesão miocárdica após a intervenção coronária 
percutânea esta associada a um prognóstico desfavorável. No entanto, pouco se 
sabe sobre a associação desses marcadores em pacientes estáveis. Nosso objetivo 
foi descrever a associação entre resposta inflamatória sistêmica e lesão miocárdica 
após intervenção coronária percutânea (ICP) em pacientes com doença coronária 
estável (DCE). Métodos: Neste estudo observacional retrospectivo, amostras de 
sangue foram coletadas antes e 48 horas após ICP bem-sucedida em 329 pacientes 
com DCE. Foram dosados os seguintes marcadores inflamatórios: proteína-C reativa 
(PCR), leucócitos e subtipos, plaquetas, volume plaquetário médio (VPM), relação 
neutrófilo-linfócito (RNL) e relação plaqueta-linfócito (RPL). A troponina I cardíaca de 
alta sensibilidade foi medida apenas após a ICP. A lesão miocárdica relacionada ao 
procedimento foi definida arbitrariamente como aumento dos valores de troponina 
sem alterações em demais exames complementares que configurassem infarto pe-
riprocedimento. O teste de Spearman foi realizado para avaliar a correlação entre 
os marcadores inflamatórios e a troponina. Resultados: Os 329 pacientes incluídos 
tinham média de 65,3±11,7 anos, com 67% homens. 66,7% dos pacientes apresen-
taram lesão miocárdica. A PCI produziu uma resposta inflamatória sistêmica com au-
mento dos níveis dos marcadores dosados. Essa elevação teve correlação positiva 
com o aumento da troponina para diversos marcadores, conforme mostrado na figu-
ra 1. Conclusão: Assim, a ICP em pacientes com DCE induz uma reação inflamatória 
sistêmica, que está associada à carga de lesão miocárdica periprocedimento. Nosso 
estudo levanta a hipótese de que o grau de resposta inflamatória à ICP, avaliado pelas 
alterações dos biomarcadores inflamatórios, pode participar dos mecanismos impli-
cados na reestenose e trombose intra-stent nesse conjunto de pacientes.

EP 023
APLICATIVO PARA CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS NA TEMÁTICA 
PÉ DIABÉTICO
SILVIA SIDNÉIA DA SILVA, IGOR GABRIEL PEREIRA, ANNA LUIZA FERREIRA LEMOS, 
EDILSON CARLOS CARITÁ
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL
O pé diabético é uma complicação que pode acometer os membros inferiores de 
pacientes diabéticos. O diagnóstico precoce e o tratamento podem ajudar a evitar 
complicações. Nesta direção, é importante que os enfermeiros estejam capacita-
dos para reconhecer as complicações que podem culminar nessa condição clínica. 
Atualmente, o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é um recurso 
indispensável em processos de ensino-aprendizagem, sobretudo, os Objetos de 
Aprendizagem (OA) que podem ser vistos como recursos facilitadores para a cons-
trução da aprendizagem nos mais variados contextos. O objetivo deste estudo foi 
desenvolver um objeto de aprendizagem para apoiar na capacitação de enfermeiros 
no atendimento a paciente com pé diabético. Trata-se de um estudo exploratório e 
descritivo, de abordagem qualitativa. Para o desenvolvimento do OA, que é um app, 
utilizou-se a linguagem de programação JavaScript e o framework React Native, o 
armazenamento dos dados foi implementado em arquivos JSON e a estrutura de 
diagramação semântica de códigos com JSX. O app pode ser executado em dispo-
sitivos móveis com os sistemas operacionais Android e iOS. O aplicativo em questão 
permite que o usuário navegue entre páginas em formato de pilha que apresentam 
o conteúdo sobre a temática, permite escrever anotações nos trechos de texto e 
executar um questionário para avaliar os conhecimentos, permitindo que o usuário 
possa revisar suas anotações e se autoavaliar, sempre que julgar necessário. Para 
validação do OA foi realizada análise qualitativa por meio da Pesquisa Participante 
(PP). O OA foi enviado a três especialistas, sendo uma enfermeira e duas endocri-
nologistas. As especialistas sugeriram a substituição de alguns tópicos objetivando 
deixar a indicação da temática mais explícita. Houve recomendação para esclarecer 
que pessoas com Diabetes Mellitus apresentam complicações múltiplas e incluir as 
referências bibliográficas utilizadas. Quanto à navegabilidade, as observações dos 
avaliadores ratificam que o app é relevante, de fácil manuseio e leitura. A qualidade 
das imagens apresentadas é ótima, porém em alguns momentos houve dificuldades 
de retornar para o texto, após clicar nas imagens para ampliá-las. Ressalta-se que 
as contribuições foram efetivadas. Conclui-se que o framework utilizado foi eficiente, 
pois permitiu o mesmo código em sistemas distintos e, após a validação dos espe-
cialistas pode-se inferir que o app é de fácil manuseio e possui conteúdo pertinente, 
portanto, contribuirá na capacitação de enfermeiros para o diagnóstico de paciente 
com pé diabético.
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EP 024
ASPECTOS RELACIONADOS À ADESÃO DE PACIENTES AO USO DE 
NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS: ANÁLISE PELA MORISKY MEDI-
CATION ADHERENCE SCALE 
PAULA ROCCO GOMES LIMA, ANA RAILKA DE SOUZA OLIVEIRA KUMAKURA
FENF-FACULDADE DE ENFERMAGEM-UNICAMP - CAMPINAS - SP - BRASIL
O aumento da expectativa de vida mundialmente trouxe como consequência as 
doenças cardiovasculares (DCV), entre elas as doenças tromboembólicas. Como 
tratamento indicado para essas doenças, surgem os novos anticoagulantes (NOAC) 
com a proposta de maior segurança, com redução dos eventos adversos. Contudo, 
estudos internacionais demonstraram oscilação nos índices de adesão destes pa-
ciente aos NOAC. No contexto da medida de adesão à medicação, a medida indireta 
por meio dos instrumentosautorrelatados se destaca, pelo seu baixo custo e fácil 
aplicabilidade. Logo, motivado pela escassez de estudos que abordam esses aspec-
tos em pacientes brasileiros com DCV, resolveu-se implementar esta pesquisa frente 
ao aumento do número de paciente em uso de NOAC. Assim, o objetivo deste estudo 
foi caracterizar a adesão autorrelatada dos pacientes com DCV ao uso de NOAC e 
identificar os fatores sociodemográficos e clínicos relacionados à adesão a esses 
medicamentos. Método: Estudo descritivo, correlacional e transversal, realizado 
com pacientes em acompanhamento ambulatorial, em um município do interior de 
São Paulo. A coleta de dados sociodemográficos, clínicos e de adesão, por meio 
da Morisky Medication Adherence Scale-8 (MMAS-8), ocorreu por telefone devido às 
restrições impostas pela pandemia da COVID-19. Pesquisa aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (parecer no. 3.985.869) no ano de 2020. Análise Estatística: 
Empregaram-se análises descritiva, de comparação por meio do teste não-paramé-
trico de Mann-Whitney e de correlações por meio do coeficiente de correlação de 
Spearman. Para os modelos de regressão linear múltiplos e generalizados, conside-
rou-se o escore da MMAS-8 como variável dependente. Resultados: Participaram 
do estudo 120 pacientes com DCV em uso de NOAC há 32,3 meses (DP=31,2), em 
média. Mais da metade da amostra era de mulheres (55,8%), inativas profissional-
mente (88,3%), com média de idade de 70,1(DP=13,8) anos e renda familiar média 
de 6,7 salários mínimos (DP=4,7). O escore médio de adesão foi de 7,35 (DP=0,9) 
em um intervalo possível entre 1 e 8, indicando média adesão medicamentosa. Si-
tuação empregatícia inativa, sexo feminino, maior renda familiar e acompanhamento 
em ambulatório público relacionaram-se à maior adesão a esses medicamentos. 
Conclusão: Os pacientesapresentaram média adesão aos NOAC. Situação empre-
gatícia, sexo, renda familiar e tipo de acompanhamento ambulatorial relacionaram-se 
à adesão medicamentosa, devendo ser considerados no delineamento de interven-
ções para esse público.

EP 026
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO COMO EDUCADOR CIENTÍFICO EM UM 
PROJETO DE ATENDIMENTO AO IAM COM SUPRA DE ST NA REDE 
PÚBLICA DE SAÚDE 
JOSELITO ADRIANO DA SILVA, NATHÁLIA CRISTINA ALVES PEREIRA, PAOLA BEGLIOMINI, 
PEDRO DUCCINI TRINDADE , GUILHERME TRIPOLI, POLLIANNA RORIZ, AMAURY 
ZATORRE AMARAL, RODRIGO DE LIMA BANDEIRA, EDNA MARQUES DE OLIVEIRA
ALLM INC - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) apresenta elevada taxa de morbida-
de e mortalidade no Brasil e no mundo.Em 2017, o DATASUS registrou que o IAM foi 
responsável por 10% das internações no Sistema Único de Saúde (SUS) e 7%do total 
de óbitos no país. Tendo em vista a magnitude da doença e o benefício do tratamento 
ser tempo-dependente, em 2019 iniciou-se o Projeto Sprint: uma iniciativa de cola-
boração público-privada com objetivo de otimizar o atendimento ao paciente que dá 
entrada no serviço com IAM com supra de ST através do desenvolvimento de redes 
de atendimento em unidades do SUS, promovendo o diagnóstico rápido e a escolha 
adequada da estratégia terapêutica e em tempo hábil. Métodos: Trata-se de um re-
lato de experiência sobre o papel doenfermeiro como Educador Científico no Projeto 
Sprint, o qual atua como interlocutor e facilitador de informações dentro do serviço 
público de atendimento e gerenciador dos resultados que se obtém através do uso 
de um aplicativo mobile que permite a comunicação entre os serviços envolvidos, por 
exemplo UPA e hemodinâmica. Resultados: Atualmente o projeto está em 4 estados 
e 06 cidades promovendo a integração entre os serviços de emergência e o centro 
de hemodinâmica referência, conforme pactuação junto as secretarias municipais/ 
estaduais de saúde. Com um papel estratégico, oenfermeiro que atua como Educa-
dor Científico deve ter experiência em linha de cuidado ao paciente com IAM e atuará 
ativamente junto ao líder(“Champion)” da rede e aos serviços envolvidos, apoiando 
a estruturação da rede de cuidado em todas as fases. Ações do projeto incluem: 
apresentação do projeto, avaliação diagnóstica do serviço desde a estrutura física ao 
fluxo de atendimento, análise das oportunidades de melhoria, construção de um pla-
no multidisciplinar, treinamentos e oferta de ferramentas conforme as necessidades, 
acompanhamento periódico das redes e gestão dos indicadores de qualidade de 
atendimento baseados na Diretriz Europeia de IAM com supra de ST. Conclusões: 
Conclui-se que o papel do enfermeiro  Educador Científico é estratégico e visionário, 
sendo considerado  pela rede de atendimento como um parceiro para auxiliar na 
organização do fluxo de atendimento do IAM fortalecendo o vínculo com os serviços 
envolvidos, minimizando assim os atrasos no tratamento e reduzindo da mortalidade 
pelo IAM com supra de ST. O papel do enfermeiro é, portanto, fundamental na ma-
nutenção periódica do projeto, diminuindo os erros, engajando os profissionais da 
ponta e contribuindo para melhorar a jornada do paciente com IAM.

EP 025
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA PREVENÇÃO DE COMPLICA-
ÇÕES RENAIS PÓS-PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA
LUCIANA SOARES COSTA SANTOS, JOYCE AIRES DE LUCENA, ANNA CAROLLINE 
DOS SANTOS MOREIRA, ACÁCIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA DEVEZAS, VANDA 
CRISTINA DOS SANTOS PASSOS, ALESSANDRA BONGIOVANI DE LIMA ROCHA
FCMSCSP - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO - SÃO 
PAULO - SP - BRASIL. OUTROS - SÃO PAULO - SP – BRASIL
A parada cardiorrespiratória (PCR) é considerada um problema mundial de saúde 
pública devido a sua alta taxa de morbidade e mortalidade, definida como uma fa-
lha da função da bomba cardíaca ocasionada pela diminuição ou ausência do fluxo 
sanguíneo cerebral adequado gerando uma perda abrupta da consciência, desen-
cadeando inúmeras complicações, como a lesão renal aguda (LRA) por hipoperfu-
são. Objetivo: Identificar complicações renais em pacientes clínicos ou cirúrgicos 
que tiveram parada cardiorrespiratória durante a internação nas Unidades de Clínica 
Médica, Cirúrgica e UTI adulto. Casuística e Método: Trata-se de uma pesquisa 
de campo, prospectiva, descritiva, com abordagem quantitativa, realizada em um 
Hospital de Ensino na zona central do município de São Paulo, aprovado no CEP 
sob nº 4.007.395. Os dados foram coletados até 21 dias após a PCR ou desfecho 
clínico, pois, este intervalo permite a rastreabilidade da disfunção renal. Resultados:  
A mostra foi composta por 31 pacientes, com idade média de 56 anos, predomínio 
do sexo masculino, brancos, com comorbidades cardiovasculares, sem histórico de 
PCR. A principal causa da PCR foi hipóxia, sem descrição do ritmo da parada, com 
reversão após tempo médio de 17 minutos, com compressões. As alterações renais 
foram significativas após 24h e 52% dos pacientes evoluíram a óbito.  A LRA é uma 
síndrome grave que consiste na perda abrupta da função renal, independente da 
etiologia, acarretando um acúmulo de substâncias nitrogenadas, ou seja, creatinina e 
ureia. Contudo, para que haja uma redução dos índices de mortalidade é necessário 
que o profissional crie programas de prevenção da LRA proporcionando segurança 
ao paciente, onde monitorará o balanço hidroeletrolítico, em especial o relativo à 
hipercalemia e hiponatremia junto com os fatores que contribuem com a piora do 
paciente, como por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) ou hipovolemia. 
Após uma reanimação bem sucedida, o enfermeiro precisa controlar rigorosamente 
os sinais vitais e os parâmetros hemodinâmicos desse paciente, bem como estar 
atento a qualquer sinal de complicação, pois o reconhecimento imediato e o tra-
tamento do distúrbio hidroeletrolítico irão refletir no planejamento de intervenções 
viáveis para prevenção ou cuidado da LRA decorrente de uma PCR.

EP 027
BARREIRAS PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO 
CARDÍACA: AVALIAÇÃO ANTES E DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
PPFA TONETTO, AMP RIBEIRO, RAS DANTAS
EERP - ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRÃO PRETO - SP - 
BRASIL HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRÃO PRETO - SP – BRASIL
Introdução: O direito à saúde é um dos direitos sociais constitucionalmente ga-
rantidos. A realidade brasileira ainda é excludente e também reflete as dificuldades 
estudadas e superadas por outros países desenvolvidos. No Brasil, menos de 20% 
dos pacientes que saem de uma internação hospitalar por problemas cardíacos, re-
cebe a indicação para a reabilitação cardíaca. Uma vez no programa, as maiores 
barreiras que dificultam o acesso estão relacionadas com as comorbidades e/ou 
estado funcional, necessidades percebidas e acesso. Objetivos: Avaliar e com-
parar as barreiras para participação em Programa de Reabilitação Cardíaca (PRC), 
na perspectiva de pacientes inseridos em um PRC, antes e após da ocorrência da 
pandemia da covid-19. Método: Estudo observacional, analítico e longitudinal rea-
lizado em duas etapas com pacientes em reabilitação cardíaca de fase 2 e 3 num 
hospital universitário do interior paulista. Na primeira etapa, antes da pandemia, 23 
participantes responderam presencialmente aos 21 itens da Escala de Barreiras para 
a Reabilitação Cardíaca (EBRC), usando uma escala ordinal de 1 a 5 (escore total de 
21 a 105, com maiores escores representam maiores barreiras). Na segunda etapa, 
realizada por telefone durante o período pandêmico, 18 desses participantes respon-
deram novamente à EBRC. Resultados: Os resultados evidenciam a diminuição na 
percepção das barreiras para a participação em PRC, da primeira para a segunda 
entrevista. Ao comparamos os valores médios das duas avaliações, encontramos 
diferenças estatisticamente significantes para o escore total da EBRC (p<0,001), a 
média total dos itens (p<0,001) e para as médias de 17 dos 21 itens. Conclusão: 
Os escores significantemente menores na segunda entrevista significam que os par-
ticipantes enxergam menos barreiras para frequentar a reabilitação cardíaca durante 
o período pandêmico do que antes, quando o serviço funcionava de maneira regular. 
Acreditamos que a redução significativa das barreiras tenha como contexto o fato 
desses pacientes saberem dos benefícios que um PRC é capaz de proporcionar e, 
dentro da convivência que tiveram até o momento, coletivamente desejarem o retor-
no das atividades justamente por terem esse conhecimento.
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EP 028
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NO RECONHECIMENTO PRECOCE DA 
SÍNDROME CORONARIANA AGUDA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
POLLIANNA DE SOUZA RORIZ, TATIANA DE SENA LEITÃO, DAIANE DIAS DE JESUS, 
RILARY SILVA SALES, SHIRLEY CASAIS REIS, MARTA GABRIELA MOURA LOPES, 
RAYLANE MARQUES DE BARROS CRUZ
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SALVADOR - BA - BRASIL
Introdução: A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) é uma doença tempo-dependen-
te com alta taxa de mortalidade, que necessita de profissionais habilitados no reco-
nhecimento precoce da sintomatologia. Dessa maneira, classificar adequadamente 
as pessoas com clínica sugestiva de SCA, possibilita agilidade no atendimento e 
na realização imediatado eletrocardiograma (ECG), exame imprescindível ao manejo 
desses indivíduos. O objetivo do trabalho é relatar a experiência da realização de 
oficinas sobre o protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco com foco 
no descritor ‘Dor torácica’ com enfermeiras atuantes em Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPA) na cidade de Salvador-Bahia. Métodos: Relato de experiência de 
estagiárias de enfermagem do Protocolo de Infarto Agudo do Miocárdio (PIAM) do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da cidade de Salvador-Bahia. A 
atividade dispôs de recursos visuais para a explanação de casos clínicos, com intuito 
de discutir a sintomatologia dos pacientes, a classificação de risco e as condutas 
adotadas. As oficinas foram preparadas sob supervisão da coordenação do Protoco-
lo-IAM e realizadas nas UPAs pelas estagiárias do PIAM. Resultados: As enfermeiras 
mostraram-se dispostas a discutir os casos; estimulou-se a troca de experiências e 
vivências do processo de trabalho, além da retirada de dúvidas acerca da temáti-
ca através da resolução dos casos. As situações práticas estimularam o raciocínio 
clínico e promoveram a aplicabilidade do protocolo de Acolhimento com Classifi-
cação de Risco e de realização de ECG implantado no município. Conclusão: O 
desenvolvimento de atividades sob a ótica da transformação do serviço por meio do 
ensino in loco constitui-se um pilar para a educação permanente em enfermagem. 
Considerando-se os indivíduos atuantes das UPA e suas singularidades, esta ação 
permitiu a melhoria da assistência ao paciente com suspeita de SCA, oportunizando 
a percepção da configuração do serviço e o contexto em que o profissional está 
inserido. Debater essa temática reforça a importância do papel da enfermeira no 
atendimento inicial aos pacientes, melhorando a assistência em saúde. 

EP 030
COVID-19: VÍDEO EDUCATIVO PARA A PROMOÇÃO DO CUIDADO EM 
SAÚDE DE IDOSOS HIPERTENSOS
ZÍPORA HADASSA FERREIRA EMIDIO, EUGENIA VELLUDO VEIGA, ANA CAROLINA 
QUEIROZ GODOY DANIEL, MAYARA ROCHA SIQUEIRA SUDRÉ, SARAH DA SILVA CANDIDO
EERP - ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL
Introdução: A elaboração e validação de um vídeo educativo sobre cuidados em 
saúde, melhora da qualidade de vida e possíveis complicações associadas à infec-
ção pelo COVID-19 pode contribuir com a disseminação de informações necessárias 
a população idosa hipertensa em tempos de pandemia, auxiliar na identificação de 
sinais e sintomas associados à infecção viral e colaborar no direcionamento desses 
pacientes ao serviço de saúde. O objetivo deste estudo foi produzir e validar um 
vídeo educativo para orientar a população idosa brasileira hipertensa quanto aos 
cuidados em saúde, melhora da qualidade de vida e complicações associadas a 
COVID-19.  Métodos: Trata-se de um estudo metodológico composto por cinco eta-
pas: análise  e planejamento, modelagem, implementação, avaliação/manutenção e 
distribuição. A partir disso, foi realizada a construção do roteiro/storyboard, material 
esse que foi encaminhado para validação por um comitê de peritos especialistas nos 
temas de hipertensão arterial, cuidados em saúde, gerontologia, cardiologia e técni-
cas audiovisuais. Após escolha dos juízes foi dado início ao processo de validação 
do material educativo. Para isso, foram selecionados e utilizados critérios de grande 
relevância para análise. Cabe ressaltar que foram escolhidos diferentes critérios para 
os dois grupos de juízes, com intuito de avaliar a metodologia de forma minuciosa. 
Os  juízes de conteúdo foram responsáveis por avaliar os objetivos, conteúdo, lin-
guagem verbal e inclusão dos tópicos. Nessa etapa da avaliação, foram observados 
aspectos no que se referem aos propósitos e metas que se desejava atingir por meio 
da prática, bem como a organização geral, estratégia de apresentação e a inclusão 
de assuntos relacionados aos procedimentos de enfrentamento da COVID-19 e en-
tendimento sobre a hipertensão arterial na 3ª idade, todos esses apresentados no 
vídeo educativo. Quanto aos juízes técnicos, estes foram responsáveis por analisar 
a funcionalidade no que se refere aos componentes presentes no roteiro/storyboard; 
usabilidade do vídeo quanto a sua facilidade prevista de utilização e sua eficiência 
referente ao nível previsto de desempenho, com base nos recursos utilizados. Resul-
tados: Todo o conteúdo obteve 95,6% de concordância pelos juízes de conteúdo e 
100% pelos juízes técnicos após validação dos critérios propostos. Todas as consi-
derações levantadas pelos juízes foram utilizadas para aperfeiçoamento do material. 
Conclusões: O processo de construção e validação do vídeo educativo foi bem 
sucedido e contribuirá para o aprendizado e saúde da população idosa hipertensa. 

EP 029
CONSTRUÇÃO DE CHECK-LIST PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA 
EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
ANA BEATRIZ RIBEIRO FERRARO, RAFAELA BATISTA DOS SANTOS PEDROSA
UNICAMP - CAMPINAS – SP - BRASIL 
FACULDADE DE CIENCIAS MÉDICAS – UNICAMP – SÃO PAULO- SP – BRASIL
Introdução: A Monitorização Cardíaca do paciente intensivo é uma das práticas 
diárias dos profissionais de terapia intensiva, promovendo a vigilância constante do 
traçado e da frequência cardíaca, auxiliando na identificação precoce de alterações 
e emergências cardíacas. Objetivo: Construção de um instrumento de checklist ob-
servacionalpara auxiliar na correta monitorização cardíaca do paciente em terapia 
intensiva. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa metodológica, tendo como subsi-
dio as Recomendações de Monitorização Cardíaca da American Hearth Association 
para a construção do checklist. Resultados: Instrumento de checklist constituído 
a partir das recomendações mais recentes da AHA, para, posteriormente, ser vali-
dado e disponibilizado para uso das equipes de profissionais de saúde das unida-
des de terapia intensiva. Conclusão: Foi realizada a construção de um instrumento 
novo que sistematize e facilite a prática diária do enfermeiro durante a assistência 
ao paciente intensivo, possibilitando a identificação e condutas precoces frente às 
alterações cardíacas. 

EP 031
CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AVAN-
ÇADA NO CONTEXTO DE CUIDADOS PALIATIVOS EM UNIDADE DE 
TERAPIA (UTI)
DEBORA CLOTILDE CAROLLA
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: É frequente que uma porcentagem expressiva de pacientes elegíveis 
para cuidados paliativos passa pela UTI ou  acaba vivenciando a fase final de vida 
no setor. Nesse contexto, se faz necessário que enfermeiros e demais profissionais 
tenham habilidades para o manejo desse processo. Objetivo: Diminuir o sofrimento  
e aumentar o bem- estar do paciente e sua família. Relato de Caso: Trata-se de um 
adulto  de 50 anos com Insuficiência Cardíaca Perfil C (FEVE 18%) em tratamento na 
UTI. Realizou três cirurgias valvares prévias e contraindicado para transplante, por 
irreversibilidade do quadro, tornou-se elegível para cuidados paliativos. Resultados: 
Foram identificados quatro sintomas de sofrimento físico:  sinais de congestão pul-
monar, cansaço, dificuldade para dormir e falta de apetite.  Emergiram os seguintes 
diagnósticos de enfermagem prioritários: Fadiga, Volume de líquidos excessivo e 
Insônia. As Intervenções implementadas para a solução dos diagnósticos foram:  
Monitorar a resposta cardiorrespiratória à atividade; Limitar estímulos ambientais 
(iluminação e ruídos); Promover períodos alternados de descanso e atividade; Ofe-
recer recursos auxiliares que promovam o sono (medicamentos, música);  Monitorar 
ingestão/ eliminação, débito urinário; Monitorar função renal; Administrar diuréticos 
conforme prescrição médica; Manter cabeceira elevada a 45°; Administrar inotrópi-
co e vasodilatador IV conforme prescrição médica; Estimular a presença da família,  
Oferecer refeição fracionada, Oferecer alimentos ricos em fibras; Determinar as pre-
ferencias alimentares do paciente.  Os resultados avaliados foram: Conservação de 
energia, Equilíbrio Hídrico e Sono. Conclusão:  Do ponto de vista do processo de 
enfermagem percebeu-se melhora nos sintomas físicos, é importante  que o enfer-
meiro saiba aliviar esses sintomas, entretanto, é primordial identificar sinais verbais 
e não verbais de sofrimento, em suas variadas dimensões, seja física, emocional, 
social e espiritual e promover condições para que essas dimensões sejam atendidas. 
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EP 032
DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM JOGO EDUCATIVO DE 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL 
CORONARIANA 
GABRIEL EDUARDO CAMPOS SEIXAS, JULIANA DE LIMA LOPES, CAMILA TAKAO 
LOPES, ALBA LÚCIA BOTTURA LEITE DE BARROS, VINICIUS BATISTA SANTOS
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: São necessárias intervenções educativas para o manejo dos fatores de risco 
modificáveis em pacientes com doença arterial coronariana (DAC) e essas intervenções 
podem utilizar diversos tipos de tecnologias. Objetivo: Desenvolver e validar um jogo edu-
cativo de educação em saúde para pacientes com DAC. Método: Trata-se de um estudo 
de desenvolvimento de um jogo educativo. Inicialmente, foram descritas as regras do jogo 
e sequencialmente foram identificados os temas relacionados à prevenção cardiovascular, 
que serviram de base para o desenvolvimento das cartas do jogo. As cartas são com-
postas de frases verdadeiras ou falsas com a resposta e uma nota explicativa com menor 
tamanho de fonte. O jogo (tabuleiro, regras e as cartas) foi submetido a avaliação de qua-
torze especialistas, utilizando-se a técnica Delphi em relação à clareza, relevância teórica, 
pertinência prática, nitidez das imagens e relação da imagem com o texto por meio da 
pontuação da escala de Likert (1=totalmente inadequado, 2= parcialmente adequado e 
3=totalmente adequado). Foi calculado o valor de CVR (Content Validity Ratio) para cada 
rodada, sendo considerado válido um CVR>0,57 na primeira rodada e > 0,66 na segunda 
rodada. Resultados:  O jogo de tabuleiro foi construído contendo imagens de corações 
antropomorfizados aludindo a hábitos saudáveis de vida e 45 casas. Foram desenvolvidas 
69 cartas contendo as temáticas de alimentação saudável, atividade física e uso de álcool 
e tabaco. Na primeira rodada de avaliação, o título do jogo, três cartas do domínio da 
alimentação saudável, uma carta da atividade física e uma carta sobre o uso de álcool e 
tabaco não atingiram o CVR mínimo necessário para serem considerados como validados 
(CVR=0,57). Esses itens do jogo foram reformulados através das sugestões disponibi-
lizadas pelos avaliadores no próprio formulário e enviados novamente aos mesmos 14 
avaliadores. Destes, apenas 12 especialistas responderam o formulário de avaliação. O 
CVR mínimo era de 0,66 e todos os quesitos enviados superaram este valor.O projeto foi 
aprovado no CEP sob o número 4559769. Conclusão: O jogo, suas regras e seu conteúdo 
apresentou adequadas evidências de validade após a segunda rodada. Tem-se  a neces-
sidade de que o jogo seja validado clinicamente pelos pacientes em estudos. posteriores.

EP 034
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM E OS FATORES DE RISCOS CAR-
DIOVASCULARES RELACIONADOS A SAÚDE BUCAL EM MULHERES 
EM SITUAÇÃO DE RUA EM SÃO PAULO
AMANDA CIRILO SILVA, ANDREIA CORREIA DE MENEZES, INGRID MILANI 
NACARATTO DE FREITAS, CLAUDIA CRISTINA SOARES MUNIZ, EVERALDO MUNIZ 
OLIVEIRA, FERNANDA DE MELLO DEMAI
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A população em situação de rua no Brasil é minoritariamente composta 
por mulheres, que representam apenas 14,6% na cidade de São Paulo, onde são 
comumente afetadas pela escassez em que vivem, sem informações à saúde e falta 
de acesso a higiene pessoal e bucal. Utilizou-se os diagnósticos de enfermagem e 
possiveis interveções visando produzir qualidade de vida e redução de danos à saú-
de das mesmas. Objetivo: Avaliar riscos cardiovasculares à saúde bucal nas mu-
lheres em situação de rua de São Paulo, associado a Taxonomia de Diagnósticos de 
Enfermagem Internacional Nanda I 2018/2019. Métodos: Trata-se de uma pesquisa 
de campo com método quantitativo, caráter exploratório e transversal, aprovado pelo 
comitê de Ética Institucional sob protocolo 036417, CAAE:21519413.40000.5511. 
Realizada no centro de São Paulo, a pesquisa contou com dentre 173 avaliados, en-
controu-se 18 mulheres voluntárias em situação de rua entre os meses de novembro 
de 2019 a março de 2020, tendo entre 18 e 59 anos, previamente selecionadas por 
conveniência e submetidas a um questionario, sendo avaliado dados sociodemográ-
ficos apontando os fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV), mensura-
ção de pressão arterial (PA) efrequência cardiaca (FC), posteriomente associados a 
Taxonomia de Enfermagem Internacional Nanda I. Resultados: Das mulheres estu-
dadas a média de pressão arterial (PA) de 128x85mmhg, e Frequência Cardíaca (FC) 
de 91bpm. Sendo que 18,1% relatam ter história pregressa para acidente vascular 
cerebral (AVC), 9% para IAM e 76,6% não souberam informar história pregressa para 
IAM. Dessas mulheres 18,1% declaram ter apresentado abcesso ou edema no último 
seis meses. E 27,2% referem dor de dente ou na região da mucosa. Observou-se que 
72,70% das mulheres respondem que Sim, fazem uso de alguma substância ilícita, 
18,1% nunca utilizou e 9% não utiliza.Sendo assim, foram elencados durante a análi-
se os diagnósticos de enfermagem, utilizando a taxonomia NANDA I, encontram-se:-
Controle Ineficaz da Saúde relacionado, Dentição Prejudicada e Risco de Integridade 
de membrana mucosa oral prejudicada. Conclusão: Contudo, evidência-seque a 
higiene bucal tem ligação direta com alterações cardiovasculares nessa população 
associados a IAM, AVC e aterosclerose. Sendo assim, observou-se a importância 
de políticas públicas para a melhora e erradicação desta problemática, diminuindo 
agravos das DCV e visando melhora de qualidade de vida por essa porção preterido 
muitas vezes da sociedade. 

EP 033
DIAGNÓSTICO TARDIO DE TETRALOGIA DE FALLOT, UM RELATO DE CASO
LAVINY MORAES BARROS, MATHEUS DA SILVA RAETANO
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU -BOTUCATU - SP – BRASIL. UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE ALAGOAS - MACEIÓ – AL – BRASIL
Introdução: A Tetralogia de Fallot representa 5% das cardiopatias congênitas, afe-
tando 1 em cada 2400 nascidos vivos. É caracterizada por quatro mal formações: 
comunicação interventricular ampla, cavalgamento da aorta sobre o septo interventri-
cular, obstrução da via de saída do ventrículo direito e hipertrofia do ventrículo direito. 
Dentre as principais manifestações clínicas, destaca-se o sopro cardíaco audível, 
cianose periférica e crises hipoxêmicas. Existem duas estratégicas cirúrgicas pos-
síveis para o tratamento: uma abordagem paliativa inicial, quando é empregado o 
shunt sistêmico-pulmonar e a correção definitiva, definida pela ampliação da via de 
saída do ventrículo direito e fechamento da comunicação interventricular. Objetivo: 
Assistir paciente com diagnóstico tardio de Tetralogia de Fallot. Método: Trata-se de 
um relato de caso realizado em Enfermaria de Pediatria. Resultados: Paciente do 
sexo feminino, sete meses de idade, foi diagnosticada com Tetralogia de Fallot após 
quadros repetidos de cianose de extremidade e perioral, além de hipotonia que se 
iniciaram a partir dos 6 meses de idade. Nasceu de parto cesárea, com 38 semanas 
e três dias, pesando 2.900g e 47cm de estatura, apresentou teste do coraçãozinho 
com saturação de oxigênio de 96% no membro superior direito e 95% no membro in-
ferior direito. Mãe tabagista, com 44 anos, sofreu dois abortos espontâneos e possui 
mais duas filhas: de 21 e 5 anos. A paciente foi encaminhada ao Pronto Socorro de 
Referência após repetição do quadro de crise hipoxêmica, sendo realizado ecocar-
diograma e radiografia de tórax, os quais auxiliaram no diagnóstico. Também foram 
realizados hemograma, função renal e gasometria arterial. Para reversão do quadro, 
a paciente recebeu concentrado de hemácias, expansão com soro fisiológico 0,9%, 
metoprolol e bicarbonato de sódio. Após estabilização hemodinâmica, foi submetida 
a cirurgia cardíaca que objetivava aborda-
gem paliativa inicial devido à gravidade do 
caso, entretanto, foi optado pela correção 
total no momento da cirurgia frente ao cali-
bre reduzido da valva pulmonar. A paciente 
foi a óbito no terceiro dia de pós-operatório 
devido à choque cardiogênico. Conclu-
sões: Frente ao presente relato evidencia-se 
os malefícios do diagnóstico tardio de uma 
cardiopatia congênita. Com isso, destaca-
-se a importância do diagnóstico dessas 
anomalias o mais precocemente possível, 
seja durante o pré-natal, através do rastreio 
ultrassonográfico ou logo após o nascimen-
to, a partir do teste do coraçãozinho.

EP 035
DOENÇA DE KAWASAKI ATÍPICA EM CRIANÇA DE 10 MESES APÓS 
REAÇÃO A VACINA ANTIAMARÍLICA
ISABELA MORAES PERES RODRIGUES, MAYRA GOMES PEREIRA, VIVIAN DE MORAES 
COELHO, OMAR PEREIRA DE ALMEIDA NETO, RÉVORA SILVÉRIO DE MENDONÇA, 
LUANA ARAÚJO MACEDO SCALIA, POLIANA RODRIGUES ALVES DUARTE, ALBA DE 
OLIVEIRA CAMPOS FABRI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - CATALÃO - GO - BRASIL
Relato de Caso: É conhecido, nos Estados Unidos, a alta incidência das cardiopatias 
adquiridas associadas à Doença de Kawasaki (DK) durante a infância, enquanto no 
Brasil não há evidências sistematizadas suficientes para essa associação. A DK pode 
acometer pacientes pediátricos de todas as idades, entretanto, em 85% dos casos 
são crianças do sexo masculino com idade inferior a cinco anos. O objetivo deste re-
lato de caso é alertar aos médicos pediatras e demais profissionais da saúde infantil 
e da hebiatria sobre os sinais clínicos da Doença Kawasaki Atípica, como desfecho 
após reações vacinais, neste caso a vacina contra febre amarela, realizada no déci-
mo mês de vida. Trata-se de um relato de caso identificado na rotina de um consultó-
rio pediátrico de um município de grande porte localizado no Triângulo Mineiro. Uma 
criança do sexo masculino, com idade de 10 meses, após a vacina antiamarílica evo-
lui  com quadro de febre persistente com altas temperaturas (>38,5),  com curtos in-
tervalos de tempos e com sinais e sintomas sugestivos para a Doença de Kawasaki. 
A criança iniciou com acompanhamento ambulatorial após 72 horas da aplicação da 
vacina. Após exames bioquímicos, hemograma e acompanhamento clínico dos si-
nais e sintomas (bcgite, conjuntivite, rush cutâneo em membros inferiores, um episó-
dio de fezes amolecidas e plaquetose) concluiu o diagnóstico de Doença Kawasaki 
Atípica. No nono dia, do início de sinais e sintomas, a criança foi internada no centro 
de terapia intensiva e iniciado tratamento com a infusão de imunoglobulinas com 
resposta para a febre após 4 horas do início da infusão. O paciente permaneceu, por 
48 horas, em monitorização cardíaca no ambiente da unidade de terapia intensiva. A 
criança evoluiu com a melhora dos sinais inflamatórios nas coronárias e melhora da 
plaquetose após o tratamento contínuo por seis meses do ácido acetilsalicílico (AAS). 
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EP 036
EFEITO DAS MENSAGENS DE TEXTO PARA TELEFONIA MÓVEL NA 
ADESÃO MEDICAMENTOSA EM PACIENTES COM DOENÇA ARTE-
RIAL CORONARIANA: RESULTADOS DE UM ESTUDO PRELIMINAR
LUIZE MAXIMO E MELO, VINICIUS BATISTA SANTOS, JULIANA LIMA LOPES
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Intervenções educacionais utilizando diversos tipos de tecnologias, 
dentre elas o envio de mensagem para telefones móveis para a promoção da adesão 
medicamentosa e não medicamentosa na doença arterial coronariana são recomen-
dadas na literatura atual como medida de prevenção secundária. Este estudo teve 
como objetivo avaliar o efeito do envio de mensagens para telefones móveis na ade-
são medicamentosa em pacientes com Doença Arterial Coronariana (DAC). Método: 
Trata-se de um estudo piloto do tipo quase experimental, em que foram incluídos 
pacientes hospitalizados por DAC, que faziam uso contínuo de medicamentos para 
fatores de risco há pelo menos 30 dias e que foram submetidos a intervenção coro-
nária percutânea. Os participantes incluídos neste estudo foram avaliados antes da 
alta hospitalar quanto ao nível de adesão medicamentosa por meio dos instrumentos 
Teste Morisk Green – TMG e Brief Medication Questionnaire – BMQ e correspondia 
a baixos níveis de adesão medicamentosa previamente. Após a alta hospitalar re-
ceberam a cada dois dias pelo Whattsapp, mensagens contendo texto e imagem 
validadas em estudo prévio. O protocolo de envio das mensagens durou 90 dias. O 
desfecho principal analisado neste estudo preliminar foi a modificação do nível de 
adesão medicamentosa. Para comparação entre o nível de adesão medicamentosa 
foi aplicado o teste de McNemar, sendo considerado um valor de p<0,05 como sig-
nificativo. Resultados: Foram incluídos neste estudo 30 pacientes com predomínio 
do sexo masculino (55,6%), com média de idade de 58,9 anos, com ensino funda-
mental incompleto, baixa renda familiar, usuários do serviço público para consultas e 
aquisição de medicamentos e predominantemente com diagnóstico de infarto agudo 
do miocárdio com supradesnivelamento de ST. Na análise do efeito da adesão me-
dicamentosa não obtivemos significância estatística pelo BMQ (p=0,07) na com-
paração antes e após o envio das mensagens, porém pelo Teste de Morisky Green 
observamos aumento do nível de adesão medicamentosa (p<0,001). Conclusão: 
Houve melhora no nível da adesão medicamentosa após o protocolo de envio de 
mensagens para telefones móveis pelo Whatsapp ao ser avaliadopelo instrumento 
TMG. Justifica-se a necessidade de estudos com amostras mais significativas para 
confirmar os achados deste estudo piloto.

EP 038
EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DE CONTEÚDO DE MENSAGENS PARA EN-
VIO PARA TELEFONES MÓVEIS PARA PROMOÇÃO DA ADESÃO MEDI-
CAMENTOSA EM PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA
LUIZE MAXIMO E MELO, VINICIUS BATISTA SANTOS, JULIANA LIMA LOPES
UNIFESP - UNIVERSIDAD. FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: As intervenções educativas para a promoção da adesão medicamento-
sa em pacientes com Doença Arterial Coronariana (DAC) envolvendo diversos tipos 
de tecnologias têm sido sugeridas como ferramentas para acesso aos cuidados em 
saúde. Esse trabalho possui objetivo de avaliar as evidências de validade de mensa-
gens para telefones móveis direcionadas para adesão medicamentosa em pacientes 
com doença arterial coronariana. Método: Trata-se de um estudo psicométrico, di-
vidido em três fases, sendo a primeira fase o desenvolvimento das mensagens para 
envio (texto e imagem) após uma revisão na literatura sobre as principais orientações 
sobre a adesão medicamentosa para os pacientes com DAC. A segunda fase consti-
tuiu da análise das evidências de conteúdo por um grupo de 23 profissionais de saú-
de atuantes na área de Cardiologia, queanalisaram em relação de clareza, relevância 
teórica, pertinência prática, nitidez das imagens e relação das imagens com o texto 
por meio de uma escala tipo likert de 1 a 4 pontos, utilizando a técnica Delphi para 
maior a concordância dos juízes em relação ao indicador avaliado. Após esta fase, as 
mensagens foram enviadas a cada dois dias para o telefone móvel de pacientes que 
haviam sido hospitalizados devido a manifestação da doença arterial coronariana e 
que faziam uso de medicamentos contínuos para fatores de risco por pelo menos 
1 mês. Os pacientes avaliaram as mensagens quanto ao tamanho e tipo de fonte, 
figuras, nitidez das figuras, entendimento, utilidade, adequação e clareza utilizando 
escala tipolikert (1 a 4). Foi calculado o Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC), 
tanto para as respostas dos profissionais de saúde quanto dos pacientes e foi as-
sumido um valor do CVC ≥ 0,80 como adequado. Este estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: Foram desenvolvidas 29 mensagens de 
texto contendo imagens e textos sobre o incentivo a adesão medicamentosa. Foram 
necessárias três rodadas entre os juízes para atingir um CVC > 0,80 para todas as 
mensagens e em todos os indicadores. Para análise das evidências de validade de 
conteúdo entre os pacientes, foram incluídos 30 pacientes, na qual se obteve um 
CVC de 0,9 entre todas as mensagens nos indicadores avaliados. Conclusão: As 
mensagens de texto foram desenvolvidas e apresentaram adequadas evidências de 
validade de conteúdo na análise entre os profissionais de saúde e entre os pacientes, 
necessitando de outros estudos clínicos para análise do impacto do seu envio para 
telefones móveis na adesão medicamentosa.

EP 037
EFETIVIDADE DA TELECONSULTA DE ENFERMAGEM NA MELHORA 
DO AUTOCUIDADO, CLASSE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE 
PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: ENSAIO CLÍNICO RAN-
DOMIZADO
ANA RAFAELA CERQUEIRA, LUIZ APARECIDO BORTOLOTTO, PAULA DE CÁSSIA BUCK
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A incidência e prevalência de insuficiência cardíaca (IC) são crescen-
tes e representam uma grande parcela das hospitalizações no Brasil, associadas a  
elevadas taxas de morbidade, mortalidade e custos para o serviço de saúde. Pacien-
tes com IC apresentam diminuição na qualidade de vida, do sono e da autonomia 
para realização das atividades de vida diária. Tais dados, somados ao cenário da 
pandemia do COVID-19, revelam a necessidade de mudanças na prática clínica, 
para que a atenção à saúde seja mais efetiva e econômica e atinja os pacientes 
sem expô-los a riscos. Evidências comprovam que as intervenções de enfermagem 
melhoram a adesão à terapêutica, auxiliando na efetividade do tratamento. No en-
tanto, a efetividade destas intervenções aplicadas por meio de consultas telefônicas 
ainda é incerta, e torna-se uma alternativa para pacientes com IC. Objetivo: Avaliar 
o impacto das teleconsultas de enfermagem na melhora da qualidade de vida, auto 
cuidado e classe funcional dos pacientes com IC. Método: Trata-se de um estudo 
piloto, ensaio clínico controlado randomizado. O grupo intervenção (n=17), além do 
acompanhamento ambulatorial habitual, participou de consultas de enfermagem rea-
lizadas por contato telefônico, quinzenalmente, por um período de 3 meses. O Grupo 
Controle (n=16) permaneceu em acompanhamento ambulatorial preconizado pela 
instituição. A qualidade de vida foi avaliada por meio do Minnesota Living with Heart 
Failure Questionnaire (MLHFQ) o autocuidado foi avaliado por meio do European 
Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFScBS). Resultados: A mediana de 
idade dos pacientes foi de 57 anos (Q1-49 e Q3-65) sendo a principal etiologia a 
miocardiopatia idiopática (n:22 - 66,67%), a maioria em Classe Funcional 2 (n:12 
- 36%). Comparados ao grupo controle, os participantes do grupo intervenção, apre-
sentaram melhora da classe funcional, nas pontuações do questionário EHFScBS, 
no domínio físico e na pontuação total do questionário MLHFQ. Conclusão: A inter-
venção da enfermagem por consulta telefônica proporcionou melhora significativa na 
CF, melhora do auto cuidado e melhora da qualidade de vida de pacientes com IC. 
Estes dados mostram que, apesar das limitações relacionadas a esta tecnologia, é 
possível realizar a implementação dos diagnósticos e intervenções de enfermagem 
por meio de consultas realizadas por contato telefônico, sem grandes discrepâncias 
dos achados encontrados em modelos tradicionais de assistência.

EP 039
EVOLUÇÃO NA TAXA DE CONFORMIDADE NO TEMPO PORTA BALÃO 
NA REDE DE HOSPITAIS AMÉRICAS
DAYSE APARECIDA PINHEIRO LIMA, CAMILA GABRILAITIS, SANDRO OLIVEIRA, 
MARIANA OKADA, DIEGO GARCIA, ELENARA RIBAS, ANDRÉ VOLSCHAN, CELSO 
CORREA, KATRIN FENZL, PEDRO GABRIEL DE BARROS
HOSPITAL SAMARITANO PAULISTA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: No Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento 
ST (IAMCST), há uma obstrução total da artéria coronária e o tratamento de primei-
ra escolha é a Angioplastia Primária como terapia de reperfusão precoce. Segundo 
as Diretrizes da American Heart Association, o tempo porta-balão deve ser de no 
máximo 90 minutos. A redução deste tempo é um processo desafiador no mundo 
inteiro e requer uma grande demanda e integração de vários setores dentro das 
instituições. Objetivo: Com a padronização e o gerenciamento do protocolo de dor 
torácica em todos os hospitais da rede Américas objetivou-se proporcionar a me-
lhor assistência ao paciente com este tipo de evento cardiovascular, sendo a taxa 
de conformidade do tempo porta-balão um item de fundamental importância para 
o sucesso no tratamento do IAMCST. Método: Foi analisado o banco de dados do 
protocolo de dor torácica nacional contendo pacientes com diagnóstico de IAMCST 
submetidos à Angioplastia Primária nos anos de 2019 a 2021, em uma rede de Hos-
pitais privados do Brasil – Americas Serviços Médicos. Resultados: Observou-se 
em 2019 que a taxa de conformidade do tempo-porta balão foi de 68%, abaixo do 
preconizado pelas melhores diretrizes e práticas clínicas, mesmo com o protocolo de 
dor torácica já instituido nos hospitais. No ano de 2020, quando iniciou um trabalho 
da equipe da cardiologia Américas nas instituições, padronizando o protocolo e ge-
renciamento para toda a rede, com treinamentos teóricos e práticos para toda equipe 
multiprofissional, observou-se uma melhora global do desempenho na assistência, 
com destaque para o a taxa do tempo porta-balão de 73,5%. No ano seguinte, em 
2021, a  taxa do tempo porta-balão foi de 90%, bem próximo da meta estabelecida de 
95%. Conclusão: O tempo porta-balão é um indicador de qualidade no atendimento 
ao paciente com IAMCST, nas instituições que possuem um setor de hemodinâmica, 
por estar relacionado com o prognóstico e mortalidade. Com o estabelecimento de 
uma equipe especializada em cardiologia, focada em projetos de melhorias, acom-
panhamento e gerenciamento dos processos, observamos que houve uma melhora 
significativa na conformidade da taxa do tempo porta-balão e este mantém-se em 
aclive. O acompanhamento dos processos e ações de melhoria são constantes refle-
tindo na manutenção e evolução deste tempo abaixo do preconizado pelas melhores 
diretrizes e práticas clínicas.
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EP 040
EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL CARDIOLÓGICO NO PROCESSO DE 
CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE CUIDADOS CLÍNICOS EM DOEN-
ÇA ESPECÍFICA – (JCI) 
DAYSE APARECIDA PINHEIRO LIMA, CAMILA GABRILAITIS, SANDRO RICARDO 
OLIVEIRA, LAIS ROSSI, RAUL PESSANHA, LUISA BENEDITO, MIREYA LAZARTE, 
MARIANA OKADA, PEDRO GABRIEL DE BARROS, JOSÉ CARLOS TEIXEIRA
HOSPITAL SAMARITANO PAULISTA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A acreditação da JCI reflete o comprometimento com a excelência e 
confere reconhecimento à organização situando o nível de seus serviços entre as 
práticas líderes em âmbito internacional. Para atender aos mesmos quesitos de qua-
lidade a Certificação do Programa de Cuidados Clínicos (CCPC) revela a excelência 
em áreas específicas promovendo melhores resultados, através da integração e 
coordenação dos cuidados. Com o intuito de oferecer os melhores cuidados aos pa-
cientes com infarto agudo do miocárdio (IAM) e insuficiência cardíaca (IC), foi implan-
tado o programa de cuidados clínicos. Objetivo: Relatar a experiência do processo 
de implementação e consolidação do Programa de Cuidados Clínicos em doenças 
específicas (IAM e IC). Métodos: Implementou-se um programa de cuidados clínicos 
para pacientes com diagnóstico de IAM e IC em um Hospital cardiológico, privado 
e localizado na cidade de São Paulo, durante o período de janeiro 2012 à novembro 
2012.  Houve a necessidade de formação de uma equipe facilitadora com enfermeiro 
gestor e líderes que ofereceram treinamentos e suporte para equipe multiprofissional. 
O programa focou nos indicadores de qualidade para mensuração do tratamento 
preconizado pelas diretrizes para cada uma das doenças, educação e orientações 
ao paciente e família quanto à prevenção de novo infarto, sinais de descompensa-
ção de IC, cessação de tabagismo, prática regular de atividade física, alimentação 
saudável, manutenção do peso ideal, garantir a realização de consultas médicas pe-
riódicas e reabilitação cardiovascular (através do agendamento no momento da alta), 
não suspensão de medicações de uso contínuo, além do conhecimento sobre sua 
doença. O follow up através do contato telefônico e o acompanhamento ambulatorial 
garantiu a continuidade do cuidado, acompanhamento das suas condições clínicas 
e progressão da doença. Resultados: Após 10 anos da implantação dos programas, 
fomos avaliados três vezes (2012, 2015, 2018) pela JCI.  A visita foi realizada em dois 
dias para cada programa e o resultado foi satisfatório na conquista do selo de qua-
lidade dos programas avaliados. Próxima visita programada para 25 abril de 2022. 
Conclusões: A implementação e a conquista dos selos de qualidade dos programas 
de cuidados clínicos em IAM e IC foram fundamentais na melhoria contínua da qua-
lidade do atendimento ao paciente, garantindo o melhor tratamento baseado nas 
diretrizes e evidência clínicas, com segurança e  minimizando os riscos ao paciente.

EP 042
FATORES ASSOCIADOS A DEPRESSÃO E SÍNDROME CORONARIANA 
AGUDA
LEANDRO LOUREIRO BUZATTO, MAYUMI ALVES HAYAFUGI, LETICIA DE LANA 
PEREIRA, TARSILA PEREZ MOTA, MARINA BARROS DE MELO, DAISA DE MESQUITA 
ESCOBOSA, CAROLINA IVO DE ARAUJO, CARLA MANUELA PEREIRA DE ARAUJO, 
MARCELO FRANKEN
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A depressão é a quinta doença mais frequente em saúde pública e torna-se um 
fator de risco para síndromes coronarianas agudas (SCAs) uma vez demonstrado seus efeitos 
deletérios a saúde de cardiopatas.  Em adição, transtornos depressivos estiveram também 
presentes em cerca de 30 a 50% dos pacientes que apresentam síndrome coronariana aguda. 
A depressão e a doença cardiovascular é citada pela organização mundial da saúde como 
condições que produzem grave debilitação, dispendendo relevantes recursos em saúde e 
produzindo impacto sobre a qualidade de vida do paciente. O conhecimento acerca dos as-
pectos associados a depressão e as SCAs são uma oportunidade de proporcionar atenção e 
esforços as condições ofensoras, justificando a realização do presente estudo. O objetivo do 
presente estudo é identificar os fatores associados a depressão em pacientes que sofreram 
síndrome coronariana aguda. Método: Trata-se de estudo transversal exploratório descritivo, 
realizado após aprovação em CEP (CAAE: 48934021.4.0000.0071), em pacientes com idade 
acima de 18 anos, internados com diagnóstico de SCA como motivo de internação entre o 
período março de 2019 a dezembro 2020. O questionário Patient Health Questionnaire (PHQ2) 
foi aplicado 30 dias após a alta via contato telefônico. PHQ2 é um instrumento de diagnóstico 
de depressão baseado em critérios Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. A 
escala apresenta duas perguntas com sensibilidade e especificidade equivalentes aos gran-
des questionários previamente empregados. Análise Estatística: Foram aplicados os testes 
qui-quadrado, teste exato de Fisher e teste da razão de verossimilhanças nas variáveis: gênero, 
idade; nas variáveis relacionadas a internação: diagnóstico, tipo de IAM,  Killip, intervenção per-
cutânea, IMC, cirurgia cardíaca; e variáveis relacionadas a histórico clinico: choque cardiogê-
nico, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, AVC, diabetes, IAM, DPOC, insuficiência renal 
e cirurgia cardíaca. Resultados: 
Pacientes que sofreram IAM com 
supra (p = 0,025), apresentaram 
Killip de admissão elevado (p = 
0,020), necessitaram de realização 
de intervenção percutânea (p = 
0,004) e apresentavam histórico 
prévio de IAM (p = 0,007) e DPOC 
apresentaram maior associação 
com o desfecho depressão.  Con-
clusões: Considerando o impacto 
da depressão a qualidade de vida, 
deve ser proporcionado apoio e 
assistência dedicada aos grupos 
de maior risco considerando sinais 
de alerta relacionados.

EP 041
FATORES ASSOCIADOS À CONTRIBUIÇÃO DOS CUIDADORES PARA 
O AUTOCUIDADO NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
WILSON AMMM, ALMEIDA GSM, SANTOS BCF, MELO MN, CONCEIÇÃO AP, CRUZ DALM
ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Os cuidadores dos pacientes com insuficiência cardíaca contribuem 
para os comportamentos de autocuidado necessários para manutenção da saúde, 
prevenção de agravos e manejo dos sintomas da síndrome. Objetivo: Analisar a 
contribuição do cuidador para o autocuidado de pacientes com insuficiência cardía-
ca e as variáveis preditoras da contribuição dos cuidadores para o autocuidado na 
insuficiência cardíaca. Método: Estudo transversal descritivo e analítico, com 140 
díades (pacientes com insuficiência cardíaca e cuidadores) realizado em dois am-
bulatórios especializados de cardiologia de São Paulo. O estudo obteve aprovação 
do Comitê de Ética e Pesquisa. A contribuição para o autocuidado foi avaliada pelo 
instrumento Caregiver Contribution to Self-Care of Heart Failure Index. Cuidadores e 
pacientes foram entrevistados separadamente para obtenção dos dados. Modelos 
de regressão linear múltipla foram usados para verificar variáveis preditoras da contri-
buição do cuidador para o autocuidado do paciente. Resultados: A pontuação mé-
dia de contribuição para o autocuidado de manutenção foi 62,7 (DP=7,1), de manejo 
foi 62,9 (DP=20,4) e na confiança foi 63,3 (DP=22,1). Número de medicamentos do 
paciente; cuidador ter parentesco com o paciente; percepção social do cuidador; 
qualidade de vida relacionada à saúde do paciente; e a confiança do cuidador na 
contribuição para o autocuidado foram preditores da contribuição do cuidador para 
o autocuidado de manutenção ou de manejo. Conclusão: Apoio social percebido 
pelo cuidador, o cuidador ter ou não parentesco com o paciente e o número de medi-
camentos utilizados pelo paciente, bem como a confiança do cuidador em contribuir 
para o autocuidado devem ser considerados para avaliar o risco de contribuição 
insuficiente do cuidador.

EP 043
FATORES ASSOCIADOS A DEPRESSÃO EM PACIENTES PORTADO-
RES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
LEANDRO LOUREIRO BUZATTO, LETICIA DE LANA PEREIRA, MAYUMI ALVES 
HAYAFUGI, TARSILA PEREZ MOTA, MARINA BARROS DE MELO, DAISA DE MESQUITA 
ESCOBOSA, CAROLINA IVO DE ARAUJO, CARLA MANUELA PEREIRA DE ARAUJO, 
MARCELO FRANKEN
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A insuficiência cárdica (IC) é uma síndrome clínica complexa caracterizada por 
disfunção cardíaca resultando em déficit metabólico tissular secundário a inadequado supri-
mento sanguíneo. A IC promove elementos que proporcionam mudanças na qualidade de 
vida de seu portador bem como resultam em alterações no seu quadro psicológico. Estu-
dos evidenciam a elevada prevalência de quadros depressivos e associam esta condição 
diretamente a IC. A relação entre a ocorrência de depressão e a má adesão ao tratamento 
é conhecida e por este motivo este fator encontra-se associado a desfechos desfavoráveis 
justificando a realização do presente estudo. O objetivo deste estudo é identificar os fatores 
associados a depressão em pacientes portadores de insuficiência cardíaca. Método: Trata-
-se de estudo transversal exploratório descritivo, realizado após aprovação em CEP (CAAE: 
48285221.2.0000.0071), em pacientes com idade acima de 18 anos, internados com diagnósti-
co de IC sistólica e que apresentaram internação recente com tempo de internação de no míni-
mo 24 horas entre o período março de 2017 
a dezembro 2020. O questionário Patient 
Health Questionnaire (PHQ2) foi aplicado 
30 dias após a alta via contato telefônico. 
PHQ2 é um instrumento de diagnóstico de 
depressão baseado em critérios Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders. 
A escala apresenta duas perguntas com 
sensibilidade e especificidade equivalentes 
aos grandes questionários previamente 
empregados. Análise Estatística: Foram 
aplicados os testes qui-quadrado, teste t-S-
tudent e teste da razão de verossimilhanças 
nas variáveis: gênero, idade; nas variáveis 
relacionadas a internação: diagnóstico, 
classe funcional, classe AHA; e variáveis 
relacionadas a histórico clinico: fibrila-
ção atrial, hipertensão arterial, diabetes e 
DPOC. Resultados: A analise dos dados 
permitiu evidenciar maior associação do 
gênero feminino em pacientes portadores 
de insuficiência cárdica (p = 0,001). Os 
demais fatores analisados não apresenta-
ram resultados estisticamente significativo. 
Conclusões: O gênero feminino esteve 
mais associado ao desfecho de depressão, 
portanto deve ser proporcionado apoio e 
assistência dedicada a este grupo conside-
rando sinais de alerta relacionados.
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EP 044
FATORES ASSOCIADOS A QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES POR-
TADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
LEANDRO LOUREIRO BUZATTO, MAYUMI ALVES HAYAFUGI, LETICIA DE LANA 
PEREIRA, TARSILA PEREZ MOTA, MARINA BARROS DE MELO, DAISA DE MESQUITA 
ESCOBOSA, CAROLINA IVO DE ARAUJO, CARLA MANUELA PEREIRA DE ARAUJO, 
MARCELO FRANKEN
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A insuficiência cárdica (IC) é uma síndrome clínica complexa caracteri-
zada por disfunção cardíaca resultando em déficit metabólico tissular secundário a 
inadequado suprimento sanguíneo. A qualidade de vida é definida como a percepção 
do indivíduo a respeito de sua posição na vida, no contexto de cultura e dos sistemas 
de valores, nos quais ele vive e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações. A necessidade de adaptações e alterações do estilo de vida dos porta-
dores de IC é a principal razão pela qual a qualidade de vida destes indivíduos torne-se 
fragilizada justificando a realização do presente estudo, cujo o objetivo foi identificar os 
fatores associados a qualidade de vida alterada em pacientes portadores de insuficiên-
cia cardíaca. Método: Trata-se de estudo transversal exploratório descritivo, realizado 
após aprovação em CEP (CAAE:48285221.2.0000.0071), em pacientes com idade 
acima de 18 anos, internados com diagnóstico de IC sistólica e que apresentaram 
internação recente com tempo de internação de no mínimo 24 horas entre o período 
março de 2017 a dezembro 2020. O questionário Kansas City Cardiomyopathy Ques-
tionnaire (KCCQ-12) foi aplicado 30 dias após a alta via contato telefônico. O KCCQ-12 
é um instrumento especifico para avaliar qualidade de vida em doentes com IC, com 
12 questões divididas em cinco domínios: limitação física, sintomas que por sua vez se 
divide em frequência, gravidade e estabilidade, qualidade de vida, auto-eficácia e limi-
tação social. Resultados e Conclusões: A redução da qualidade de vida mensurada 
pelo questionário KCCQ2 apresenta declínio uma vez associado ao diagnostico, classe 
funcional e idade, portanto deve ser proporcionado apoio e assistência dedicada a 
estes grupos considerando os sinais de alerta relacionados.

EP 046
FATORES DETERMINANTES DA CONFIANÇA DO CUIDADOR EM CON-
TRIBUIR PARA O AUTOCUIDADO DE PACIENTES COM INSUFICIÊN-
CIA CARDÍACA
AMMM WILSON, GSM ALMEIDA, BCF SANTOS, MN MELO, AP CONCEIÇÃO, DALM CRUZ
ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Os cuidadores desempenham papel importante no autocuidado do pa-
ciente com insuficiência cardíaca (IC), e sua confiança em desempenhar esse papel 
está implicada na medida em que contribuem para o autocuidado do paciente. Ob-
jetivos: Descrever a confiança dos cuidadores na contribuição para o autocuidado 
de pacientes com IC e identificar seus determinantes. Métodos: Análise secundária 
de dados de corte transversal de 140 díades (cuidador e paciente com IC). O pro-
jeto foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa. Cuidadores e pacientes foram 
entrevistados separadamente para obtenção de dados. A confiança dos cuidadores 
nas contribuições para o autocuidado foi avaliada pelo instrumento Caregiver Con-
tribution to Self-care Heart Failure Index (CC-SCHFI). As variáveis potencialmente 
determinantes foram avaliadas por meio de um questionário sociodemográfico apli-
cado aos cuidadores e pacientes, e os dados clínicos dos pacientes foram obtidos 
do prontuário. Modelos de regressão linear múltipla foram utilizados para verificar 
variáveis   preditoras da confiança do cuidador em contribuir para o autocuidado do 
paciente. Resultados: A maioria (56,4%) dos pacientes era do sexo masculino (ida-
de média de 64,30 anos, DP=11,61) e a maioria (70,50%) dos cuidadores era do 
sexo feminino (idade média de 52,03 anos; DP=13,72). O escore médio de confiança 
em contribuir para o autocuidado do paciente foi de 63,3 (DP=22,1). Mais cuidado-
res estavam confiantes em sua capacidade de seguir as orientações do tratamento 
(90,0%), reconhecer as alterações de saúde da pessoa que cuidam (80,0%) e avaliar 
a importância dos sintomas da IC (68,57%). A confiança na própria capacidade para 
contribuir com a prevenção de sintomas da IC (55,0%) e com a realização de algo 
para aliviá-los (60,0%) foi menos frequente. O domínio emocional da qualidade de 
vida relacionada à saúde do paciente, a relação do cuidador com o paciente e as 
horas dedicadas aos cuidados diários foram preditores da confiança do cuidador 
em contribuir para o autocuidado do paciente. Conclusão: A confiança dos cui-
dadores nesta amostra não foi adequada. O domínio emocional da qualidade de 
vida do paciente, a relação entre cuidadores e pacientes e as horas que ele dedica 
aos cuidados diários do paciente devem ser considerados tanto para implementar 
estratégias para aumentar a autoeficácia do cuidador, quanto para identificar aqueles 
vulneráveis   à insuficiência na contribuição. As intervenções que melhoram a confian-
ça do cuidador têm o potencial de aumentar a contribuição dos cuidadores para o 
autocuidado dos pacientes.

EP 045
FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR, AUTOPERCEPÇÃO DA SAÚ-
DE E GRAVIDADE DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: ESTUDO 
TRANSVERSAL 
SFB FUSCO, GMF ALMEIDA, BMG SUGIURA, TRCC FERREIRA, MCN CASTRO, EC 
PANELLI, MAG AVILA, DR FUSCO
FACULDADE DE ENFERMAGEM - UNICAMP - CAMPINAS - SP - BRASIL. FACULDADE DE 
MEDICINA DE BOTUCATU -BOTUCATU - SP - BRASIL
Introdução: Algumas variáveis influenciam o prognóstico de pacientes com infarto 
agudo do miocárdio com elevação do segmento ST (IAMCST), principalmente no 
impacto do tamanho do infarto, como dislipidemia e diabetes. Mas não encontra-
mos estudos que abordassem de forma ampliada a relação entre fatores de risco 
e escores eletrocardiográficos de gravidade do infarto. Objetivo: Analisar a relação 
dos fatores de risco cardiovascular, autopercepção da saúde de pacientes com IAM-
CST e escore eletrocardiográfico Determine de gravidade da doença. Método: Estu-
do transversal, descritivo-analítico, realizado na unidade coronariana de um hospital 
terciário, com uma amostra de conveniência entre agosto de 2019 e março de 2020. 
Foram elegíveis e incluídos indivíduos de ambos os sexos, maiores de 18 anos, com 
capacidade para ler e escrever, apresentando IAMCST. Foram excluídos os indiví-
duos sem condições clínicas e/ou que evoluíram a óbito durante a internação. Os 
dados foram coletados por entrevista, autopreenchimento das escalas adotadas e 
consulta ao prontuário do paciente para resultados de exames laboratoriais e de 
imagem. As variáveis estudadas foram agrupadas em dados sociodemográficos, 
autopercepção da saúde, conhecimento da doença arterial coronariana, fatores de 
risco cardiovascular e gravidade do infarto (Escore Determine). Para a análise dos 
dados, foi aplicado o teste t de Student não pareado ou o teste de Mann-Whitney, 
de acordo com a distribuição dos dados. Em seguida, foi realizado regressão linear 
múltipla entre as variáveis independentes e o escore Determine. Para todas as aná-
lises foram consideradas estatisticamente significantes se p<0,05. Resultados: A 
amostra foi constituída por 62 indivíduos, composta principalmente pelo sexo mas-
culino (80,65%), com idade média de 58,3 ± 12,9 anos, sendo 69,4% vivendo com 
companheiro(a). A razão TG/HDL-c alterada e a autoavaliação negativa da saúde 
se associaram a maiores pontuações do escore Determine de gravidade do infarto 
em pacientes com IAMCST. Conclusão: Reconhecer os fatores que podem interferir 
na gravidade do infarto pode nortear as ações em saúde em todos os níveis de 
assistência, promovendo práticas a serem implementadas de forma mais precisa e 
qualificando esse cuidado.

EP 047
IMPACTO DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO NA AUTOEFICÁCIA PARA 
ADESÃO MEDICAMENTOSA NO PACIENTE PRÉ E PÓS TRANSPLAN-
TE CARDÍACO
GABRIELA RIBEIRO BORZANI, RAFAELA BATISTA DOS SANTOS PEDROSA
FACULDADE DE ENFERMAGEM DA UNICAMP - CAMPINAS - SP - BRASIL
Introdução: O Transplante Cardíaco (TxC) é a abordagem padrão-ouro no tratamen-
to de Insuficiência Cardíaca (IC) avançada e refratária. É comum que pacientes com 
doenças cardiovasculares apresentem algum distúrbio psiquiátrico capaz de interfe-
rir na autoeficácia para adesão medicamentosa. Assim, este estudo tem objetivo de 
compreender o impacto da ansiedade e depressão na autoeficácia para adesão me-
dicamentosa nos pacientes pré e pós TxC, além de avaliar se o surgimento de sinais 
e sintomas da IC impactam diretamente na piora desses transtornos mentais. Méto-
do: Pesquisa quantitativa do tipo transversal e exploratória com pacientes pré e pós 
TxC em seguimento ambulatorial de um hospital de grande porte. Os dados foram 
obtidos por meio de entrevista semiestruturada e implementação de instrumentos 
para caracterização sociodemográficas e clínica, versões brasileiras da Self-efficacy 
for Appropriate Medication Adherence Scale (SEAMS), Global Evaluation of Medication 
Adherence Instrument (GEMA), Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) e do Inventário 
de Depressão de Beck (BDI). Foi empregada análise estatística descritiva e as cor-
relações foram avaliadas por meio do coeficiente de correlação de Spearman. Para 
as associações entre as variáveis qualitativas foi aplicado o teste Qui-quadrado. Foi 
adotado nível de significância p<0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa (Número do parecer: 4.142.189). Resultados: Participaram do estudo 
n=8 pré-TxC e n=36 pós-TxC. A autoeficácia para adesão medicamentosa foi eleva-
da e semelhante para ambos os grupos. Porém, a ansiedade e depressão foi maior 
entre os pacientes que aguardam pelo órgão. Ambos os grupos têm alta proporção 
para adesão medicamentosa, mas baixa porcentagem em cuidados adequados, o 
que provocou redução na taxa de aderentes aos medicamentos. Houve correlação 
positiva entre ansiedade, depressão e há indícios de que quanto maior a quantidade 
de medicamentos em uso maior o nível de ansiedade apresentada pelos pacientes 
pré e pós TxC. Não foram encontradas correlações significativas destes distúrbios 
psíquicos com a autoeficácia para adesão. Conclusão: Os resultados deste estudo 
são fundamentais para esclarecer a relação dos sintomas de ansiedade e depres-
são, autoeficácia e adesão medicamentosa na população de pacientes pré e pós 
TxC que são escassos na literatura.
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EP 048
INFLUÊNCIA DO AUTOCUIDADO E DO INDICE DE RELIGIOSIDADE NA 
ADESÃO TERAPÊUTICA EM PACIENTES HIPERTENSOS VINCULADOS 
A AMBULATORIO DE ALTA COMPLEXIDADE 
VANESSA LUCIA MARTINS , MARIA CLARA MOREIRA MATIAS, MARGARIDA VIEIRA, 
MIRIAM H. TSUNEMI, LUIZ APARECIDO BORTOLOTTO, HENO FERRERA LOPES, 
JUREMA HERBAS PALOMO, GRAZIA MARIA GUERRA
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP - BRASIL. UNESP - BOTUCA-
TU - SP – BRASIL. UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA - UCP - PORTO - PORTO – 
PORTUGAL
Introdução: A hipertensão arterial (HA) é uma doença multiftorial influenciada por 
fatores genéticos, ambientais e sociais.O autocuidado e a religiosidade parecem ser 
essencial para a adesão ao tratamento edemais ações de controle de saúde e o 
enfermeiro tem contribuido na educação em saúde e promoção do autocuidado. 
Objetivo: Caracterizar o perfil do auto cuidado de hipertensos em seguimento ambu-
latorial e correlacionar com o controle pressórico por meio da Medida Ambulatorial da 
Pressão Arterial (MAPA) e de valores de Pressão Arterial (PA) aferidos em consultório 
e com o índice de religiosidade apresentado. Método: Estudo descritivo e transversal 
com coleta de dados realizada com aplicação de instrumento específico adaptado e 
validado para caracterização de autocuidado denominado Escala de Autocuidado de 
Hipertensão (SC-HI), instrumento denominado Escala de Religiosidade deDuke (DU-
REL) para verificação de índicede religiosidade e instrumento especifico denominado 
Escala de Adesão Terapêutica (Morisky). A coleta de dados foi realizada por meio do 
contato telefônico e consulta ao prontuário de saúde, foram inclu[idos no estudo 44 
pacientes hipertensos em acompanhamento ambulatorial no  Instituto do Coração 
(InCor)HCFMUSP). Resultado: O déficit de autocuidado foi evidenciado na maioria 
dos participantes(n=44) em todas as dimensões: Manutenção (77,2%) Manejono 
autocuidado (77,3%)e Confiança no autocuidado(61,4%). Houve correlação positiva 
entre o déficit de autocuidado e a presença do efeito do mascaramento, além de 
observar correla;cao negativa  entre religiosidade intrínseca e valores médio da PAD 
no período da vigília e no período do sono na MAPA Conclusão: A religiosidade não 
se apresentou como fator de proteção, como pode estar relacionada a piores índices 
de controle pressórico.

EP 050
LINHA DE CUIDADO EM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: ACOMPANHA-
MENTO PLENO DO PACIENTE PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 
RAQUEL DA SILVA BALDUINO
HOSPITAL SAMARITANO PAULISTA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Pacientes com IC se beneficiam do acompanhamento por equipe mul-
tiprofissional, principalmente quando engajados em programas de cuidados clínicos 
especializados em IC, com melhora em desfechos positivos. Objetivo: Objetivo des-
te trabalho é demostrar o impacto da linha de cuidado em IC com acompanhamento 
pleno do paciente pela equipe multiprofissional em pacientes com IC pertencentes 
a um programa de cuidados clínicos. Métodos: Resultados do período de janeiro 
de 2019 a dezembro de 2021 dos indicadores clínicos do programa clínico especia-
lizado em IC e a experiência alcançada com monitoramento. Monitoramos o perfil 
clínico dos pacientes, a taxa de prescrição dos medicamentos como Inibidores de 
conversão da Angiotensina (IECA)/Bloqueadores do receptor da angiotensina (BRA)/ 
inibidor da neprilisina e do receptor de angiotensina-neprilisina (INRA) e Betablo-
queadores na alta hospitalar, taxa de rehospitalização e acompanhamento ambulato-
rial pós-alta. Em relação ao uso dos medicamentos meta atual de 100%. As variáveis 
quantitativas foram apresentadas em forma de média, desvio padrão e gráficos. Re-
sultados: Foram acompanhados 2262 pacientes internados por IC, idade média de 
72 anos (±15,8), sexo feminino em 42%, perfil hemodinâmico “ tipo B” na admissão 
em 58%, etiologia isquêmica em 50%, fração de ejeção média de 42%. Nos anos de 
2019 e 2020 a taxa dos indicadores foram: prescrição de IECA ou BRA em pacientes 
elegíveis em 98% e Betabloqueadores em 98% na alta hospitalar. Orientações para 
vacinação anual contra influenza para 93% dos pacientes, orientação para cessação 
do tabagismo e reabilitação em 100%. Taxa de rehospitalização em 30 dias de 11% 
e mortalidade intrahospitalar de 10,7%. No ano de 2021 a prescrição de IECA ou 
BRA em 97% e Betabloqueadores em 100% na alta hospitalar. Orientações para va-
cinação anual contra influenza para 100% dos pacientes, orientação para cessação 
do tabagismo e reabilitação em 100%. Taxa de rehospitalização em 30 dias de 13% 
e mortalidade intrahospitalar de 10%. Conclusão: Os indicadores de desempenho 
de um programa clínico focado no acompanhamento pleno do paciente pela equipe 
multiprofissional de uma doença crônica mostraram impacto positivo no manejo da 
IC, demostrado positivamente melhora dos índices dos indicadores de qualidade.

EP 049
LESÃO RENAL AGUDA INDUZIDA POR CONTRASTE EM PACIENTES SUB-
METIDOS À ANGIOPLASTIA CORONARIANA: COORTE PROSPECTIVA
MS MOITINHO, AG PIMPINATO, A CAIXETA, DA BARBOSA, CD FONSECA
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Objetivo: Analisar a incidência, os fatores de risco e as associações dos desfechos 
clínicos para Lesão Renal Aguda Induzida por Contraste (LRA-IC) em pacientes com 
infarto agudo do miocárdio (IAM) após Intervenção Coronária Percutânea (ICP). Mé-
todo: Trata-se de um estudo do tipo coorte, realizado entre julho de 2020 e junho de 
2021, no qual foram incluídos 182 pacientes com diagnóstico de IAM que tiveram 
seguimento por 90 dias após ICP em um hospital geral universitário referência pelo 
atendimento de média e alta complexidade do estado de São Paulo. Para a avalia-
ção progressiva da função renal foram realizadas três coletas de creatinina sérica 
sendo a primeira coleta realizada pré ICP, a segunda no segundo dia após ICP e 
a terceira coleta no terceiro dia após ICP. A LRA-IC foi considerada como aumento 
na creatinina sérica de ≥0,5 mg / dl ou um aumento relativo de ≥25% de linha de 
base de 48h a 72h após intervenção, mediante critério Kidney Disease Improving 
Global Outcomes (KDIGO). As variáveis investigadas foram sociodemográficas, clí-
nicas e relacionadas ao procedimento. Resultados: A incidência de LRA-IC foi de 
35,7% (n=65) e esteve associada à idade avançada, diabetes mellitus e doença renal 
crônica (respectivamente p=0,004, p<0,001 e p=0,009). Estatisticamente não houve 
diferença significativa entre a creatinina sérica de base dos pacientes com LRA-IC e 
sem LRA-IC (1,0±0,4 vs 1,7±1,8 respectivamente p=0,906). O volume médio de 
contraste infundido foi de 163,9 ± 61,197 e o tempo médio da duração do procedi-
mento foi de 54,8 ± 26,834. Dentre os 9,34% (n=17) pacientes que faleceram du-
rante o seguimento 76,5% destes óbitos tiveram LRA-IC (n=13), a razão de chances 
entre óbito e LRA-IC foi de aproximadamente 7,2 vezes (intervalo de confiança (IC) 
95%, [2,41;26,36]; p=0.001). A diminuição de uma unidade na hemoglobina basal 
do paciente demonstrou um aumento de 6,5% para LRA-IC (IC 95%, [-0,089; -0,040]; 
p<0,0001). Conclusão: Em pacientes com IAM após angioplastia a LRA-IC tem alta 
incidência em um hospital geral universitário, está relacionada com idade avançada, 
diabetes mellitus e doença renal crônica e apresenta altos índices de mortalidade.

EP 051
MONITORIZAÇÃO DE ECMO PERIFÉRICA COM ESPECTROSCOPIA 
POR INFRAVERMELHO PRÓXIMO (NIRS): RELATO DE EXPERIÊNCIA
HENRIQUE MATEUS FERNANDES, NATALIA BALESTRA, DANILO DOS SANTOS 
GOMES, KAROLINE RAZIMAVICIUS, FRANCINE JOMARA LOPES GUERRER, ELIANE 
LARANJEIRA SARAIVA
HOSPITAL SIRIO LIBANÊS –SÃO PAULO -SP - BRASIL
Introdução: O sistema de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) 
oferece suporte cardiopulmonar com o objetivo de manter a perfusão dos tecidos 
com sangue oxigenado enquanto aguarda a recuperação do coração e/ou pulmões. 
Os pacientes em ECMO periférica tem como risco de complicação a isquemia 
dos membros inferiores. Sendo assim é necessário um monitoramento eficaz da 
perfusão do membro canulado para identificação precoce e permitir intervenções 
efetivas. Método: Estudo descritivo exploratório do tipo relato de experiência, que 
envolve a descrição da incorporação de um sistema de oximetria tissular para auxiliar 
no monitoramento da perfusão dos membros inferiores de pacientes em uso da 
ECMO periférica. Resultados: Os principais pontos relacionados ao monitoramento 
da perfusão dos membros inferiores: circunferência das panturrilhas; pulso ao ultras-
som doppler; aquecimento dos membros; monitorização com espectroscopia por 
infravermelho próximo (NIRS). Discussão: Embora a ECMO esteja cada vez mais 
presente nas unidades de terapia intensiva, é importante ressaltar que é uma terapia 
que envolve riscos, muitas vezes devida falha mecânica e/ou manejo inadequado. O 
monitoramento da ECMO é feito de forma sistematizada pelo enfermeiro, sendo que 
parte destes engloba os cuidados relacionados a perfusão periférica dos membros 
canulados. Neste aspecto observa-se a presença de pulso de extremidades com 
ultrassom doppler, aquecimentos e coloração dos membros. Todos estes cuidados 
são pautados por avaliador dependente e com monitorização contínua através de 
um checklist específico. Com o avanço da tecnologia o time de ECMO passou a 
incorporar o sistema de oximetria tecidual não invasiva contínua, uma tecnologia de 
monitoramento que utiliza de forma resumida a NIRS para avaliar a oxigenação do 
tecido local.  Pode ser utilizado em todos os pacientes, porém, possui uma indicação 
ainda mais precisa nos pacientes com suporte da ECMO, uma vez que, as leituras 
da oximetria tecidual são propostas para refletir os parâmetros hemodinâmicos 
em tempo real, servindo como um potencial marcador precoce para o membro 
distal e isquemia cerebral. Conclusão: O estudo permitiu descrever os principais 
cuidados relacionados à perfusão dos membros inferiores e identificar que o uso de 
um sistema de monitoramento de oximetria tissular é uma adequada ferramenta na 
identificação precoce à beira leito em tempo real de pacientes com possibilidade de 
desenvolver complicações associadas à terapia, auxiliando o enfermeiro e a equipe 
multiprofissional na tomada de decisão.
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EP 052
MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA INVASIVA PÓS-OPERATÓRIA EM 
PACIENTES COM DEFEITOS SEPTAIS CARDÍACOS E HIPERTENSÃO 
PULMONAR: RELEVÂNCIA NA PREDIÇÃO DE EVENTOS CLÍNICOS NA 
UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO
MARIA FRANCILENE S SOUZA, ELOISA S. CARVALHO, KELLY C. O. ABUD, JULIANO 
G. PENHA, ANA MARIA THOMAZ, PAULA V. V. GAIOLLA, MARIA FERNANDA S. JARDIM, 
ANTONIO AUGUSTO B. LOPES
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: Crianças com comunicações cardíacas congênitas não restritivas evoluem 
com hemodinâmica pulmonar alterada associada a mudanças funcionais e estruturais 
do leito vascular pulmonar, situação que eleva o risco de instabilidades clínicas no 
período pós-operatório.  Estas instabilidades são genericamente conhecidas como cri-
ses de hipertensão pulmonar. Os fatores de risco são variados e pouco se sabe sobre 
como identificar os pacientes que poderão presentar estes eventos. Objetivo: Investigar, 
em pacientes pediátricos, no contexto do tratamento cirúrgico, possíveis relações entre 
hemodinâmica pulmonar e eventos clínicos relevantes no período pós-operatório. Méto-
do: Estudo prospectivo, realizado com 40 pacientes, idade de 11 (8–17) meses (mediana 
e intervalo interquartil), portadores de comunicação interventricular (60%) ou defeito do 
septo átrio-ventricular (40%),  pressão média arterial pulmonar pré-operatória de 48 (34–
54) mmHg e considerados de risco para hipertensão pulmonar pós-operatória. Pressões 
pulmonares e sistêmicas foram verificadas no momento intra-operatório e pós-operatório 
por meio de cateteres posicionados nas artérias. Os Eventos Cardiorrespiratórios e He-
modinâmicos Relevantes (ECRHR) foram definidos previamente ao projeto como: crises 
de hipertensão pulmonar, hipotensão sistêmica, instabilidades hemodinâmicas pulmo-
nares e sistêmicas ocorrendo em “clusters”  e situações requerendo  ressuscitação car-
diopulmonar. Resultados: A razão pressão arterial média pulmonar/sistêmica (PAP/PAS) 
no pós-operatório imediato (média dos 4 primeiros valores obtidos na unidade de terapia 
intensiva, com intervalos de 2 horas), denominada como PAP/PASPOI, correlacionou-se 
diretamente com a PAP/PAS registrada logo após a circulação extracorpórea (PAP/
PASCC), r = 0,68, p< 0,001. A PAP/PASPOI (0,38 (0,32 – 0,46)) apresentou associação 
importante com a ocorrência dos ECRHR e foi melhor preditor destes comparada a PAP/
PASCC. O hazard ratio associado a PAP/PASPOI > 0,40  foi 5,07 (IC 95% 1,10 - 23,45 p= 
0,038). Os ECRHR contribuíram para ventilação mecânica prolongada (p < 0,001) mas 
não para mortalidade. Conclusão: Padrões de comportamento hemodinâmico foram 
identificados no início do período pós-operatório e correlacionaram-se com pressões 
verificadas após a circulação extracorpórea no centro cirúrgico. Este comportamento 
hemodinâmico inicial  foi  preditor  da ocorrência de ECRHR  na unidade de tratamento 
intensivo, que por sua vez, resultaram em tempo de ventilação mecânica prolongado. 

EP 054
O CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE A POPULAÇÃO COM DOENÇA CAR-
DIOVASCULAR DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 
ISABELA GOMES MUSA DOS SANTOS, MAYARA ROCHA SIQUEIRA SUDRÉ, BARBARA 
CAROLINY PEREIRA, JULIANA PEREIRA MACHADO, EUGENIA VELLUDO VEIGA
EERP - ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL
Introdução: A pandemia por COVID-19 provocou inúmeras mudanças na rotina e 
hábitos de vida de toda a população mundial. A preocupação com saúde dos indiví-
duos se tornou de grande importância entre autoridades governamentais e profissio-
nais de saúde. Destaca-se não somente o atendimento nos casos de COVID, como 
também o controle de condições crônicas para se evitar complicações e sequelas. 
Nesse cenário é de extrema relevância o acompanhamento e estímulo a adoção de 
hábitos de vida saudável entre populações de risco, tendo em vista o cenário de 
mudança no cotidiano e a potencialidade de gravidade e efeitos deletérios na popu-
lação, em especial aos portadores de doença cardiovascular (DCV) ou com fatores 
de risco para tal. Objetivo: Analisar o consumo de álcool entre portadores de doença 
cardiovascular durante a pandemia por COVID-19. Método: Web survey, em bola 
de neve, divulgado em redes sociais. Selecionados usuários dos serviços de saúde 
brasileiros, maiores de 18 anos, com acesso à internet. A coleta de dados foi ques-
tionário eletrônico validado para este estudo, na resolução 466/2012 sobre pesquisa 
com seres humanos. Resultados: 798 brasileiros entre 18 e 79 anos participaram 
do estudo, 74% mulheres e 26% homens. Entre os participantes 56,9 % (n=454) 
referiram o hábito de consumir bebidas alcoólicas, sendo que destes 179 (39,4%) 
fazem tratamento de saúde, e doenças como Hipertensão Arterial, insuficiência car-
díaca, arritmias, diabetes, dislipidemia correspondem a 106 (23,3%). Ainda 127 (28%) 
participantes referiram ter aumentado, mantido e até mesmo retornado ao consumo 
de álcool durante o período de isolamento social. Já 321 (40,2%) informaram não ter 
o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, e por outro lado, 23 (2,88%) afirmaram cessar 
essa ingesta. Dentre os que não consumiam ou cessaram, 153 (44%) são portadores 
de doença do aparelho circulatório e ou fatores de risco para a saúde cardiovas-
cular. Conclusão: Identificamos o hábito de consumir bebidas alcoólicas entre a 
população geral e o mesmo se manteve entre portadores de doença cardiovascular, 
representando assim um fator de risco para complicações no status de saúde. Frente 
aos desafios vivenciados durante a pandemia e o isolamento social, os dados levan-
tados reforçam a necessidade de orientações e acompanhamento constante a fim 
de evitar agravos e não aderência a tratamentos e melhora nos hábitos de vida frente 
as mudanças sociais enfrentadas.

EP 053
MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA PULMONAR INVASIVA APÓS A 
CORREÇÃO DE DEFEITOS SEPTAIS CARDÍACOS COM HIPERTEN-
SÃO PULMONAR: IMPLICAÇÕES PROGNÓSTICAS
ELOISA SASSÁ CARVALHO, MARIA FRANCILENE SOUZA, KELLY ABUD, JOHNNY SANTOS, 
CLAUDIA CASTRO, PAULA GAIOLLA, ANA THOMAZ, ANTONIO AUGUSTO LOPES
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A persistência de hipertensão arterial pulmonar após a correção cirúrgi-
ca de defeitos septais cardíacos é um problema relevante em cardiologia pediátrica.
Objetivo: Neste estudo, decidimos investigar variáveis com vistas à identificação de 
preditores de pressão pulmonar alterada seis meses após a alta hospitalar (pressão 
sistólica arterial, PSAP6M, ecocardiografia transtorácica). Método: Quarenta e oito 
pacientes foram acompanhados, com idade entre três e 35 meses à cirurgia, to-
dos com comunicações cardíacas não restritivas e sinais clínicos ecocardiográficos 
de hipertensão pulmonar. Foram analisados idade, peso, presença de síndrome de 
Down, tipo de anomalia cardíaca, saturação periférica de oxigênio (SatO2), a razão 
fluxo sanguíneo pulmonar/sistêmico, a razão pressão média arterial pulmonar/sistê-
mica (PAP/PAS) antes e após a circulação extracorpórea (CEC), o tempo de CEC, a 
razão PAP/PAS no início dos cuidados pós operatórios através de medidas invasivas 
com cateteres arteriais (PAP/PASPOI) e a duração da ventilação mecânica. Resulta-
dos: A análise univariada identificou cinco possíveis preditores com p<0,10:SatO2, 
PAP/PAS pré e pós CEC, PAP/PASPOI e a presença da síndrome de Down. A análise 
multivariada apontou apenas a PAP/PASPOI como preditora a PAS6M:ln (PSAP6M) = 
2,94+1,17* PAP/PASPOI, p<0,001. Níveis de PAP/PAS acima de 0,40 e 0,64 foram 
preditores de PAP6M superior a 30mm e 40mm, respectivamente. Conclusão: A mo-
nitorização invasiva da hemodinâmica pulmonar no início do curso pós-operatório 
traz informações críticas para o seguimento e manuseio adequado destes pacientes 
após a alta hospitalar.

EP 055
PERCEPÇÃO DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM SOBRE PRÁTI-
CAS SIMULADAS EM EMERGÊNCIAS CARDIOLÓGICAS 
SOFIA MELLO MORAIS, LARISSA BECKER DE GODOY, ROGÉRIO SILVA LIMA, SILVANA 
MARIA COELHO LEITE FAVA
UNIFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - ALFENAS - MG - BRASIL
Introdução: A prática simulada proporciona o desenvolvimento de pensamento críti-
co, tomada de decisão e habilidades de comunicação. Porém, ainda não foi possível 
excluir a ansiedade e preocupação dos discentes que participam da mesma.  Mé-
todos:  Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório e analítico. Os participantes 
foram 22 discentes do curso de enfermagem que tiveram a simulação como método 
avaliativo e passaram por uma entrevista semi-estruturada que foi, por sua vez, anali-
sada com o referencial da análise temática de Bardin. A cada estudante, foi atribuído 
um nome fictício. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNIFAL-MG sob o 
nº: 3.014.378, CAAE 01090918.6.0000.5142. Resultados: Os excertos de fala exem-
plificam os pontos de vista dos participantes acerca da simulação. A visão ambígua 
é exemplificada em:  “[...] num ponto, foi bom porque assim, você vivencia um pou-
quinho do que você vai ver na prática. Mas, por outro lado, eu acho que fica muito 
um faz de conta. Que nem, uma bomba de infusão, você tinha que fingir que tinha”. 
(Valentina). No âmbito dos aspectos positivos, foi destacado o raciocínio clínico pro-
porcionado.  “(...) (as simulações) são momentos únicos para que a gente consiga 
ter um raciocínio clínico, um olhar ampliado e uma assistência qualificada nisso tudo” 
Lorena Os aspectos negativos foram frequentemente associados à simulação como 
método avaliativo. “O constrangimento eu acho que é por estar em frente a várias 
pessoas que vão avaliar” Eloá Por fim, ainda foram destacadas críticas ao método 
e currículo durante as entrevistas. “Acho que também vai muito do professor falar 
também, olha, calma, não precisa de tanto desespero, não precisa ficar nervoso, que 
é o momento de errar. Não é pra botar um pavor” Manuela Conclusões: O ensino 
através da simulação afeta a formação do indivíduo, impactanto de forma positiva no 
aprendizado e na qualidade do cuidado ofertado, mas ainda relaciona-se ao modo 
como ela é inserida no projeto pedagógico do curso de graduação. As limitações do 
estudo estão na divergência de alunos que participaram e foram entrevistados no 
estudo, além de seu recorte transversal. Contudo, a análise coaduna com a literatura 
correlata e pode contribuir para adequações no desenvolvimento dessa estratégia e 
inserção no ensino de enfermagem. 
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EP 056
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, CLÍNICO E DESFECHO DE PACIENTES 
ADULTOS SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA EM UM HOSPITAL 
DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
LUCIANA SOARES COSTA SANTOS, HELOISA SEDANO CARNEIRO, CAMILA WATERS
FCMSCSP - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO - SÃO 
PAULO - SP - BRASIL
A cirurgia cardíaca é realizada quando o tratamento clínico não é suficiente para pro-
porcionar a cura e/ou melhora da qualidade de vida do paciente. Pode ser classifica-
da como corretora, reconstrutora ou substitutiva. Desta forma destaca-se a importân-
cia do estudo como meio de identificar o perfil do paciente submetido a intervenção 
cirúrgica, permitindo melhores condições de acompanhamento pós intervenção até 
o acompanhamento na saúde primária. Objetivo: Identificar o perfil epidemiológico, 
clínico e desfecho dos pacientes submetidos à Cirurgia Cardíaca no ano de 2019. 
Método: Pesquisa retrospectiva, descritiva com análise quantitativa dos dados. Re-
sultado: Apresentaram principalmente sinais comprovados de baixo débito cardíaco 
(25%). A amostra foi composta por 136 pacientes, 100% brasileiros, com idade mé-
dia de 63,7 anos, predomínio do sexo masculino (60,3%), brancos (68,9%), solteiro 
(52,9%), não tabagista (91,4%) e não etilistas (96,3%).  observa-se um predomínio 
de diagnóstico de angina/infarto agudo do miocárdio (37,5%), hipertensos (77,9%), 
diabéticos (31,1%) e com média de 2,48 artérias coronárias acometidas. Quanto ao 
desfecho clínico 112 pacientes (82,4%) tiveram alta hospitalar, 22(16,9%) evoluíram a 
óbito e um paciente (0,7%) manteve-se internado. Quanto as alterações laboratoriais 
observam-se que no pré-operatório identificou-se alterações na Creatinina (25,1%), 
com média de 1,72 mg/dL e no pós operatório na Uréia (36,3%), com 58 mg/dL, 
Creatinina (20%) e 1,73 mg/dL.  O tipo de cirurgia mais prevalente foi a revasculariza-
ção do miocárdio (47%), eletiva (86%) e que fizeram uso de CEC (61,8%). Quanto às 
complicações, 44 pacientes (32,4%). Conclusão: Desta forma, é possível concluir 
a importância do acompanhamento de saúde para prevenção e controle dos fatores 
de risco modificáveis e não modificáveis além das comorbidades associadas. A im-
plementação de ações educativas de saúde proporciona melhor evolução no pós-
-operatório, pois, os pacientes tem a conscientização da importância dos cuidados e 
acompanhamentos necessários para melhoria da sua qualidade de vida.

EP 058
PREDIÇÃO DA HEMODINÂMICA PULMONAR APÓS A CORREÇÃO DE 
DEFEITOS SEPTAIS CARDÍACOS CONGÊNITOS NÃO RESTRITIVOS: O 
PAPEL DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO PRÉ OPERATÓRIO
JOHNNY XAVIER DOS SANTOS, ANA MARIA THOMAZ, JULIANO GOMES PENHA, 
MARIA FRANCILENE DA SILVA SOUZA, ELOISA SASSÁ CARVALHO, ANTÔNIO 
AUGUSTO LOPES
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução e Objetivo: Cerca de 2% dos pacientes pediátricos com defeitos sep-
tais cardíacos congênitos amplos (não restritivos) e sinais clínicos pré-operatórios 
de hipertensão pulmonar (HP) estão sob risco de evoluir com HP após correção 
cirúrgica de anomalia. Neste estudo, procurou-se avaliar parâmetros clínicos regis-
tráveis a beira leito como possíveis preditores do nível de pressão arterial pulmonar 
após a eliminação de shunt cardíaco (saída da circulação extracorpórea – CEC).   
Método: Foram acompanhados 60 pacientes com idade entre três e 35 meses, por-
tadores de comunicação interventricular ou defeito septal atrioventricular e pressão 
média arterial pulmonar (ecocardiografia) 47 (33 – 56) mmHg (mediana e intervalo 
interquartílico). Foram avaliados como preditores: idade, peso, altura, presença de 
síndrome de Down, tipo de anomalia cardíaca, pressão arterial sistêmica e saturação 
periférica de oxigênio basal (SatO2). Como desfecho, avaliou se a razão pressão 
média arterial pulmonar/ sistêmica após a CEC (PAP/PAS pós - CEC). Resultados: 
Na análise univariada, o tipo da anomalia cardíaca (p=0,024) e a SatO2 (p=0,008) 
apareceram como possíveis preditores. Na avaliação multivariada, apenas a SaTO2 
sustentou – se como preditor (p= 0,008). Cada redução de um ponto percentual na 
SaTO2 pré-operatória implicou aumento de 21% na chance de ocorrência de PAP/
PAS pós CEC acima de 0,40 (ou 40%): OR 1,21, IC de 95% 1,01 a 1,44, (p = 0,038). 
Conclusão: Concluiu-se que a SatO2  pré-operatória, uma variável de simples obten-
ção a beira leito, se reverte de importância na predição da situação hemodinâmica 
pulmonar  após correção da anomalia cardíaca. Esta informação é relevante para o 
planejamento do manejo pós-operatório. 

EP 057
PERSISTÊNCIA DA VEIA CAVA SUPERIOR ESQUERDA, UM RELATO 
DE CASO
LAVINY MORAES BARROS, MATHEUS DA SILVA RAETANO
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - BOTUCATU- SP - BRASIL. UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE ALAGOAS - MACEIÓ - AL – BRASIL
Introdução: A persistência da veia cava superior esquerda (PVCSE) é uma anomalia 
decorrente de uma falha embriológica estimada em 1,5% a 10% dentre as doenças 
cardíacas congênitas. Caracteriza-se pela não degeneração da veia braquiocefálica 
esquerda e desenvolvimento da veia cava superior esquerda persistente, a qual dre-
nará para o átrio direito através do seio coronariano. Desta forma, o paciente fica com 
duas veias cavas superiores. Esta anomalia deve ser suspeitada a partir da observação 
de dilatação do seio coronário. Quando isolada é normalmente assintomática. Obje-
tivo: Assistir paciente com PVCSE. Método: Trata-se de um relato de caso realizado 
em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Resultados: Paciente recém-nascida, do 
sexo feminino, nasceu com idade gestacional de 40 semanas e quatro dias, de parto 
cesárea, pesando 3200g, estatura de 46cm e perímetro cefálico de 30,5cm. Mãe com 
41 anos, hipertensa e diabética, com histórico de aborto espontâneo há dois anos com 
o marido atual. Possui dois filhos (18 e 22 anos) de um casamento anterior. O pré-natal 
foi iniciado na sétima semana de gestação e com 20 semanas recebeu os diagnósticos 
de microcefalia, meningomielocele, comunicação interventricular (CIV) e duplicação do 
sistema pielocalicial. Ao nascer, foi submetida a cirurgia de emergência para correção 
de disrafismo aberto, a qual houve recuperação sem intercorrências. O teste do cora-
çãozinho apresentou saturação de oxigênio de 98% e 80% respectivamente no mem-
bro superior direito e inferior esquerdo. Durante o período de internação foi realizado 
angiotomografia computadorizada de tórax, a qual evidenciou a PVCSE. Com um mês 
de vida, a paciente aguardava programação cirúrgica para correção da CIV. Ao exame 
físico evidenciava-se pele descorada, ritmo respiratório irregular, taquipneia, presença 
de esforço respiratório mesmo com o uso de pressão positiva nas vias aéreas e à 
ausculta cardíaca: sopros holossistólicos. A paciente foi a óbito com um mês e 19 dias, 
antes da realização da cirurgia cardíaca, a qual havia sido adiada devido à choque 
cardiogênico secundário a sepse. Conclusões: Destaca-se a importância do início do 
pré-natal antes de 14 semanas de gestação, como é preconizado pelo Ministério da 
Saúde e do rastreio ultrassonográfico para o diagnóstico precoce de anomalias con-
gênitas, a fim de planejar a assistência ao recém-nascido. Além disso, evidencia-se a 
PVCSE assintomática, em que a instabilidade hemodinâmica observada justificava-se 
predominantemente pela CIV.

EP 059
PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À MASD - MOISTURE-ASSO-
CIATED SKIN DAMAGE - EM PACIENTES INTERNADOS EM UMA UNI-
DADE DE TERAPIA INTENSIVA CIRÚRGICA CARDIOPNEUMOLÓGICA
POLLYANNA DUARTE DOMINGUES, TICIANE CAROLINA GONÇALVES FAUSTINO 
CAMPANILI
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: As lesões de pele têm sido alvo de preocupações, além de integrar o gru-
po de indicadores de qualidade de algumas instituições. Neste estudo, foram analisa-
dos a prevalência pontual de MASD (Moisture-associated skin damage), do português, 
Lesão de Pele Associada à Umidade, e os fatores demográficos e clínicos associa-
dos à sua ocorrência em pacientes adultos internados em uma Unidade de Terapia 
Intensiva, sendo a MASD constituída por 4 entidades clínicas: Dermatite Associada à 
Incontinência (DAI), Dermatite Intertriginosa (DIT), Dermatite Periferida (DPF) e Dermati-
te Periestoma (DPE). Métodos: Estudo observacional, epidemiológico, transversal, de 
prevalência pontual de um dia para investigação da MASD e fatores associados guiada 
por inspeção e instrumento de coleta semi-estruturado. Estudo conduzido em uma  
Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica Cardiopneumológica de um hospital público de 
grande porte em São Paulo. Foram incluídos pacientes acima de 18 anos, internados 
na Unidade de Terapia Intensiva no dia da coleta de dados. O Termo de Consentimento 
foi assinado pelo próprio paciente, e nos casos de impossibilidade, por familiar res-
ponsável. Resultados: Houve 46 pacientes elegíveis, resultando numa amostra de 33 
participantes. As MASDs apresentaram prevalência de 30,3% (10), a DAI apresentou 
21,2% (7), seguida da DIT com 15,5% (5), DPF com 6,1% (2)  e DPE com 3% (1).  Foi 
verificada correlação entre desenvolvimento de MASD e menor pontuação na Escala 
de Glasgow (p < 0,013) e de Braden (p < 0,033), bem como, correlação com o uso 
de sedação intravenosa (p < 0,002). Conclusões: A DAI foi a categoria mais preva-
lente, predominando a classificação 2A (perda da pele sem sinais de infecção), com 
85,7% (6) das lesões em região inguinal, na DIT, a lesão predominante apresentou-se 
como eritema (80% - 4) em região de mamas (40% - 2),  a DPF exibiu a maceração 
periferida como característica unânime, e a DPE, obteve apenas uma aparição na for-
ma de eritema em área de traqueostomia. Constatou-se que, pacientes sob sedação 
intravenosa tiveram maior predisposição ao desenvolvimento de lesões por umidade, 
bem como, aqueles com uma menor pontuação na escala de coma de Glasgow, por-
tanto, o declínio do nível consciência seja induzido por drogas ou causada por alguma 
condição clínica predispõe o paciente a um risco aumentado de desenvolvimento de 
MASD. Além disso, as variáveis da Escala de Braden que pressupõem o risco de lesão 
por pressão também se atrelam ao desenvolvimento das MASDs, o que justifica a 
significância encontrada.
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EP 060
PROJETO TELECARDIO – PERFIL CLÍNICO DOS PACIENTES E O IM-
PACTO DA TELEMEDICINA NA SUSPEITA DE IAM 
NATHÁLIA CRISTINA ALVES PEREIRA, PAOLA DE CASSIA BEGLIOMINI, FLÁVIA LIE 
MAESHIRO, JOSELITO ADRIANO DA SILVA, AGNALDO PISCOPO, POLLIANA DE 
SOUZA RORIZ, CARLOS AUGUSTO MAURO
ALLM - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Caracterizado como uma doença cardiovascular de elevada taxa de 
morbimortalidade no Brasil e no mundo representado por 33%, o Infarto Agudo do 
Miocárdio (IAM) atinge uma mortalidade de 40 a 65% dos casos na primeira hora 
e de 80% nas primeiras 24 horas. Atrelado a isso, a pandemia COVID repercutiu 
sobre essas taxas com um aumento em aproximadamente 50% da mortalidade no 
Brasil por doenças cardíacas. Assim, em 2020 foi implantado o Projeto Telecardio 
que teve como objetivo a realização do suporte avançado para adequada estratégia 
terapêutica, possibilitando o auxílio diagnóstico seguro e de altíssima precisão 24 
horas por dia, através de um aplicativo mobile que permitiu a integração e a rápida 
comunicação a distância entre os hospitais e os cardiologistas responsáveis pelo 
suporte na suspeita de IAM. Logo, o objetivo deste trabalho é descrever o perfil dos 
pacientes inseridos no aplicativo e os impactos obtidos. Métodos: Trata-se de um 
estudo quantitativo, descritivo do perfil clínico dos pacientes que foram discutidos 
pelo aplicativo em 23 serviços públicos de saúde localizados em São Paulo, Osasco 
(SP), Rio de Janeiro, Niterói (RJ) e Santa Luzia (MG) no período de junho de 2020 
a dezembro de 2021. Resultados: No total 2705 pacientes, sendo 52,5% do sexo 
masculino e 47,5% do sexo feminino, com faixa etária prevalente entre 56 e 60 anos 
foram contemplados com o auxílio diagnóstico e tomada de decisão. A maioria pro-
curou pelo serviço devido dor torácica (77,3%) e já apresentava alguma comorbidade 
de base sendo a hipertensão com 62,1%, diabetes com 24,5% e o tabagismo com 
14,6% as maiores taxas de prevalência. Em 8,9% (n=241) dos casos foi confirmado 
o diagnóstico de IAM com supra de ST e em 71% dos casos, realizou-se a orientação 
para trombólise química como principal estratégia terapêutica. Com relação ao tem-
po porta- ECG dos pacientes (n=2705) verificou-se uma mediana de 22,2 minutos 
e o tempo porta-orientação para trombólise (n= 173) de 85 minutos. Conclusões: 
O Projeto Telecardio auxiliou muitas equipes e salvou muitas vidas. Ficou evidente a 
relevância, os desafios e valor deste projeto para as redes de atendimento uma vez 
que garantiu o acesso ao diagnóstico e ao tratamento das doenças cardiovascula-
res, em especial o IAM com supra de ST de forma precisa. Possibilitou ao profissional 
que atendia este paciente uma atuação mais segura e direcionada, afinal estamos fa-
lando de uma doença onde “tempo é músculo” e quanto mais rápido e melhor aten-
dermos este paciente menores serão as chances de complicações e mortalidade.

EP 062
RELAÇÕES ENTRE SINTOMAS DEPRESSIVOS, APETITE E QUALIDADE DE 
VIDA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA HOSPITALIZADOS
GABRIELA DE ANGELI DE MARTINI, DAIANE LOPES GRISANTE, ALEXIA LOUISIE 
PONTES GONÇALVES, FABIO D’AGOSTINO, JULIANA DE LIMA LOPES, VINICIUS 
BATISTA SANTOS, CAMILA TAKAO LOPES
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL. SAINT 
CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES - ROMA - 
ROMA - ITÁLIA
Introdução: Os sintomas depressivos e a perda do apetite são capazes de impactar 
a qualidade de vida (QV) de pacientes com insuficiência cardíaca (IC). No entanto, 
não há estudos brasileiros que verifiquem a relação entre essas variáveis em tais 
pacientes. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a relação entre sintomas de-
pressivos, apetite e QV em pacientes com IC hospitalizados. Métodos: Estudo ob-
servacional, analítico, transversal, realizado com 86 pacientes com IC hospitalizados 
em São Paulo-SP. Os sintomas depressivos foram avaliados por meio do Inventário 
de Depressão de Beck II (BDI-II) (escore 0-13: depressão mínima; 14-19: depressão 
leve; 20-28: depressão moderada; 29-63: depressão grave). O apetite foi avaliado 
pelo Questionário Nutricional Simplificado de Apetite (QNSA) (escore≤14: risco de 
5% de perda de peso nos últimos seis meses). A QV foi mensurada pelo Minnesota 
Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) (escore varia de 0 a 105 pontos 
e, quanto menor, melhor a QV). As relações entre as variáveis sociodemográficas e 
clínicas, os sintomas depressivos, apetite e QV foram verificadas por meio de testes 
univariados e modelos de regressão linear, com p<0,05 considerado significativo. O 
modelo final considerado foi aquele com as variáveis com p-valor menor ou igual a 
0,05 e com resíduos seguindo normalidade pelo teste de Shapiro Wilk. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade (Protocolo nº 4.055.369). Resulta-
dos: Os pacientes tinham idade média de 63,45±13,35 anos e 50% eram homens.
Houve predominância de pacientes com sintomas depressivos mínimos (40,7%) e 
apetite reduzido, com risco de 5% de perda de peso nos últimos seis meses (69,8%). 
O escore total do MLHFQ (53,59±21,6) apontou para uma QV inadequada. Os fato-
res que se relacionaram à QV na regressão linear foram a dependência para quatro 
atividades básicas de vida diária (ABVD) (estimativa=15,4; IC 95%=0,23 a 30,64, 
p=0,046), ausência de risco de perda de peso (estimativa=-11.08, IC 95%=-20.5 
a 1,62, p=0,022) e sintomas depressivos mínimos (estimativa=-20,0, IC 95%=-28.3 
a -11.73, p<0,001). Conclusões: A pior QV está relacionada a maiores graus de 
dependência para ABVD, perda de apetite e sintomas depressivos em pacientes com 
IC hospitalizados. Esses resultados podem subsidiar intervenções multiprofissionais 
que visem cuidados integrais ao paciente no que diz respeito aos aspectos físicos e 
psicológicos, promovendo a melhora da QV.

EP 061
PROPOSTA DE PROTOCOLO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA 
PACIENTES COM SÍNDROME DE TAKOTSUBO: ADMISSÃO, TRATA-
MENTO E ALTA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
LUCIANA SOARES COSTA SANTOS, MAYARA PEREZ DE CARVALHO
FCMSCSP - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO - 
SÃO PAULO - SP - BRASIL
A cardiomiopatia de Takotsubo envolve uma modificação na forma anatômica e fi-
siológica do coração, que pode ser facilmente confundida com outras cardiopatias. 
Devido a complexa fisiopatologia e sua necessidade de cuidados qualificados, pro-
põe-se desenvolver um protocolo de cuidados de enfermagem para pacientes com 
Síndrome de Takotsubo. Trata-se de um estudo descritivo, com validação do conteú-
do do protocolo segundo a técnica de Delphi; e concordância entre especialistas e a 
literatura científica. Como resultados, identificou-se os diagnósticos de enfermagem, 
metas (NOC) e intervenções (NIC) no serviço de emergência, UTI e orientações para 
a alta hospitalar, direcionando um cuidado de enfermagem eficaz, em busca de me-
lhores práticas assistenciais. O protocolo foi criado com a intensão de direcionar 
o trabalho, registrar os cuidados executados e prevenir possíveis problemas, de-
correntes de falhas no processo de cuidado. Com uma proposta de padronizar os 
procedimentos feito pela equipe de enfermagem, auxiliando o paciente diante de 
distúrbios emocionais significativos, sentimentos de angústia, medo, depressão ou 
raiva, mudança de papéis, isolamento social e ansiedade, além do comprometimen-
to fisiológico cardiovascular. Através de um fluxograma e um check list para melhor 
adequar o atendimento ao paciente, sem omitir nenhuma etapa do seu atendimento, 
foi incluído o atendimento iniciado com a abertura do protocolo de dor torácica, ain-
da no setor de Emergência, com a classificação de risco pelo sistema Manchester, 
elegendo os pacientes com a classificação vermelho. O processo de enfermagem 
abrange a avaliação completa do paciente, elencando as prioridades de atendimento 
desde a admissão, internação e programação de alta hospitalar, buscando prevenir 
complicações ou identificá-la precocemente.  

FARMACOLOGIA
EP 063
A ELETROFORESE DE PROTEINAS PODE SER ESTRATÉGIA INICIAL 
PARA DIAGNÓSTICO DE AMILOIDOSE EM PACIENTES COM ANASAR-
CA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA?
EJ CESARINO, MIP SIMÕES, DT WADA , JAG MARINHO, RS FERREIRA, RA CESARINO, 
FT SABBADINI, SG ANDRADE, RCG GONÇALVES JUNIOR
FCFRP-USP – RIBEIRÃO PRETO - SP – BR. AREPAH – RIBEIRÃO PRETO - SP - BR. DIMEN; 
CEDIRP; IRRP; AMZ; BIONUCLEAR – RIBEIRÃO PRETO - SP – BR
Introdução: A amiloidose cardíaca(AC) é uma doença grave,de difícil diagnóstico 
pela apresentação clínica inespecífica.Toda iniciativa é válida para que  médicos da 
atenção primária pensem em AC em pacientes com anasarca, visando melhorar 
o prognóstico e sobrevida. Métodos e Resultados: Relato de caso: L.R.L.,87a-
nos,feminino,referia dispneia aos grandes esforços,edema bilateral de mmii,tontu-
ras,fraqueza de mmii,pés adormecidos, câimbras, dor nos mmii e dor nos ombros 
desde  cinco anos. Ex. físico: Regular estado geral,PA:102 x 65 mmHg,FC:80 bpm, 
estase jugular 450,edema bilateral de mmss, bulhas hipofonéticas, arrítmicas, fíga-
do palpável a 6 cm do rebordo costal,doloroso,edema bilateral de mmii,cacifo po-
sitivo,pulsos tibial posteriores e pediosos não palpáveis. Eletroforese de Proteinas 
(EFP):Proteinas totais:9,1 g/dL,albumina:5,47 g/dL,alfa1:0,48 g/dl,alfa2:1g/dL,beta 
1:0,68 g/dL,gama:1,07 g/dL,traçado da EFP não excluia componente monoclo-
nal, Imunofixação sérica de proteínas: ausência banda monoclonal, Cadeia Kappa 
Leve livre:48,50mg/L, Cadeia λ Leve Livre:18,86mg/L, Relação Kappa/λ: 2,57 mg/L, 
PróBNP superior a 35.000 pg/mL,Troponina-I:1,071ng/ml;ECG: ritmo fibrilação atrial, 
FC::98 bpm, eixo – 30 0 derivações torácicas de baixa voltagem, extrassístole ven-
tricular isolada, área inativa antero apical, sugestiva sobrecarga do  ventricular es-
querdo(VE).Rx  Tórax: cardiomegalia (+++),aorta normal, Trama vascular pulmonar 
normal, seios costo frênicos obliterados por discreto espessamento pleural bilateral. 
Ecocardiograma: dilatação acentuada do AE e moderada do AD,VE com aumento 
acentuado de espessura e da refringência de suas paredes com função contrátil 
normal e sinais de aumento da pressão enchimento, hipertrofia do VD  com função 
contrátil deprimida moderada, insuficiências mitral, tricúspide e aortica discretas, 
Fração de Ejeção:0,58(Simpson), Speckle Tracking com strain global longitudinal re-
duzido (15,8%) com padrão de apical sparing sugerindo miopatia infiltrativa por AC; 
Cintilografia com Pirofosfato marcado com Tc-99m:concentração difusa do traçador 
na área cardíaca nas imagens precoces e tardias em grau acentuado (3) sugesti-
vo de AC formaTTR, sem acometimento extracardíaco. Ressonância cardíaca: focos 
difusos de realce patológico no miocárdio nas imagens tardias pós-contraste, de pa-
drão não isquêmico compatível com AC forma TTR. Ultrassom de ombro D:ruptura 
completa do manguito rotador. Conclusão: A EFP é exame de baixo custo, podendo 
ser solicitado na atenção primária e havendo suspeita de proteina monoclonal, pode 
se constituir no passo inicial para diagnostico de AC.
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EP 064
CONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA COMO ESTRATÉGIA DE SEGU-
RANÇA PARA O USO DE MEDICAMENTOS
JSN FUGITA, RQ MACHTURA, AS MENEGON, A EVANGELISTA, IEV BORGES,  PR 
CASTELO, TC SANTOS, A BORI, MC GALANTE, SL CIPRIANO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A conciliação medicamentosa é uma importante prática que visa au-
mentar a segurança do paciente. O método consiste na obtenção da lista dos medi-
camentos de uso prévio do paciente e posterior comparação com os medicamentos 
prescritos no ambiente hospitalar, em todas as transições de cuidado (admissão, 
transferência entre unidades e alta hospitalar). Este trabalho buscou quantificar as 
intervenções farmacêuticas de conciliação medicamentosa nas transições de cui-
dado e as principais classes medicamentosas envolvidas. Métodos: Trata-se de 
um estudo retrospectivo, observacional, realizado nas enfermarias de um Hospital 
Terciário Especializado em Cardiopneumologia em São Paulo, no período de janeiro 
a dezembro de 2021. Os dados foram coletados e quantificados a partir da planilha 
eletrônica de registro das ações clínicas do Farmacêutico. Resultados: No período 
foram realizadas 2.707 conciliações medicamentosas, sendo 622 de admissão, 530 
de transferência entre unidades e 1.555 de alta hospitalar. No processo da conci-
liação medicamentosa, houveram discrepâncias entre os medicamentos prescritos, 
gerando 431 intervenções farmacêuticas com a equipe médica. Do total de interven-
ções farmacêuticas de conciliação medicamentosa, 21,6% (93) foram realizadas na 
admissão, 12,3% (53) de transferência entre unidades, sendo de maior número de 
alta hospitalar, representando 66,1% (285) das intervenções. Os medicamentos com 
maior incidência de conciliação medicamentosa nas transições de cuidado foram: hi-
poglicêmicos (26,7%), hipolipemiantes (16,7%), antidepressivos (8,4%), antiagregan-
tes plaquetários (5,1%), anticoagulantes (5,1%), anticonvulsivantes (4,1%), dispositi-
vos inalatórios (3%), antimicrobianos (2,7%), agentes uricosúricos (2,4%), ansiolíticos 
(2,4%), antitireoidianos (2,4%) e hiperplasia benigna de próstata (2,4%). A maior parte 
dos medicamentos envolvidos nas conciliações eram para tratar comorbidades e 
não para o motivo principal da internação. Conclusão: A conciliação medicamentosa 
demonstrou ser uma estratégia de segurança na farmacoterapia prescrita, pois, mui-
tos medicamentos de uso contínuo ou necessário para o paciente, foram prescritos 
após avaliação e ação do Farmacêutico Clínico.

EP 066
ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA NA ALTA HOSPITALAR DE PACIENTES 
CARDIOPATAS ANTICOAGULADOS COM VARFARINA 
ARQ MACHTUR, JSN FUGITA, A EVANGELISTA, EAC SOUZA, JS NEVES, RP OLIVEIRA, 
SVH CHAABAN, A BORI, MC GALANTE, SL CIPRIANO
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A varfarina é um anticoagulante oral, suas indicações envolvem pacien-
tes cardiopatas com: fibrilação atrial, próteses valvares, trombose venosa profunda, 
tromboembolismo pulmonar, acidente vascular encefálico e embolia arterial. Com o 
objetivo de promover informações aos pacientes cardiopatas que utilizam varfarina, 
este trabalho quantificou as orientações farmacêuticas no processo de alta hospitalar 
a pacientes em uso deste medicamento. Métodos: Trata-se de um estudo retrospec-
tivo, observacional, realizado nas enfermarias de um Hospital Terciário Especializado 
em Cardiopneumologia em São Paulo, no período de janeiro a dezembro de 2021. 
Foram utilizados como instrumentos de orientação farmacêutica, para pacientes e 
acompanhantes, uma tabela, contendo aprazamento dos medicamentos prescritos 
em receita médica de alta hospitalar, e folder explicativo de varfarina. Nas orientações 
foram abordados tópicos relacionados ao uso seguro e racional do anticoagulante 
oral: importância do uso do medicamento, horário de administração, necessidade 
de alteração da dose conforme exame laboratorial TP/INR, vigilância de sinais de 
sangramento, interações com outros medicamentos e com alimentos. Resultados: 
No processo de alta hospitalar foram orientados 1.544 pacientes pelo Farmacêutico 
Clínico e destes pacientes, 25% (386) receberam receita médica de alta com o anti-
coagulante varfarina. Os pacientes com varfarina eram 55,4% do sexo masculino e 
tinham idade média de 60 anos (23 a 88 anos). A maior incidência de orientações 
foram nas unidades clínicas: valvulopatias (31%), marca-passo (25%), coronariopa-
tias crônicas (9%), miocardiopatias (9%) e insuficiência cardíaca (7%). Em relação às 
intervenções farmacêuticas de alta hospitalar, foram realizadas 30 intervenções rela-
cionadas ao anticoagulante, sendo 50% de conciliação medicamentosa de alta hos-
pitalar, 23,4% de orientação/encaminhamento do paciente, 20% de ajuste de dose 
e 6,6% de ajuste de via de administração. Dos pacientes (386) que participaram do 
processo de orientação na alta hospitalar pelo Farmacêutico Clínico, observou-se 
que ambulatorialmente 30 pacientes (8%) evoluíram para notificação de farmaco-
vigilância por intoxicação cumarínica. Conclusão: Pacientes anticoagulados com 
varfarina necessitam de orientação do Farmacêutico Clínico para melhor adesão ao 
tratamento e redução de eventos adversos.

EP 065
CORRELAÇÃO ENTRE DOSE DE VARFARINA E INR NO MOMENTO DA 
ALTA HOSPITALR EM PACIENTES COM INDICAÇÃO DE ANTICOAGU-
LAÇÃO ORAL APÓS CIRURGIA CARDÍACA
RENATA PARDUCCI DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE WOLFF GOWDAK
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A varfarina é um anticoagulante oral eficaz na prevenção de fenôme-
nos tromboembólicos em pacientes com ritmo de fibrilação atrial. No entanto, exige 
ajuste terapêutico individualizado em função da variabilidade na resposta à ação 
anticoagulante. De janela terapêutica estreita, impõe controle laboratorial frequente 
(INR ou razão normalizada internacional) para ajuste de dose. Objetivo: Comparar 
as doses de varfarina prescritas no momento da alta hospitalar em pacientes com 
indicação de anticoagulação oral após cirurgia cardíaca de acordo com a faixa de 
INR. Métodos: Trata-se estudo retrospectivo em que foram selecionados mediante 
busca ativa em prontuário eletrônico pacientes com prescrição médica de varfarina 
na alta hospitalar após cirurgia cardíaca. Os pacientes foram divididos em 3 grupos 
de acordo com o valor do INR obtido no momento da alta hospitalar: Grupo A – INR 
< 2; Grupo B – INR entre 2 e 3 e Grupo C – INR >3. Variáveis contínuas foram com-
paradas pelo teste de ANOVA e variáveis categóricas pelo teste exato de Fischer. 
Valores de P < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Resultados: 
Foram incluídos 208 pacientes que receberam alta hospitalar no 1º trimestre de 2020 
(n = 157) e de 2021 (n = 101). A idade média da população foi de 53±18 anos, com 
leve predomínio do sexo feminino (51,2%). No momento da alta hospitalar, apenas 
75 pacientes (29,1%) apresentavam INR na faixa terapêutica (Grupo B); outros 116 
(45,0%) estavam no Grupo A e 67 (26,0%) no Grupo C. A Tabela abaixo mostra os 
valores médios de INR e as doses prescritas de varfarina no início do tratamento e 
no momento da alta hospitalar.  Não houve associação entre sexo (P = 0,79) ou a 
época da inclusão dos participantes (P = 0,50) e o valor final do INR. Conclusão: 
Em pacientes com indicação de anticoagulação oral com varfarina em pós-opera-
trório de cirurgia cardíaca, aproximadamente apneas 1/3 recebe alta com INR na 
faixa terapêutica. As maiores dosagens prescritas de varfarina foram encontradas 
nos pacientes com INR < 2 e as menores naqueles com INR > 3, mostrando que, 
nesta população, a obtenção do INR terapêutico não se associa diretamente à dose 
prescrita e sim à sensibilidade individual ao fármaco.

EP 067
UTILIZAÇÃO DO GÁS OZÔNIO EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 
AR NA ELIMINAÇÃO DE MICRORGANISMOS CAUSADORES DE EN-
DOCARDITES
ROBERTO GUSMÃO, HENRIQUE TRIA BIANCO, FRANCISCO FONSECA, CRISTINA 
IZAR, MARIA HELENA ZANIN, IZABELA AUVIM, ARIDELCIO JUNIOR
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Endocardites são doenças que podem ser causadas pela entrada do 
fungo Aspergillus no sistema respiratório, seguida de sua invasão nos tecidos cardía-
cos, valendo-se da circulação sistêmica. São frequentemente encontrados em am-
bientes hospitalares, com maior incidência nas grelhas de difusão de ar-condiciona-
do. Dentre as classes de Aspergillus, mencionamos: Aspergillus flavus, Aspergillus 
aortites, Aspergillus fumigatus. Pacientes hospitalizados, com a imunidade compro-
metida, são vulneráveis quando expostos a microrganismos patogênicos existentes 
em sistemas de tratamento de ar. Objetivo: Avaliar a ação fungicida do gás ozônio 
em sistemas de ar-condicionado presente em ambiente hospitalar. Métodos: Coleta 
de seis amostras de ar em dois difusores distintos em hospital universitário da cida-
de de São Paulo. A coleta (placas contendo meio de cultura) totalizou 12 amostras, 
sendo 6 por cada difusor, onde duas amostras serviram de controle (sem exposição 
do gás ozônio) e as demais submetidas em diferentes tempos (5, 10, 15, 20 e 30 mi-
nutos) de exposição ao gás ozônio. Foi utilizado um amostrador de ar Particle Mea-
suring System®, que aspirou o ar e o sedimentou em placa contendo meio de cultura 
(Trypticase Soy Ágar e Ágar Sabouraud). Foi utilizado um nebulizador de gás ozônio 
no procedimento. O meio de cultura serviu para estimular o crescimento dos mi-
crorganismos encontrados. Foram aspirados por amostra um volume de 1000 litros 
(1m³) de ar por difusor (2 pontos diferentes) totalizando 12m³ no total da coleta. Após 
o procedimento, todas as amostras foram submetidas a exposição do gás ozônio. 
As placas de meio de cultura foram devidamente identificadas e levadas a estufa em 
temperaturas de 32,5°C +/- 2,5°C por três dias.  Resultados: Após o período de in-
cubação, identificamos a presença de fungos Aspergiillus flavus e Aspergillus fumi-
gatus nas placas que não foram submetidas a nebulização do gás ozônio. (Figura 1) 
Conclusão: Podemos especular que o gás ozônio apresenta eficácia frente a dife-
rentes cepas fúngicas, como os do tipo Aspergillus Flavus e Aspergillus Fumigatus, 
potencialmente associados à endocardite infecciosa.
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FISIOTERAPIA
TL 068
EFEITOS DO TREINAMENTO MUSCULAR VENTILATÓRIO COMBINA-
DO À LASERTERAPIA SOBRE O ESTRESSE OXIDATIVO DE RATOS 
COM DIABETES MELLITUS TIPO 2
NUBIA GONZATTI, CARLOS CASSIANO FIGUEIRÓ DA SILVA , LARISSA DA SILVA 
TONETTO, DIANE DUARTE HARTMANN, FELIX ALEXANDRE ANTUNES SOARES, 
CAMILLE GAUBE GUEX, LILIANE DE FREITAS BAUERMANN, RODRIGO BOEMO 
JAENISCH, MARIA ELAINE TREVISAN
UFSM - SANTA MARIA - RS - BRASIL
Introdução: O Diabetes mellitus (DM) é considerado uma das principais doenças 
crônicas não transmissíveis na atualidade. Entre os principais tipos, o mais predomi-
nante é o DM tipo 2 (DM2) o qual está relacionado com o estresse oxidativo, aumento 
de citocinas pró-inflamatórias. O treinamento muscular ventilatório (TMV) e a laser-
terapia de baixa intensidade (LBI) são ferramentas não farmacológicas amplamente 
relatadas na literatura promovendo vários benefícios, porém, pouco se sabe sobre os 
efeitos da combinação dessas duas terapias sobre o estresse oxidativo em animais 
com DM2 induzida por dieta hipercalórica e estreptozotocina. Método: Pesquisa ex-
perimental com a utilização de ratos Wistar machos, alocados em quatro grupos de 
oito animais: Grupo 1 (animais controle sem DM2 sedentários), Grupo 2 (animais sem 
DM2 e CB), Grupo 3 (animais com DM2 sedentários) e Grupo 4 (animais com DM2 e 
CB). O DM2 foi induzido por meio de uma dieta hiperlipídica e baixa dose de estrepto-
zotocina (35 mg/kg) enquanto os grupos sem DM2 receberam dieta comercial padrão. 
O protocolo de TMV foi aplicado por 30min/dia, 5 dias/semana, durante 6 semanas. 
A LBI foi aplicada em dois pontos no músculo gastrocnêmio direito, 5 dias/semana, 
durante 6 semanas, dose de 21 J/cm e comprimento de onda de 660nm. Vinte e quatro 
horas após o último dia de intervenção os animais foram eutanasiados e amostras de 
sangue e tecidos foram coletados. Resultados: O protocolo CB reduziu o estresse 
oxidativo no diafragma de ratos diabéticos (aumento de Diclorofluoresceína Oxidada), 
no gastrocnêmio do grupo não diabético (redução de substâncias reativas ao ácido 
Thiobarbiturico) e aumentou o estresse oxidativo no gastrocnêmio de ratos diabéticos 
comparado aos demais grupos (aumento de Diclorofluoresceína Oxidada). No plasma 
houve redução do estresse oxidativo em ratos diabéticos (redução de substâncias rea-
tivas ao ácido Thiobarbiturico). O protocolo CB aumentou a atividade antioxidante no 
coração, pulmão, rim e músculos no grupo diabetes (aumento de Grupo Sulfidrila) e no 
coração, pulmão e diafragma (aumento da Superóxido Dismutase). Os dados foram 
analisados usando a software estatístico GraphPad Prism, para a normalidade dos 
dados utilizou-se o teste Kolmogorov-Smirnov. As variáveis de mais de duas medidas 
foram comparadas por ANOVA de duas vias seguidas de post hoc de Bonferroni. Con-
siderou-se um nível de significância p<0,05. Conclusão:  o protocolo combinado foi 
eficaz para reduzir o estresse oxidativo além de aumentar a atividade antioxidante em 
músculos, órgãos e plasma de animais com DM2. 

EP 070
A SUPLEMENTAÇÃO COM O EXTRATO DA FOLHA DA BERGAMOTA 
REDUZ A DEPOSIÇÃO DE COLÁGENO NO CORAÇÃO DE RATOS OBE-
SOS: ESTUDO EXPERIMENTAL 
BAC COGO, ACV MOURA, IC GIOMETTI, MAB FAGIANI, ETN MAIA, JS SIQUEIRA, T 
APARECIDA, G ALDINI, CR CORRÊA, FL PACAGNELLI
UNESP - BOTUCATU - SP - BRASIL. UNOESTE - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - BRASIL. 
UNIVERSIDADE DE MILÃO - MILÃO - LOMBARDIA – ITÁLIA
Introdução: A obesidade é uma doença multifatorial caracterizada por um estado de 
inflamação crônica que pode evoluir para complicações, implicando em alterações 
estruturais cardíacas. A Bergamota, uma fruta rica em quantidade e variedade de po-
lifenóis em seu fruto, possui atividade anti-inflamatória e antioxidante. Entretanto, não 
se conhece o efeito do extrato de sua folha nos aspectos histológicos do coração de 
ratos obesos. Objetivo: Avaliar o efeito do extrato de sua folha nos aspectos histoló-
gicos do coração de ratos obesos. Métodos: Esse estudo foi aprovado pelo comitê 
em uso de animais (nº 1337/2019), foram utilizados ratos Wistar machos (n=33), com 
21 dias de idade. Os animais foram distribuídos aleatoriamente em quatro grupos ex-
perimentais: Controle (G1), Controle + bergamota (G2), HSF (G3), HSF + bergamota 
(G4). Os grupos G1 e G2, receberam dieta padrão + água e os grupos G3 e G4 re-
ceberam dieta rica em açúcares e gordura + 25 % de sacarose na água. Os animais 
dos grupos G2 e G4 receberam o extrato da folha da Bergamota via gavagem na 
dose de 50 mg/Kg/dia, enquanto G1 e G3 receberão água potável via gavagem para 
serem submetidos ao mesmo nível de estresse da administração, por 20 semanas. O 
coração foi avaliado por análise histológica com em relação a fibrose (coloração Pi-
cro Sírius) e aspectos morfológicos e inflamatórios (coloração hematoxilina e eosina). 
Análise Estatística: Para comparação dos grupos utilizou-se Kruskal Wallis seguido 
de Dunn (p<5%). Resultados: O grupo G3 apresentou maior índice de adiposidade 
em comparação ao grupo G1(8,58±2,64% vs 3,93±1,52%), no entanto, o grupo G4 
não apresentou diminuição significativa neste parâmetro de obesidade em compa-
ração ao grupo G3 (8,58±2,64 vs 7,20±3,75). Não houve alterações morfológicas 
e nas células inflamatórias em nenhum dos grupos. Em relação ao colágeno houve 
diminuição no G4 vs. G1 (G1- 3,35 ± 0,46%; G2- 2,97 ± 0,56; G3- 3,01±1,08%; G4- 
2,37±0,40%; p= 0,02).  Conclusão: A suplementação com o extrato da folha da 
Bergamota diminuiu a deposição de colágeno no coração de ratos obesos.

EP 069
A PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA ESTÁ ASSOCIADA AO DE-
SEMPENHO FUNCIONAL EM IDOSOS SUBMETIDOS AO IMPLANTE 
TRANSCATETER DA VÁLVULA AÓRTICA (TAVI)
WATILA MOURA SOUSA, GIULLIANO GARDENGHI, FERNANDO HENRIQUE 
FERNANDES, MAURÍCIO LOPES PRUDENTE, FABIANO ZUMPANO, ABISSAY 
FRANCISCO DIAS, CELINA LUMI KUSHIDA, ANA CRISTINA SILVA REBELO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - GOIÂNIA - GO - BRASIL
Introdução: Pacientes submetidos ao implante transcateter da válvula aórtica (TAVI), 
geralmente apresentam-se frágeis, com múltiplas comorbidades e alto ou interme-
diário risco de mortalidade perioperatória. A pressão inspiratória máxima (PImáx) é 
um índice de força da musculatura inspiratória e consiste em um componente im-
portante no processo de reabilitação após cirurgias cardíacas. Ademais, os estudos 
têm demonstrado redução da capacidade funcional (CF) nessa população. Assim, 
o objetivo deste foi avaliar e correlacionar força muscular inspiratória e capacidade 
funcional em pacientes submetidos ao TAVI. Métodos: Os pacientes foram avaliados 
durante internação na fase pré-operatória (momento 1), pós-operatória (momento 2) 
e na alta hospitalar (momento 3). As medidas de força muscular respiratória acon-
teceram por meio da manovacuometria de forma digital e a avaliação da CF por 
meio da distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos (TC6). As va-
riáveis PImáx e distância percorrida foram utilizadas na análise estatística. Adotou-se 
a correlação de Spearman, com significância em 5%. Estudo em consonância com 
a Resolução 466/2012 e aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: 
Incluídos no estudo 39 pacientes (79,28±5,55 anos, 20 do sexo masculino, índice 
de massa corporal 26,70±4,73 kg/m2). Euroscore II 4,86±3,28, STS mortalidade 
5,46±3,81. Classificação funcional NYHA III 46,15% (18), NYHA II 38,46% (15). A mé-
dia de tempo de internação na UTI foi de 1,85±1,37 dias e enfermaria de 3,2±2,14 
dias. Os valores de PImáx (mmHg) / distância percorrida (m) encontrados foram de 
50.62±22.19, 45.33±20.47 e 45.62±15.69 mmHg / 240.55±89.36, 192.26±82.54 e 
223.11±111.08 m, respectivamente nos momentos 1, 2 e 3. O valor de PImáx do pré-
-operatório apresentou correlação linear positiva com a distância percorrida no TC6 
no pós-operatório (r= 0.815; p= 0,0003) e na alta hospitalar (r= 0.745; p= 0,0022). 
Conclusão: Os resultados conferem forte correlação positiva entre força muscular 
inspiratória e capacidade funcional, demonstrando que quanto maior a força da mus-
culatura inspiratória no pré-operatório, maior a distância percorrida no TC6. Assim, 
indivíduos previamente treinados podem se beneficiar de menor chance de perda 
funcional durante a hospitalização, corroborando a necessidade e importância de 
um protocolo pré-operatório.

EP 071
ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL CARDÍACA DE RATOS SUBME-
TIDOS A DIFERENTES DOSES DE EXPOSIÇÃO CRÔNICA INALATÓRIA 
À AGROTÓXICO
LF RÓS, K OKOSHI, RBBV SILVA, CU NASCIMENTO, RM OLIVEIRA, TB MARIANO, CEB 
PAIVA, RC ROSSI, FL PACAGNELLI
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - BRASIL. UNESP - 
BOTUCATU - SP – BRASIL
Introdução: O herbicida à base de glifosato é um agrotóxico sistêmico com con-
sumo de 60% no mercado mundial. Foram demonstradas anomalias do coração 
e da sua vasculatura, diminuição da frequência cardíaca em exposições agudas e 
em maior concentração a esse herbicida. Entretanto, não se conhece os efeitos da 
exposição inalatória crônica nos aspectos estruturais e funcionais cardíacos. Ob-
jetivo: Analisar aspectos estruturais e funcionais cardíacos de ratos submetidos a 
exposição inalatória por 6 meses a diferentes doses de glifosato. Métodos: Estu-
do aprovado pelo Comitê de Uso de animais (Protocolo- 5684). Foram utilizados 
24 ratos Wistar adultos machos (300-450 gramas), divididos em três grupos: Grupo 
controle GC (n=8): expostos à nebulização com solução contendo 10 ml de água 
destilada; Grupo de baixa concentração inalatório GB: (n=8): Expostos a nebuliza-
ção ao herbicida com 3,71 x 10-3 gramas de ingrediente ativo por hectare; Grupo de 
alta concentração inalatório - GA (n=8): Expostos a nebulização ao herbicida com 
9,28 x 10-3 gramas de ingrediente ativo por hectare. Após um período de exposição 
de 180 dias, 5 vezes por semana, os aspectos estruturais e funcionais do ventrículo 
esquerdo (VE) foram avaliados por ecocardiograma. Análise Estatística: Para avaliar 
a normalidade foi utilizado o teste de Shapiro Wilk, para comparação dos dados 
paramétricos foi utilizado ANOVA seguido de Tukey (p<0,05). Resultados: Não hou-
ve alterações significativas na frequência cardíaca (GC= 210,6±19,08 bpm; GB= 
190,9±22,98 bpm; GA= 208,8±25,25bpm), no diâmetro diastólico do VE (GC= 
8,72±0,47 mm; GB= 8,35±0,90 mm; GA= 8,08±0,52 mm); diâmetro sistólico do VE 
(GC= 4,81±0,74 mm; GB= 5,39±2,00 mm; GA= 4,65±0,43 mm); na fração de eje-
ção do VE (GC= 82±0,06%; GB= 62±0,47%; GA= 80±0,03%); na relação onda E/A 
(GC=1,89±0,80; GB= GA=2,12±0,87; 1,62±0,31); no tempo de relaxamento isovo-
lumétrico do VE (GC= 34,00±7,28 ms; GB= 30,88±6,79 ms; GA= 30,63±4,37 ms). 
Conclusão: A exposição crônica inalatória ao herbicida a base de glifosato não pro-
moveu alterações estruturais e na função do ventrículo esquerdo. 
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EP 072
ATIVIDADE SIMPÁTICA CARDÍACA REDUZIDA ESTÁ ASSOCIADA 
COM A EXPANSÃO DO REMODELAMENTO MIOCÁRDICO EXTRACE-
LULAR, CAPACIDADE FUNCIONAL E BIOMARCADORES
LUIS MIGUEL DA SILVA, LAYDE ROSANE PAIM, ADRIANA APARECIDA BAU, CAMILA 
NICOLELA GERALDO MARTINS, ANDREA COY-CANGUÇU, LÍGIA ANTUNES-CORREA, 
ANDREI SPOSITO, WILSON NADRUZ JR, OTÁVIO RIZZI COELHO-FILHO
UNICAMP - CAMPINAS - SP - BRASIL
Introdução: Apesar dos recentes avanços no tratamento, a insuficiência cardíaca 
(IC) continua associada com altas taxas de mrobidade/mortalidade. Nesse cená-
rio, a avaliação da atividade simpática pela cintilografia com iodo-123- meta iodo 
benzilguanidina (MIBG) emerge como uma ferramenta promissora para enriquecer 
o entendimento fisiopatológico.  Objetivos: Avaliar a atividade simpática cardíaca 
pela cintilografia com 123I-MIBG e analisar sua correlação com o remodelamento 
miocárdico e a capacidade de exercício em pacientes com IC. Métodos: Pacien-
tes com IC sintomática (classe II-III da NYHA) estratificados pela FEVE como ICFEp 
(FEVE ≥ 45%) e ICFEr (FEVE < 45%) e controles saudáveis   foram incluídos. Todos os 
paceintes com IC estavam euvolêmicos recebendo tratamento clínico otimizado no 
momento do recrutamento. Resultados: Oitenta indivíduos foram recrutados aloca-
dos nos seguintes grupos: ICFEp (n=33, 59,42±12,63 anos, FEVE: 59,82±9,87, NT-
-proBNP: 409,40±693,37, H2FPEF-score: 5±2), ICFERr (n=28, 53,93±11,40 anos, 
FEVE: 29,81±8,67, NT-proBNP: 1662,34±2016,73) e controles saudáveis   (n=19, 
42,65±13,96 anos, FEVE: 65,27±4,73, NT-proBNP: 44,43±33,28) foram recrutados. 
Enquanto o ECV foi elevado em ambos os grupos com IC (ICFEp: 0,32±0,05%, 
ICFEr: 0,31±0,41% e controles: 0,26±0,03, p<0,05), o consumo máximo de oxi-
gênio ajustado (VO2max) foi marcadamente reduzido em comparação com os con-
troles (ICFEp: 18,58±6,29mL/kg/min, HFrEF: 17,60±3,89 mL/kg/min e controles: 
29,73±9,98mL/kg/min, p<0,001). A  relação coração-mediastino em 4 horas (H/M) 
do MIBG foi significativamente menor em ambos os grupos com IC em compara-
ção com os controles (ICFEP: 1,59±0,25, ICFEr: 1,45±0,15 e controles: 1,92±0,25, 
p<0,001) . Interessantemente, a relação H/M foi mais pronunciadamente reduzida 
na ICFEr em comparação com ICFEp. Além disso, a média do washout miocárdico 
foi aumentada em pacientes com IC (ICFEr 36,38±14,35, ICFEP 29,92±18,33 vs. 
Controles 8,0±27,01, p<0,001. Considerando todos os pacientes com IC, a relação 
H/M foi inversamente associada com ECV (R: -0,45, p< 0,001,  NT-proBNP (R: -0,55, 
p<0,001, ) e, VO2max (R: 0,27, p: 0,024. O GLS foi inversamente associado com H/M 
na ICFEr, mas não não ICFEp (ICFEr: R:-0,535, p<0,001 e HFpEF: R:-0,036, p=NS. 
Conclusão: A atividade simpática cardíaca avaliada pelo 123I-MIBG foi reduzida em 
pacientes com IC com FE reduzida e preservada em relação aos controles. A relação 
H/M, um marcador validado para atividade simpática cardíaca, mostrou forte correla-
ção com marcadores de capacidade funcional e remodelação miocárdico. 

EP 074
AVALIAÇÃO MÚSCULO ESQUELÉTICA DE RATOS OBESOS SUPLE-
MENTADOS COM O EXTRATO DA FOLHA DA BERGAMOTA
AMANDA CAROLINE VICENTE DE MOURA, JULIA CARDOSO ROCHA, REGINA RAFAEL 
TEIXEIRA, MARCELA DE ANDRADE BERNAL FAGIANI, ERIKA TIEME NAKANDAKARE-
MAIA, JULIANA SILVA SIQUEIRA, TAYNARA APARECIDA, GIANCARLO ALDINI, CAMILA 
RENATA CORRÊA, FRANCIS LOPES PACAGNELLI
UNESP - BOTUCATU - SP - BRASIL. UNOESTE - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - BRASIL 
UNIVERSIDADE DE MILÃO - MILÃO - LOMBARDIA – ITÁLIA
Introdução: A obesidade é um dos principais fatores de risco cardiovascular e é 
uma condição inflamatória que representa um risco a saúde, com acometimento de 
vários órgãos. No músculo esquelético a inflamação provocada pela obesidade pode 
exercer efeitos autócrinos ou parácrinos no metabolismo dos miócitos, e resultar em 
redução da tolerância aos esforços. A Bergamota, uma fruta rica em quantidade e 
variedade de polifenóis em seu fruto, possui atividade anti-inflamatória e antioxidante. 
Entretanto, não se conhece o efeito do extrato de sua folha nos aspectos inflamató-
rios e histológicos do músculo esquelético de ratos obesos. Objetivo: Avaliar se a 
suplementação com o extrato da folha de Bergamota é capaz de prevenir as compli-
cações inflamatórias da obesidade no músculo esquelético de ratos submetidos a 
dieta rica em açúcar e gordura, high sugar fat (HSF). Métodos: Esse estudo foi apro-
vado pelo comitê em uso de animais (nº 1337/2019), e foram utilizados ratos Wistar 
machos (n=33), com 21 dias de idade. Os animais foram distribuídos aleatoriamente 
em quatro grupos experimentais: Controle (G1), Controle + bergamota (G2), HSF 
(G3), HSF + bergamota (G4). Os grupos G1 e G2, receberam dieta padrão + água e 
os grupos G3 e G4 receberam dieta rica em açúcares e gordura + 25 % de sacarose 
na água. Os animais dos grupos G2 e G4 receberam o extrato da folha de Bergamota 
via gavagem na dose de 50 mg/Kg/dia, enquanto G1 e G3 receberam água potável 
via gavagem para serem submetidos ao mesmo nível de estresse da administração, 
por 20 semanas. A obesidade foi avaliada pelo índice de adiposidade. O músculo 
esquelético extensor longo dos dedos foi avaliado por análise histológica após co-
loração por hematoxilina e eosina em relação a inflamação e área celular. A área foi 
medida em 50 miócitos por animal. Análise Estatística:  O teste de Shapiro Wilk 
foi realizado para avaliação da normalidade, Anova seguido de Tukey e Dunn para 
comparações entre os grupos (p<5%). Resultado: O grupo G3 apresentou maior 
índice de adiposidade em comparação ao grupo G1(8,58±2,64% vs 3,93±1,52%), 
no entanto, o grupo G4 não apresentou diminuição significativa neste parâmetro de 
obesidade em comparação ao grupo G3 (8,58±2,64 vs 7,20±3,75). Não houve pre-
sença de células inflamatórias nos grupos avaliados. Não houve alteração da área 
dos miócitos (G1= 2869 ± 863,3µm2; G2= 2896 ± 1028µm2; G3= 3346 ± 1271µm2; 
G4= 3709 ± 1219µm2. Conclusão: A dieta HSF e a suplementação com o extrato da 
folha da Bergamota não promoveram alteração inflamatória e da área dos miócitos 
no músculo extensor longo dos dedos.

EP 073
AVALIAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA DOR APÓS CIRURGIA VALVAR 
CARDÍACA
GIULLIANO GARDENGHI, FELIPE FONSECA DOS REIS, THAIS V. DE A. RODRIGUES, 
LAYS DE S. A. OLIVEIRA, WALACE CHAVES DOS SANTOS, MARCOS VINÍCIUS 
PIRES RODRIGUES, THAYNÁ LOPES DE SOUZA, ABISSAY FRANCISCO DIAS, JOÃO 
ALBERTO PANSANI, ARTUR HENRIQUE DE SOUZA
HOSPITAL ENCORE - APARECIDA DE GOIANIA - GO - BRASIL. PUC-GO - GOIÂNIA - GO – 
BRASIL
Introdução: No Brasil, as valvopatias são causadas principalmente pela febre 
reumática. As cirurgias de reparo e substituição valvar permitem uma melhor qualida-
de de vida e maior sobrevida para os pacientes. Objetivo: O objetivo deste estudo 
foi avaliar a localização e a intensidade da dor após cirurgias de válvulas cardíacas. 
Métodos: Neste estudo descritivo transversal, os pacientes foram entrevistados por 
meio da Escala Visual Analógica de Dor (EVA) e um mapa com as regiões do corpo 
numeradas onde marcaram onde a dor estava presente. Dados epidemiológicos, 
presença de comorbidades, tempo de circulação extracorpórea, tempo de clam-
peamento aórtico foram obtidos do prontuário eletrônico da instituição. Eles foram 
operados e internados na UTI. Resultados: 16 pessoas foram incluídas neste estu-
do, com média de idade de 51,3±13,2 anos, sendo 7 mulheres (43,8%) e 9 homens 
(56,3%). Apresentavam IMC de 26,5±3,8 e média de 2,8±1,7 comorbidades, sendo 
as mais prevalentes a hipertensão arterial (62,5%) e a valvopatia (37,5%). A maioria 
destes foi submetida à cirurgia da valva mitral (62,5%) sob anestesia geral. Metade 
do grupo necessitou de raquianestesia. Durante os procedimentos, o tempo médio 
de circulação extracorpórea e clampeamento aórtico foi de 101,2±20,9 minutos e 
71,5±14,8 minutos, respectivamente. Todos foram avaliados na UTI no primeiro dia 
de pós-operatório. Apenas três participantes da pesquisa (18,8%) foram extubados 
na UTI e os demais no centro cirúrgico. Em relação ao uso de analgésicos no pós-
-operatório, 62,5% estavam em uso de opioides e 75% estavam em terapia com 
anti-inflamatórios não esteroidais. Quando questionados sobre a presença de dor, 
14 relataram sentir dor no pós-operatório (87,5%). Entre os pacientes que sentiram 
dor, a VAS média foi de 6,0±2,8 pontos. Eles sentiram dor em 1,4 ±1,1 lugares. 
Como esperado para cirurgia car-
díaca, a região do mapa mais re-
latada como dolorosa foi a região 
retroesternal, 5 (50%), seguida 
das áreas 6 – dorso e 7 – hemi-
tórax direito, provavelmente pela 
presença de dreno (25% cada). 
Conclusão: As áreas de dor 
mais referidas foram retroesternal, 
dorso e hemitórax direito. Apesar 
do uso de analgésicos, a percep-
ção da dor pode ser interpretada 
como moderada, em relação aos 
valores referidos na EVA.

EP 075
BARREIRAS À REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR EM SERVIÇO PÚ-
BLICO ESPECIALIZADO 
JCM OLIVEIRA, LFM SOUZA FILHO, LRB SILVA, CGA OLIVEIRA, VR REZENDE, WM 
SOUSA, JSM MEDEIROS,FAC MAMEDE, GPEF FONSECA, ACS REBELO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - GOIÂNIA - GO - BRASIL. UNIARAGUAIA - GOIÂNIA 
- GO - BRASIL. FESGO - GOIÂNIA - GO - BRASIL. HGG - GOIÂNIA - GO – BRASIL
Introdução: As doenças cardiovasculares prevalecem como as principais causas 
de mortalidade no Brasil, apesar dos recentes avanços na terapêutica farmacoló-
gica, com redução da elevada morbimortalidade, os sintomas tendem a persistir, 
comprometendo a qualidade de vida dos pacientes. Neste contexto a reabilitação 
cardiovascular (RC) se estabeleceu como estratégia segura, que atenua os efeitos 
do descondicionamento físico, porém para que a RC seja efetiva e necessária que 
o paciente tenha adesão ao tratamento. Objetivo: Avaliar as barreiras à reabilitação 
cardiovascular de pacientes admitidos em um serviço especializado de reabilitação 
cardiovascular público. Métodos: Estudo transversal, com pacientes encaminhados 
para RC em um centro público especializado. Para avaliação das barreiras da adesão 
à RC foi utilizada a Escala de Barreira para Reabilitação Cardíaca (EBRC), escala 
validada para o Brasil. Estudo previsto segundo a Resolução 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde submetido e aprovado ao Comitê de Ética em Pesquisa sob nú-
mero (4.918.707). Resultados: Participaram deste estudo pacientes atendidos em 
um serviço público especializado em RC de coronariopatias da cidade de Goiânia. 
Foram entrevistados 22 pacientes destes, 20 responderam pelo menos um item da 
EBRC e foram incluidos na pesquisa. Na tabela 1 estão apresentados os motivos 
apresentados pelos pacientes como barreira à RC. Conclusão: As principais barrei-
ras à RC foram relacionadas a falta de conhecimento do paciente sobre a existência 
da RC, como segundo motivo a presença de outros problemas de saúde que moti-
varam a falta à RC seguido pela demora no encaminhamento ou início do programa 
que justifica-se pela pequena quantidade de programas de RC existentes no país.
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EP 076
CAPACIDADE FUNCIONAL PÓS-INTERNAÇÃO EM PACIENTES COM 
COVID-19. COORTE PROSPECTIVA
BRUNO FERREIRA COSTA FERNANDES, CAMILA VITELLI MOLINARI, VIVIAN BERTONI 
XAVIER, VERA LÚCIA DOS SANTOS ALVES 
SANTA CASA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Após dois anos de pandemia, a COVID-19 é associada a menor capacida-
de funcional pós-infecção. O conhecimento segue em construção, principalmente nos 
indivíduos onde foi necessária a internação hospitalar. Traçar o perfil dos pacientes e 
entender se há necessidade de indicar a reabilitação cardiopulmonar se tornou impe-
rativo. Com essa perspectiva, objetivamos caracterizar a capacidade funcional, a partir 
do teste da caminhada dos seis minutos em pacientes que estiveram internados com-
COVID-19. Método: Coorte prospectiva (CAAE 3118220800005479) realizada pós-alta 
hospitalar em um hospital público da cidade de São Paulo. A coleta de dados foi reali-
zada por um único fisioterapeuta no RedCap. Foram incluídos pacientes adultos, am-
bos sexos, internados por mais de 48h, com diagnóstico confirmado (PCR) para CO-
VID-19.Foram excluídos pacientes que não conseguissem realizar o teste da caminha-
da dos seis minutos (TC6M) ou que precisasse de dispositivo auxiliar de marcha. O 
TC6M foi realizado conforme recomendação da ATS. Para análise foi usado o SPSS 
para medidas descritivas. Resultados: Foram examinados 40 participantes com mé-
dia de 52,68anos(±14,11), internados por 11,86 dias (±9,70),63% eram homens e 
apresentaram 48,9%(±14,93) de comprometimento pulmonar na tomografia no mo-
mento da internação. 50% da amostra (n=20)usaram oxigênio suplementar na inter-
nação e 32,50% (n=13) utilizaram algum tipo de ventilação mecânica. Quanto a mé-
dia da distância predita versus a alcançada foi atingido556,30metros(±62,71) contra 
417,74(±127,54). Conclusão: Os pacientes internados após COVID-19 apresentam 
menor capacidade funcional avaliada pelo teste da caminhada dos seis minutos na-
quelesque estiveram internados com COVID-19.

EP 078
CATETER NASAL DE ALTO FLUXO DE OXIGÊNIO EM PACIENTES COM 
COVID-19: ESTUDO DE COORTE RETROSPECTIVO
CAMILA VITELLI MOLINARI, CAMILA VITELLI MOLINARI, VIVIAN BERTONI XAVIER, VERA 
LÚCIA DOS SANTOS ALVES
SANTA CASA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL. FACULDADE DE CIÊNCIAS 
MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Na COVID-19, a doença pode vir acompanhado com os sinais e sinto-
mas da insuficiência respiratória. O cateter nasal de alto fluxo (CNAF) é um recurso 
para manejo da insuficiência respiratória. Assim, questiona-se se o uso do CNAF 
para suporte de oxigênio poderia melhorar a oxigenação e reduzir a taxa de intuba-
ção. Objetivo: Realizar análise descritiva sobre o uso do CNAF como suporte ven-
tilatório na COVID-19. Método: Coorte retrospectiva com pacientes internados em 
hospital público em São Paulo que utilizaram CNAF na internação. O estudo foi apro-
vado pelo CEP (44458821.2.0000.5479) e todos participantes assinaram o termo de 
consentimento. A coleta de dados ocorreu em formulário padronizado no RedCap e 
incluiu a coleta de: gravidade clínica (SAPS II), acometimento pulmonar, índice mas-
sa corporal (IMC), relação PaO2/FiO2 na admissão hospitalar, pré e pós-instalação do 
CNAF, taxa de uso de ventilação não invasiva, intubação orotraqueal, traqueostomia, 
tempo de internação e mortalidade. As variáveis foram avaliadas com o programa 
SPSS. Resultados: Foram avaliados formulários de 40 pacientes com COVID-19 
(janeiro e novembro/2021). A amostra apresentou média de idade de 58,30 ± 12,96 
anos, 78% homens, acometimento pulmonar de 56,75 ± 18,41%, IMC 29,07 ± 4,48, 
SAPS II 37,17 ± 8,87 pontos e chance de óbito de 35,25 ± 76,91%. A fração inspira-
da de oxigênio utilizada na admissão foi 58,12 ± 32,10%, com PaO2/FiO2 de 180,21 
± 80,87, pré-CNAF de 151,91 ± 86,78 e pós-CNAF de 134,69 ± 103,95, o índice 
ROX em 2 h, 6 h e 12 h foi respectivamente de 5,20 ± 2,19, 5,70 ± 3,29 e 6,03 ± 
3,40. O índice de falha alcançou 65%, e tempo de CNAF foi de 4,07 ± 3,83 dias. 
97% dos pacientes utilizaram ventilação não invasiva, 62% foram intubados e 10% 
traqueostomizados. O tempo de internação foi 19,72 ± 10,44 dias com taxa de óbito 
de 40%. Conclusão: A amostra apresentou alta gravidade e o CNAF foi uma das 
ferramentas no tratamento da hipoxemia em internados com COVID-19. A pequena 
amostra exige que esta descrição seja suportada por mais estudos que permitam 
verificar qual o perfil de pacientes que apresentam maior sucesso para a utilização 
deste suporte respiratório.

EP 077
CARGA DE COMORBIDADE E QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS 
PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJE-
ÇÃO PRESERVADA 
FERNANDA BIANCA RIOS DOS SANTOS, LUCAS CANTANHEDE OLIVEIRA, MARIANA 
BORTOLETTO GRIZANTE, HENRIQUE TAKACHI MORIYA, RENATA CLÉIA CLAUDINO 
BARBOSA, RENATO DE AGUIAR HORTEGAL
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP) 
corresponde a uma síndrome clínica caracterizada por fração de ejeção maior que 
50%. Apesar disso, os portadores dessa afecção apresentam diversos sinais e 
sintomas limitantes, com destaque para a dispneia e a fadiga, contribuindo para um 
comprometimento da funcionalidade com impacto negativo na qualidade de vida. 
Adicionalmente, essa condição pode ser agravada com a carga de comorbidade 
apresentada pelo indivíduo portador dessa doença. Objetivo: Avaliar a influência da 
carga de comorbidade na qualidade de vida de indivíduos com ICFEP. Métodos: Foi 
realizado um estudo transversal com 67 pacientes de ambos os gêneros, com idade 
entre 18 e 75 anos, assistidos em um ambulatório de medicina cardiovascular perso-
nalizada de um hospital público. Os indivíduos foram divididos em: grupo com duas 
comorbidades simultâneas (G2), grupo com três comorbidades simultâneas (G3) e 
grupo com quatro ou mais comorbidades simultâneas (G4+).  A qualidade de vida foi 
estimada por meio da pontuação no questionário de Minnesota. A normalidade dos 
dados foi avaliada por meio do teste Shapiro Wilk e os dados não paramétricos por 
meio do teste Kruskal.  CAAE: 39592920.3.0000.5462 Resultados:  A pontuação no 
questionário de qualidade de vida variou conforme a carga de comorbidade (G1 = 
23,3 ± 21,0; G2 = 24,2 ± 20,0; G3 = 44,1 ± 28,2) com diferença estatística entre os 
GCM2 e o GCM4. Conclusão: O presente estudo sugere que a carga de comorbi-
dade influencia negativamente na qualidade de vida, visto que os indivíduos com um 
número maior de comorbidades simultâneas apresentaram maior comprometimento 
da qualidade de vida.

EP 079
COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE DE SENTAR E LEVAN-
TAR DA CADEIRA DE 30 SEGUNDOS E DE 1 MINUTO ENTRE PACIEN-
TES CARDIOPATAS E PNEUMOPATAS
GM CARREIRO, CAP CASTRO, GZB ALVES, RY MORI, BS MORAES, CS ARCAS, BP 
SANTUCCI, PGMB SILVA, LTD FERREIRA, EA ROCCO
HOSPITAL SAMARITANO PAULISTA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O teste de sentar e levantar (TSL) é considerado um teste funcional 
simples, de aplicação de baixo custo e espaço físico reduzido. O teste gera infor-
mações consistentes sobre importantes componentes da aptidão física. Existem 
diferentes formas de aplicação, sendo as mais utilizadas, o TSL de 5 repetições, 30 
segundos(S) e 1 minuto (MIN). Diversos artigos avaliam o TSL nas suas diferentes 
formas de aplicação e correlacionam com testes funcionais e testes cardiopulmona-
res, porém os dados apresentados se limitam a pneumopatas. Objetivo: Comparar 
o número de repetições realizados pelos indivíduos cardiopatas nos 30S iniciais do 
TSL com os 30S finais. Além disso, comparar o número de repetições realizados no 
TSL em cardiopatas e pneumopatas em 30S e 1MIN. Métodos: Trata-se deestudo 
transversal. Foram incluídos indivíduos com idade >18 anos, com doenças crônicas 
de origem cardiovascular e pulmonar, encaminhados ao serviço de reabilitação car-
diopulmonar, que foram submetidos ao TSL durante 1MIN. Foi coletado o número 
de repetições completas realizadas por cada paciente aos 30S e 1MIN. O teste de 
Shapiro-Wilk foi utilizado para a análise da distribuição dos dados. Para as variáveis 
numéricas paramétricas, o teste t student dependente foi utilizado para as compa-
rações entre as medidas e serão apresentados em média e desvio padrão e o teste 
de Wilcoxon foi utilizado para a análise de comparação entre as variáveis numéricas 
não paramétricas, e o teste de Mann-Whitney para comparação entre os grupos com 
os dados apresentados em postos, mediana e quartis. Resultados: A amostra foi 
composta por 85 indivíduos cardiopatas, com média de idade de 61 ±12,2 anos, e 
IMC de 28 ±5,12, e 66 indivíduos pneumopatas com média de idade de 55 ±17,2 
anos e IMC de 29 ±6,7. Existe diferença significante entre as repetições do TSL nos 
primeiros 30S e nos 30S finais (p< 0,001) para indivíduos cardiopatas. Não houve 
diferença significante entre as repetições dos cardiopatas e dos pneumopatas nos 
primeiros 30S do TSL (p = 0,166) e nem durante 1MIN (p = 0,072). Porém, nos 
últimos 30S do TSL, o número de repetições dos cardiopatas foi superior aos pneu-
mopatas (p = 0,038). Conclusão: Os achados do presente estudo revelaram que 
o desempenho no TSL de 1MIN é diferente nos 30S iniciais e finais em cardiopatas. 
Além disso não foi observado diferença no número de repetições entre cardiopatas e 
os pneumopatas no TSL 30S e 1MIN. Os cardiopatas apresentaram melhor desem-
penho nos últimos 30S do teste de 1MIN quando comparado com os pneumopatas.
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EP 080
CONTAGEM DE LINFÓCITOS APRESENTA BOA ACURÁCIA PARA DE-
TECÇÃO DE MAIOR GRAVIDADE EM PACIENTES HOSPITALIZADOS E 
SOBREVIVENTE DE COVID-19: DADOS PRELIMINARES DE ESTUDO 
LONGITUDINAL
TB BOTEON, G SLYWITCH FILHO, IJFN BRITO, ELA LIBERATO, AR OLIVEIRA, H POTT-
JR, FPG RIZATTI, SS SANTOS, DKA OLENSCKI, MG ROSCANI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR - SÃO CARLOS - SP - BRASIL 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFº. DR. HORÁCIO CARLOS PANEPUCCI - UFSCAR - 
SÃO CARLOS - SP - BRASIL
Introdução: Apesar dos avanços nas pesquisas sobre fisiopatologia e evolução da 
COVID-19, ainda não há dados conclusivos sobre todos os mecanismos envolvidos 
no desenvolvimento da forma mais grave da doença. Objetivos: Investigar a presença 
de marcadores clínicos e laboratoriais do primeiro dia de admissão que se correlacio-
nam com maior de gravidade de pacientes hospitalizados por COVID-19  e comparar 
com dados de um mês pós alta. Métodos: Estudo clínico prospectivo observacio-
nal e longitudinal de pacientes sobreviventes com mais de 18 anos diagnosticados 
para COVID-19 e não vacinados, internados em hospital universitário de junho/2020 
a janeiro/2021 e que retornaram para acompanhamento ambulatorial após 1 mês de 
alta hospitalar. Na internação, foram avaliados para a presença de comorbidades, 
fatores de risco cardiovasculares, uso de medicações e sintomas respiratórios agu-
dos e exames laboratoriais das primeiras 24 horas de internação. Os pacientes foram 
acompanhados com um mês de alta e submetidos a avaliação clínica e laboratorial. 
Resultados: Foram avaliados 44 pacientes com idade de 55±28 anos, 29 homens 
e 15 mulheres, destes 20 estiveram internados em UTI, sendo que 10 necessitaram 
de intubação orotraqueal (IOT), e 24 foram internados apenas em enfermaria. Os pa-
cientes que necessitaram IOT apresentaram contagem de linfócitos de 696,5 células/
mm3 [606,25-986,5; p=0,011] na internação 
contra 1084 células/mm3 [790-7526] daque-
les que não foram intubados. Sendo que os 
valores de linfócitos foram identificados como 
marcadores independes de gravidade em re-
gressão logística múltipla com correção para 
idade e saturação de oxigênio na internação 
e apresentaram sensibilidade de 80% e es-
pecificidade de 61% com ponto de corte de 
971 linfócitos em curva ROC para detecção 
de necessidade de IOT, com área sob a curva 
de 0,77 (IC: 0,61-0,92; p=0,01). Com um mês 
de seguimento houve recuperação completa, 
com valores de linfócitos de 2146 células/mm3 
[1754,75-2511,25]. Conclusão: A linfopenia 
foi o principal fator independente associado à 
maior gravidade em pacientes hospitalizados 
e sobreviventes da COVID-19, com recupera-
ção completa após um mês de alta hospitalar.

EP 082
CORRELAÇÃO ENTRE RELAÇÃO PAO2/FIO2 E O ÍNDICE DE OXIGE-
NAÇÃO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA: 
ESTUDO DE COORTE PROSPECTIVO
DOUGLAS DA LUZ, VERA LÚCIA DOS SANTOS ALVES, CAMILA VITELLI MOLINARI, 
PATRÍCIA ANDRADE DA SILVA
SANTA CASA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A insuficiência respiratória é causa de instalação da ventilação 
mecânica em pediatria, com intensa necessidade de monitorização para obtenção 
de evidências sobre os índices da oxigenação. Objetivo: Avaliar a correlação entre a 
PaO2/FiO2 (relação da pressão parcial de oxigênio arterial com a fração inspirada de 
oxigênio) e o índice de oxigenação em pacientes pediátricos sob ventilação mecâni-
ca. Método: Estudo de coorte prospectivo (CAAE 33622620.3.0000.5479), realizado 
em hospital público da cidade de São Paulo. A coleta de dados foi realizada por um 
único fisioterapeuta por formulário concebido no RedCap. Para análise realizaram-
se os testes Kolmogorov-Smirnov e a correlação de Spearman. Resultados: Foram 
coletados 92 formulários de 21 crianças com em média 750,14 ± 1252,51 dias de 
vida. O peso médio foi de 10,21 ± 9,41 kg e 43% eram do sexo masculino. Cuff na 
cânula traqueal foi utilizado em 86%, com 27% sendo traqueostomizados, e 12% 
receberam óxido nítrico ao longo da internação. O índice de oxigenação foi, em 
média, de 3,47 ± 2,99 e a relação PaO2/FiO2 foi de 362,26 ± 115,08. A pressão 
média de vias aéreas foi de 9,48 ± 1,78 cmH2O. Houve correlação negativa forte 
(r = -0,925, p = 0,001) entre a oxigenação e a relação PaO2/FiO2, ou seja, quanto 
menor o índice de oxigenação, maior a relação PaO2/FiO2. O uso de óxido nítrico 
apresentou correlação positiva moderada (r = 0,517; p = 0,001) com a pressão 
medida na via aérea. Houve somente um óbito na amostra. Conclusão: Em crianças 
sob ventilação mecânica, existe correlação entre o índice de oxigenação e relação 
PaO2/FiO2, assim como com a pressão média de vias áreas e a necessidade de uso 
do óxido nítrico.

Tabela 1. Capacidade funcional avaliada pelo DASI e TCP.

Participante PCR VO2 ABS PCR VO2 REL MAX VO2 ABS MAX VO2 REL DASI (MET)
1 2.28 25.31 2.29 25.46 58.2
2 1.82 18.38 1.81 18.27 28.9
3 1.22 15.81 1.27 16.50 13.45
4 2.09 23.01 2.11 23.21 58.2
5 1.98 25.44 2.05 26.24 45.45

Tabela 2. Correlação DASI e TCP.

DASI PCR VO2 ABS PCR VO2 REL MAX VO2 ABS MAX VO2 REL
R (SPEARMAN) 0.9747 0.6669 0.9747 0.6669
P (SPEARMAN) 0.0048 0.2188 0.0048 0.2188

EP 081
CORRELAÇÃO DA ESCALA DUKE COM TESTE CARDIOPULMONAR
LUIZ FERNANDO MARTINS DE SOUZA FILHO, JORDANA CAMPOS MARTINS DE 
OLIVEIRA, WÁTILA DE MOURA SOUSA, LUCAS RAPHAEL BENTO E SILVA, CAMILA 
GRASIELE ARAÚJO DE OLIVEIRA, VINÍCIUS RAMOS REZENDE, FABIOLA ANTONIETA 
DA COSTA MAMEDE, JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS, GUSTAVO PAZ 
ESTEVES FERREIRA FONSECA, ANA CRISTINA SILVA REBELO
UFG - GYN – GOIAS - GO - BRASIL
Introdução: A capacidade funcional (CF) e um dos mais importantes desfechos de 
análise em cardiopatas. O padrão ouro da avaliação da CF é o teste cardiopulmonar 
(TCP), porém a sua acessibilidade e baixa no Brasil, principalmente na reabilitação 
domiciliar remota, com isso torna-se relevante o estudo de outras modalidades de ava-
liação da CF como o questionário Duke Activity Status Index (DASI), instrumento rápido, 
confiável e fácil de administração com versão brasileira validada. Objetivo: Avaliar a 
correlação da CF avaliada pela DASI e pelo TCP. Metodologia: Estudo transversal, 
descritivo e analítico, com amostragem não estatística, previsto segundo a Resolução 
466/2012 e aprovado ao Comitê de Ética em Pesquisa (3.902.172). Para avaliação da 
CF foi aplicado o DASI e pelo TCP em cicloergometro de membro inferior, com proto-
colo de rampa e realizada análise clínica e eletrocardiográfica por médico especialista. 
Para análise estatística, foi determinada a normalidade dos dados (teste de Shapi-
ro-Wilk), normalidade não aceita, para correlação foi aplicado o teste de Spearman 
e foram adotados os valores de referência de 0,1 a 0,3 para baixa correlação, 0,4 a 
0,7 para correlação moderada e 0,8 a 1 para correlação forte. Considerou para todos 
os testes nível de significância quando p ≤ 0,05. O software Bioestat versão 5.3 foi 
utilizado para análises estatísticas. Resultados: Foram avaliadas a CF de 5 pacientes, 
medidas apresentadas na tabela 1. Na tabela 2 são apresentadas as correlações entre 
as medidas de avaliação da CF. Conclusão: Foi observada forte correlação da DASI 
com as medidas absolutas do TCP (ponto de compensação respiratório e consumo 
máximo de oxigênio), demonstrando a viabilidade do uso da DASI que se destaca por 
ser uma ferramenta viável inclusive para avaliação não presencial.

EP 083
EFEITO DA INCLINAÇÃO NEGATIVA DA CABEÇA SOBRE A MORFO-
LOGIA DA PRESSÃO INTRACRANIANA E O CONTROLE AUTONÔMICO 
CARDÍACO
RAFAELLA MENDES ZAMBETTA, LEONARDO BARCELLOS DE OLIVEIRA, GABRIELA 
NAGAI OCAMOTO, ÉTORE DE FAVARI SIGNINI, THAINA CRISTINA RAMOS DOS 
SANTOS , APARECIDA MARIA CATAI, GUSTAVO FRIGIERI , THIAGO LUIZ DE RUSSO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - SP - BRASIL. BRAIN4CARE - 
SÃO CARLOS - SP- BRASIL
Introdução: A morfologia da onda de pressão intracraniana (PIC) pode trazer va-
liosas informações sobre a complacência intracraniana, a qual é influenciada pelo 
sistema nervoso autônomo e relaciona-se com condições patológicas ou não. A in-
clinação negativa da cabeça é um método que pode induzir o aumento da PIC, por 
redirecionar o fluxo sanguíneo para a cavidade craniana. O objetivo do estudo foi 
comparar os efeitos agudos da indução de hipertensão intracraniana sobre a morfo-
logia da PIC antes, durante e após a inclinação negativa da cabeça em -6°, por meio 
da relação P1/P2 da morfologia da PIC, e sobre o controle autonômico cardíaco. Mé-
todos: Oito mulheres e cinco homens aparentemente saudáveis foram submetidos 
ao protocolo: 15 minutos na mesa ortostática com inclinação neutra, 30 minutos com 
inclinação de -6° e 15 minutos finais com inclinação neutra. Os dados de morfologia 
da PIC foram coletados de forma não invasiva por meio da tecnologia brain4care 
e analisados pelo software brain4care analytics system. Os dados de variabilidade 
da frequência cardíaca (VFC) foram gerados a partir de um trecho mais estável de 
256 pontos consecutivos, obtidos pelos intervalos R-R do eletrocardiograma [bioam-
plificador (BioAmp FE132)]. Análise Estatística: Foi realizado o teste de ANOVA 
de medidas repetidas para as variáveis relação P1/P1 da PIC, e alta e baixa fre-
quências (AF e BF) da análise espectral da VFC, comparando os três momentos do 
protocolo, com p<0,05. Resultados: Não houve diferença estatística para nenhuma 
das comparações da relação P2/P1 da PIC (p=1,000). Houve diminuição da AF 
da VFC ao comparar a inclinação neutra inicial com a inclinação de -6° (p=0,030), 
porém não houve diferença entre as inclinações neutras inicial e final (p=0,050) e 
entre inclinação de -6° com a inclinação neutra final (p=1,000). Houve aumento 
dos valores de BF entre a inclinação neutra inicial e a inclinação de -6° (p=0,040), 
assim como entre a inclinação neutra inicial com a final (p=0,048), porém não houve 
diferença entre a inclinação -6° e a inclinação neutra final (p=1,000). Conclusão: 
Houve predomínio da modulação simpática cardíaca durante a inclinação de -6° e 
manteve-se ao retornar à inclinação neutra, e a complacência intracraniana mante-
ve-se estável. Portanto, o controle autonômico deve ser considerado em condições 
de redirecionamento de fluxo para a cavidade craniana, mesmo sem alterações da 
complacência intracraniana. 
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EP 084
EFEITOS DA MUSICOTERAPIA EM PACIENTES SUBMETIDOS A CI-
RURGIA CARDÍACA: REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE DE EN-
SAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS
ANDRÉ LUIZ LISBOA CORDEIRO, LUCAS OLIVEIRA SOARES
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOBRE - FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL
Introdução: A cirurgia cardíaca é um procedimento amplamente usado em pacien-
tes com doença coronariana e/ou valvar. Apesar do benefício existente relacionado a 
melhora da qualidade de vida e aumento da sobrevida, essa cirurgia está associada 
a dor e ansiedade que podem influenciar não só na função pulmonar, mas também 
em parâmetros fisiológicos como frequência cardíaca e respiratória. Nesse cenário, a 
musicoterapia pode ser uma aliada para o controle dessas variáveis citadas anterior-
mente. Objetivo: O objetivo desse estudo é analisado como principais análises da 
musicoterapia sobre a preocupação com a cirurgia cardíaca. Já o secundário, versa 
sobre as observações a frequência respiratória e a mesma população. Métodos: Tra-
ta-se de uma revisão sistemática e metanálise que foi registrada no PROSPERO 
com o número CRD42021227377. Dois pesquisadores independentes buscaram os 
artigos em quatro bases de dados: PubMed, Embase, CINAHL, and the Cochrane 
Central Register of Controlled Trials. Os termos de busca utilizados foram [(music) OR 
(music therapy)] AND [(intensive care unit) OR (critical care) OR (critically ill patients) 
OR (critical illness) OR (ICU)], que foram ajustados de acordo com os títulos e resu-
mos de interesse, sendo a pesquisa limitada a ensaios clínicos randomizados, sem 
restrição de ano e idioma. A busca foi finalizada em janeiro de 2022. Os artigos foram 
selecionados para análise de acordo com as diretrizes PRISMA. A meta-análise foi 
realizada por meio do software Review Manager 5.3. Resultados: Foram incluídos 13 
ensaios envolvendo 1.159 participantes. A meta-análise mostrou que a musicoterapia 
teve uma influência significativa na ansiedade (DM = −1,29; IC 95% = −2,22 –0,37) 
e na dor (DM = −1,26; IC 95% = −1,98 –0,53). Além disso, a musicoterapia não 
influenciou a frequência cardíaca (MD = −2,06; IC 95% = −7,78 – 3,65) e respiratória 
(MD = −1,08; IC 95% = −2,19 – 0,02). Conclusão: A musicoterapia pode efetiva-
mente melhorar a dor e a ansiedade em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca.

EP 086
EFEITOS DO CICLOERGÔMETRO SOBRE A FUNÇÃO CARDIOPULMO-
NAR DE IDOSOS APÓS REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO
ANDRÉ LUIZ LISBOA CORDEIRO, THAYNÁ DE OLIVEIRA MATOS, LAYLA SOUZA E 
SOUZA, LAURA BRANDÃO DE SOUZA, KALIANE PEREIRA VAZ, HAYSSA DE CÁSSIA 
MASCARENHAS BARBOSA, ANDRÉ RAIMUNDO FRANÇA GUIMARÃES
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOBRE - FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL
Introdução: Conforme o envelhecimento populacional a ocorrência de doenças car-
diovasculares tem aumentado e um dos tratamentos utilizados é cirúrgico, como a 
revascularização do miocárdio. Apesar de todos os aprimoramentos das técnicas 
cirúrgicas cirúrgicas e anestésicas, ainda impõe infecções e agravoseste proce-
dimento ainda está associado a complicações pulmonares e cardiovasculares no 
pós-operatórios, sendo que a mobilização reabilitação precoce, feita através do uso 
do cicloergômetro pode minimizar ou evitar tais complicações, além de reduzir o 
tempo de estadia hospitalar. Objetivo: Avaliar o impacto da utilização do cicloer-
gômetro sobre a função cardiopulmonar de idosos após revascularização do mio-
cárdio (RM). Métodos: Trata-se de um ensaio clínico randomizado e controlado. Os 
participantes da pesquisa foram randomizados através de sorteio simples para o 
grupo cicloergômetro(GCE) ou para o grupo controle(GC). O GC foi manejado com 
base no protocolo da instituição. Já o GCE também realizou todas as atividades do 
grupo controle, porém houve a inclusão da cicloergometria através de um dispositivo 
construído pelos pesquisadores. A função pulmonar (capacidade vital (CV) e pico de 
fluxo expiratório (PFE)), força muscular ventilatória (pressão inspiratória máxima(PI-
máx) e expiratória máxima(PEmáx)) e a capacidade funcional(teste de caminhada de 
seis minutos) foram avaliadas antes da cirurgia, na alta da UTI e hospitalar. Resul-
tados: Durante o período da pesquisa foram avaliados 122 pacientes, sendo 61 em 
cada grupo. A PImáx do grupo cicloergometria foi superior no momento da alta da 
UTI IC95%8(5,46a10,54) e na alta hospitalar IC95%14(16,89a11,11). A PEmáx apre-
sentou-se mais elevada no grupo cicloergometria no momento da alta da UTI com 
IC95% 6(8,18a3,82) e na alta hospitalar com IC95%9(11,69a6,31). A capacidade vital 
no momento da alta da UTI com IC95%6(7,98a4,02) e na alta hospitalar com IC95% 
7(8,98a5,02), bem como o pico de fluxo na alta da UTI com IC95%43(75,27a10,73) 
apresentaram relevância, sendo superior no grupo que utilizou o cicloergômetro. O 
GCE apresentou melhora na capacidade funcional no momento da alta hospitalar 
com IC95% 56(30,37a81,63). Conclusão: Aplicação da cicloergometria após RM di-
minui a perda da função pulmonar, força muscular e capacidade funcional.

EP 085
EFEITOS DE SEIS SEMANAS DE TELE-EXERCÍCIO RESISTIDO SOBRE 
A MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA EM ADULTOS
LUCAS RAPHAEL BENTO E SILVA, RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA, CAMILA G. A. DE 
OLIVEIRA, JORDANA C. M. DE OLIVEIRA, ANÁRIO D. ROCHA JÚNIOR, CÉLIO A. DE 
PAULA JÚNIOR, ANA CRISTINA S. REBELO
CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA - GOIÂNIA - GO - BRASIL. UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE GOIÁS - GOIÂNIA - GO – BRASIL
Introdução: A pandemia do coronavírus resultou em uma instabilidade social e as 
medidas preventivas recomendas incluíram o isolamento social, proibição de gran-
des eventos, fechamento de academias, trabalho remoto e diversas outras medi-
das restritivas. Além das alterações emocionais, o aumento do sedentarismo com 
o isolamento social, acarretou prejuízos para a saúde física da população e conse-
quentemente provocou possíveis danos ao sistema cardiovascular e desequilíbrio do 
controle autônomo cardíaco. Objetivo: Avaliar os efeitos do tele-exercício resistido 
sobre a modulação autonômica cardíaca em jovens adultos. Materiais e Métodos: 
A amostra foi composta por 13 participantes do sexo masculino, com idade média 
de 21.8 anos. O estudo teve características de um ensaio clínico randomizado. Este 
projeto foi aprovado pelo comitê de ética com o número 4.473.694. Para a captação 
da FC foi usado um cardiofrequencímetro (Polar, v800, Finlândia), após a avaliação 
inicial os voluntários foram alocados em dois grupos distintos, o Grupo Treinamento 
Resistido (GTR) que realizou o protocolo de exercício resistido tele-monitorado por 
seis semanas e o Grupo Controle (GC) que participou do mesmo processo de aco-
lhimento de informações, porém, não realizou a intervenção do treinamento. Os exer-
cícios do protocolo de intervenção foram: polichinelos, corrida estacionária, apoio, 
superman, agachamento livre, stiff e abdominal curto. O software Kubios KRV foi 
utilizado para análise dos índices da modulação autonômica cardíaca. Para compa-
ração entre os protocolos foi utilizado o teste anova two-way, a=5%.  Resultados: O 
tele-exercício também produziu melhoras significativas nas variáveis SDNN, RMSSD 
e PNN50, conforme apresentado na tabela 1. Conclusão: Estes resultados indicam 
que há uma melhora no controle autônomo cardíaco após a prática de exercícios 
físicos realizados por tele-exercício.

EP 087
EFEITOS DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE SOBRE O ESTRESSE 
OXIDATIVO EM RATOS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2
LARISSA DA SILVA TONETTO, CARLOS CASSIANO FIGUEIRÓ DA SILVA, NUBIA 
GONZATTI, EMERSON BOSCHI, PEDRO DAL LAGO, MARIA ELAINE TREVISAN, LILIANE 
DE FREITAS BAUERMANN, RODRIGO BOEMO JAENISCH
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - SANTA MARIA - RS - BRASIL
Introdução: O diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) é o mais prevalente, e caracteriza-se 
por defeitos na secreção e resistência periférica à insulina, o que pode determinar o 
estresse oxidativo. O laser de baixa intensidade é uma ferramenta não farmacoló-
gica, que pode ser utilizada com a finalidade da redução da atividade oxidante e o 
aumento da antioxidante, reduzindo o estresse oxidativo. Objetivo: Avaliar os efeitos 
do laser de baixa intensidade sobre a atividade oxidante, por meio do TBARS, e da 
antioxidante, por meio do NPSH e SOD, no coração, rins, diafragma, gastrocnêmio e 
plasma sanguíneo de ratos com DM 2. Método: Foram utilizados 31 ratos Wistar ma-
chos, alocados em 4 grupos, 2 com DM 2 e 2 sem DM 2. Os animais considerados 
diabéticos apresentaram glicemia igual ou maior que 200 mg/dL. Grupo 1 - animais 
sem DM 2 SHAM (C-SHAM), Grupo 2 - animais com DM 2 SHAM (C-DM 2), Grupo 
3- animais sem DM 2 com laser 21 J/cm2 (L-SHAM), Grupo 4- animais com DM 2 com 
laser 21 J/cm2 (L-DM 2). Após a indução ao DM 2 ou não, os animais receberam o 
laser de baixa intensidade cinco dias/semana, durante seis semanas. A dose foi irra-
diada em dois pontos no músculo gastrocnêmio direito. O laser utilizado foi de diodo 
de onda contínua tipo InGaAlP com potência de saída de 20 mW e comprimento de 
onda 660 nm. O tamanho do ponto foi de 0,035cm2, dose de 21 J/ cm2, tempo de 36 
segundos em cada ponto e frequência contínua. Após 24 horas do último dia de in-
tervenção, os animais foram anestesiados e eutanasiados. coração, rins, diafragma, 
gastrocnêmio e plasma sanguíneo foram coletados, pesados e armazenados para 
posterior análise. Resultados: O laser de baixa intensidade reduziu os níveis plas-
máticos de TBARS nos animais com DM 2. No coração, diafragma e gastrocnêmio, o 
laser de baixa intensidade aumentou os níveis de NPSH no grupo DM 2. No coração, 
diafragma e plasma, o grupo L-DM aumentou a SOD quando comparado ao grupo 
C-DM. O grupo L-SHAM aumentou a SOD no coração, diafragma, gastrocnêmio e 
rins quando comparado ao grupo C-SHAM. Conclusão: O protocolo de laser de 
baixa intensidade de 21 J/cm2, com duração de seis semanas, diminuiu a atividade 
oxidante e aumentou a antioxidante em ratos com DM 2. 
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EP 088
EFEITOS DO TREINAMENTO MUSCULAR VENTILATÓRIO SOBRE O 
ESTRESSE OXIDATIVO EM RATOS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2
CARLOS CASSIANO FIGUEIRÓ DA SILVA , LARISSA DA SILVA TONETTO1, NUBIA 
GONZATTI, PEDRO DAL LAGO, MARIA ELAINE TREVISAN, LILIANE DE FREITAS 
BAUERMANN, RODRIGO BOEMO JAENISCH
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - SANTA MARIA - RS - BRASIL
Introdução: O diabetes mellitus é uma doença crônica que está em ascensão em 
todo o mundo. O diabetes tipo 2 é a forma mais prevalente, e resulta no aumento da 
resistência periférica à insulina, o que ocasiona a hiperglicemia. A hiperglicemia pode 
determinar o aumento da atividade oxidante e a redução da antioxidante, culminado 
no estresse oxidativo. O treinamento muscular ventilatório (TMV) é uma ferramenta 
não farmacológica, que determina benefícios em pacientes com DM, entretanto não 
são conhecidos os seus efeitos sobre o estresse oxidativo em ratos com diabetes 
tipo 2. Objetivo: Avaliar os efeitos do TMV sobre a atividade oxidante, por meio do 
TBARS, e antioxidante, por meio da SOD, em ratos com diabetes tipo 2. Método: 
Foram utilizados ratos Wistar machos, alocados em 4 grupos: Grupo 1: animais sem 
diabetes sedentários (Sham-Sed); Grupo 2: animais sem diabetes treinados (Sham-
-TMV); Grupo 3 animais com diabetes sedentários (DM-Sed) e Grupo 4: animais com 
diabetes treinados (DM-TMV). O diabetes foi induzido por meio de uma dieta de alta 
densidade energética e baixa dose de estreptozotocina (35 mg/kg), enquanto os 
animais dos grupos Sham receberam somente ração padrão comercial. O protocolo 
de TMV foi realizado durante 6 semanas, 5 dias/semana 30min/dia. Após 24 horas do 
último dia de intervenção os animais foram eutanasiados e amostras sanguíneas e 
de tecidos (pulmões e rins) foram coletados, pesados e armazenados para posterior 
análises. Resultados: O protocolo de TMV reduziu os níveis de TBARS no plasma 
sanguíneo de ratos com diabetes tipo 2, quando comparado ao grupo DM-Sed. Por 
outro lado, o TMV foi capaz de aumentar os níveis de SOD nos pulmões e rins de 
ratos diabéticos, quando comparado ao grupo DM-Sed. Conclusão: O protocolo de 
TMV reduziu os níveis de TBARS no plasma sanguíneo e aumentou os níveis de SOD 
nos pulmões e rins de ratos com diabetes tipo 2.

EP 090
IMPACTO DA INFECÇÃO PELO VÍRUS SARS-COV2 NA CAPACIDADE 
FUNCIONAL DE PACIENTE CARDIOPATA PARTICIPANTE DE PROGRA-
MA DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR: RELATO DE CASO
JOÃO GABRIEL NOGUEIRA LACERDA, ERICA CAROLINA CAMPOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UBERLÂNDIA- MG - BRASIL
Introdução: Pacientes cardiopatas infectados pelo vírus SARS-CoV-2 podem apre-
sentar maiores complicações em seu quadro clínico e no desfecho da doença, 
com impacto na capacidade funcional devido aos sintomas persistentes da CO-
VID-19. Objetivo: Descrever os efeitos de um programa de reabilitação cardiovas-
cular em paciente com cardiopatia previa após infecção pelo vírus SARS-CoV-2 atra-
vés dos testes de avaliação funcional utilizados na rotina do setor. Relato de Caso: 
Homem de 58 anos, divorciado, pescador profissional, participava do programa de 
Reabilitação Cardiovascular Ambulatorial devido a cardiopatia isquêmica e já em 
fase final de reabilitação em 2020 quando foi iniciado o isolamento social devido à 
pandemia de COVID-19. Em abril de 2021 o paciente testou positivo para a COVID-19 
e necessitou de internação em enfermaria por 11 dias. Após alta hospitalar, o pacien-
te foi avaliado e iniciou a reabilitação pós-covid por apresentar sintomas persistentes, 
como fadiga, dispneia e intolerância aos pequenos esforços. Testes de caminhada e 
do degrau de 6 minutos (TC6M e TD6M), além da avaliação da força muscular inspi-
ratória foram realizados para avaliação da capacidade funcional Resultados: O pa-
ciente estava com sua capacidade funcional mantida quando retornou a reabilitação 
após o isolamento social, com desempenho satisfatório no TC6M (600m) e TD6M 
(157 degraus) e nos parâmetros de percepção de esforço, nas respostas hemodinâ-
micas no pico do esforço e na recuperação. Porém, observamos o impacto funcional 
após internação pelo COVID-19, com queda importante da saturação de oxigênio no 
pico de esforço e pior desempenho no TC6M (430m) e TD6M (110 degraus) e perda 
de força muscular respiratória (-100 cmH2O). Após oito semanas de treinamento 
físico (aeróbico combinado ao treino resistido e treino muscular inspiratório, duran-
te 1 hora/2 vezes por semana), obteve-se a recuperação da capacidade funcional, 
melhora nos parâmetros de oxigenação e hemodinâmicos, atingindo valores predi-
tos no TC6M (618m) e TD6M (148 degraus) e da força muscular inspiratória (-107 
cmH2O), e delta satisfatório (>12 bpm) da fequencia cardíaca no primeiro minuto 
de recuperação dos testes em comparação ao pico do esforço. Conclusão: O relato 
de caso demonstrou o impacto negativo na capacidade funcional após a infecção 
pelo COVID-19, sendo a mesma reestabelecida após o programa de treinamento 
físico realizado precocemente, com duração de oito semanas, demonstrada pelo 
melhor desempenho nos testes funcionais, o que impactou no retorno seguro às 
atividades de trabalho do paciente.

EP 089
FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA, FLUXO SANGUÍNEO MUSCULAR 
PERIFÉRICO E VELOCIDADE DA MARCHA EM IDOSOS. ELES ESTÃO 
ASSOCIADOS?
RAPHAELA V GROEHS, ANA CARLA CARVALHO, WELITON NEPOMUCENO RODRIGUES, 
ALEXANDRA PASSOS GASPAR, LUCIANA DINIZ NAGEM JANOT DE MATOS
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O processo de envelhecimento é acompanhado por alterações em 
diversos sistemas, incluindo os sistemas musculoesquelético e respiratório, que pa-
recem estar interligados em relação à capacidade funcional do idoso. No entanto, 
os mecanismos responsáveis   pela redução da velocidade da marcha precisam ser 
mais bem explorados. O desfecho primário foi a velocidade da marcha. Este estudo 
investigou se existe correlação entre a redução da velocidade da marcha com a força 
muscular respiratória, fluxo sanguíneo muscular periférico e força de preensão pal-
mar em idosos. Métodos: Foram avaliados 49 idosos com idade superior a 65 anos 
(78±6 anos), de ambos os sexos e clinicamente estáveis. A velocidade da marcha 
foi avaliada pelo teste de caminhada de 4,6m. A pressão inspiratória máxima (Pimax) 
e a pressão expiratória (Pemax) foram avaliados pela manuvacuometria, a força de 
preensão palmar por meio de um dinamômetro e o fluxo sanguíneo muscular peri-
férico por pletismografia de oclusão venosa. Resultados: 25 (51%) dos idosos ava-
liados eram do sexo masculino, 40 (81,6%) não praticavam atividade física regular, 
mas 34 (69,4%) faziam fisioterapia 1-2/semana e 28 (59,6%) tinham a velocidade da 
marcha reduzida. Os idosos com velocidade de marcha reduzida apresentaram uma 
Pemax significativamente menor (57±20 vs. 70±22, P= 0,049) e uma força de preen-
são palmar reduzida (17±6 vs. 24±9, P= 0,005). Não foi encontrada correlação sig-
nificativa com os valores do fluxo sanguíneo muscular periférico. Conclusão: Idosos 
com velocidade de marcha reduzida apresentaram menores valores de Pemax e de 
força de preensão palmar. Esses dados sugerem uma possível associação entre a 
força muscular expiratória reduzida e uma menor força de preensão palmar com a 
redução da velocidade de marcha em idosos.

EP 091
IMPACTO DO TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO SOBRE A 
QUALIDADE DO SONO E FUNÇÃO PULMONAR APÓS REVASCULARI-
ZAÇÃO DO MIOCÁRDIO
ANDRÉ LUIZ LISBOA CORDEIRO, BRUNA LIMA REIS, EMILY ALMEIDA PEREIRA, 
ANDRÉ RAIMUNDO FRANÇA GUIMARÃES
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOBRE - FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL. INSTITUTO NO-
BRE DE CARDIOLOGIA - FEIRA DE SANTANA - BA – BRASIL
Introdução: A cirurgia cardíaca é considerada um procedimento complexo no tra-
tamento das doenças cardiovasculares, porém está associada a complicações que 
podem ser originadas do declínio na função pulmonar e na força muscular inspi-
ratória. Nesse cenário, o treinamento muscular inspiratório (TMI) pode ser útil para 
otimizar a função muscular e pulmonar diminuindo as complicações pós-operatórias. 
Pacientes com distúrbios do sono podem ser menos responsivos ao treinamento, au-
mentando assim o risco pós-operatório. Objetivo: Avaliar o impacto do Treinamento 
Muscular Inspiratório (TMI) sobre a qualidade do sono e função pulmonar após Re-
vascularização do Miocárdio (RM). Métodos: Trata-se de um ensaio clínico randomi-
zado e controlado. Este estudo está registrado no Registro de Brasileiro de Ensaios 
Clínicos(ReBEC) com o número RBR-8dqrdq. Os participantes da pesquisa foram 
randomizados através de sorteio simples para o grupo treinamento muscular inspi-
ratório(GT) ou para o grupo controle(GC). O GC realizou a aplicação de ventilação 
não invasiva, exercícios respiratórios, cinesioterapia, cicloergometria e deambulação. 
Já os pacientes do GT, além do protocolo padrão da unidade, foram submetidos à 
avaliação de PImáx e iniciaram o treinamento muscular inspiratório com 40% do PI-
máx. A função pulmonar (capacidade vital e pico de fluxo expiratório), força muscular 
ventilatória (pressão inspiratória máxima e pressão expiratória máxima) e a qualida-
de do sono (Questionário do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) e 
Escala de Sonolência de Epworth(EPS)) foram avaliadas antes da cirurgia e na alta 
hospitalar. Resultados: Participaram desse estudo 102 pacientes, sendo 54 pessoas 
no GC e 48 no GT. O TMI teve um impacto mais relevante sobre sonolência na alta 
hospitalar(IC95% 7 (6,39 a 7,61) no ESP e na PSQI com IC95% de 8 (7,61 a 8,39). O 
grupo de pacientes que realizou o treinamento muscular inspiratório teve resposta 
significativamente estatística nas variáveis PImáx(IC95%de18(17,14a18,86)),PEmáx 
IC95%de6(5,37a6,63),CV com IC95%de2(1,61a2,39). Já o PFE não apresentou dife-
rença entre os grupos com IC95%de-5(-11,78a1,78). Conclusão: O TMI foi eficaz na 
diminuição da perda da força muscular ventilatória e na qualidade do sono após RM



213213

TEMAS LIVRES DOS DEPARTAMENTOS

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2022;32(2B):5-230

EP 092
POTÊNCIA CIRCULATÓRIA E VENTILATÓRIA DE HOMENS DE MEIA IDA-
DE COM DIFERENTES NÍVEIS DE APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA 
ISABELA E. OLIVEIRA, ÉTORE F. SIGNINI, PATRÍCIA REHDER-SANTOS, CLAUDIO D. 
SILVA, VINICIUS MINATEL, APARECIDA M CATAI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - SP - BRASIL
Introdução: Variáveis extraídas do teste de exercício cardiopulmonar (TECP) como 
potência circulatória (PC) e ventilatória (PV) são comumente utilizadas no contex-
to de doenças como insuficiência cardíaca e apresentam informações importantes 
relacionadas à integridade cardiorrespiratória. Considerando a importância dessas 
variáveis e a influência da aptidão cardiorrespiratória (ACR) sobre a saúde cardior-
respiratória de indivíduos envelhecidos, a investigação da resposta dessas variáveis 
em indivíduos de meia idade pode trazer desfechos importantes a respeito da inte-
gridade cardiorrespiratória já acometida pelo envelhecimento. O objetivo foi investi-
gar as respostas da PC e VP obtidas no TECP, comparando grupos de homens de 
meia idade com baixa e alta ACR. Métodos: 16 homens aparentemente saudáveis 
de 50 a 60 anos foram submetidos ao TECP em cicloergômetro. Foi utilizado um 
ergoespirômetro (Ultima CPX) para a captação das variáveis ventilatórias e metabó-
licas, e uma coluna de mercúrio e um estetoscópio para a mensuração da pressão 
arterial. Os indivíduos foram pareados pela idade e divididos em grupos de baixa e 
alta ACR, com base no consumo de oxigênio pico relativo (diferença entre grupos 
> slope10ml/kg/min e alta ACR > 34ml/kg/min). O cálculo da PC foi baseado no 
produto do consumo de oxigênio pico pela pressão arterial sistólica pico (PASPICO), 
enquanto a PV por meio da razão entre a PASPICO e o slope do equivalente ventila-
tório de gás carbônico. Análise Estatística: Foram utilizados teste T pareado (PC, 
PASPICO e slope do equivalente ventilatório de gás carbônico) e de Wilcoxon (PV), 
com p<0,05. Resultados: O grupo com alta aptidão cardiorrespiratória teve maiores 
valores de PC (p=0,031) e menores de PV (p=0,002). A PASPICO (p=0,259; grupo 
alta ACR: 182,00±18,64; grupo baixa ACR: 190,25±26,08) e o slope do equivalente 
ventilatório de gás carbônico (p=0,429; grupo alta ACR: 27,94±4,07; grupo baixa 
ACR: 26.58±3.97) não foram distintos entre os grupos. Conclusão: Maiores valores 
de PC no grupo com alta ACR indicam uma maior integridade cardiovascular, porém 
os menores valores observados em PV para o mesmo grupo podem não indicar um 
pior prognóstico, mas indicar uma possível influência de menores valores de PASPICO 
que não foram significativos entre os grupos, mas que afetaram o cálculo da PV. No 
geral, os achados podem indicar um efeito benéfico da alta ACR sobre a integridade 
cardiovascular em indivíduos aparentemente saudáveis de meia idade. 

EP 094
REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR POR MEIO DA TELERREABILITA-
ÇÃO DURANTE A PANDEMIA: RELATO DE CASO
PEDRO VICTOR TONICANTE DA SILVA, JULIANA EUGENIA DE MACEDO, VICTOR 
ALBERTO BARROS GUILLEN, CLAUDIO SPINOLA NAJAS
UNOESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - BRASIL
 Introdução: As causas mais comuns de mortalidade e morbidade atualmente, de-
rivam das doenças cardiovasculares. Uma possibilidade para evitar o infarto agudo 
do miocárdio, é por meio da reabilitação cardiovascular (RCV), sendo realizada inter-
venções por meio da fisioterapia. Devido a impossibilidade de se executar a RCV tra-
dicional por conta da pandemia do coronavírus Sars-CoV-2, pode-se utilizar de meios 
tecnológicos, sendo a telerreabilitação uma grande contribuinte para a assiduidade 
dos pacientes na RCV, sendo comprovada por sua eficácia e proporcionando uma 
alternativa de alta adesão e aceitação pelos mesmos. Esta pode ser realizada de 
forma isolada nas modalidades de atendimentos síncrono e assíncrono ou por tele 
atendimento, caracterizando-se como uma alternativa viável e segura do tratamento 
ou complementando da RCV tradicional, assim, o objetivo deste estudo foi relatar o 
caso de uma paciente submetida a telerreabilitação cardiovascular. Relato: Pacien-
te do sexo feminino 53 anos, índice de massa corporal de 35 Kg/m2, portadora de 
aterosclerose, hipertensão arterial sistêmica, obesidade e insuficiência venosa, em 
uso de Enalapril, Carvedilol, AAS e Hidroclorotiazida, assintomática e classificada 
em NYHA I. Realizou reabilitação cardiovascular por meio da telerreabilitação por 
seis sessões, utilizando chamada de vídeo pelo aplicativo Whatsapp. O tratamento 
consistiu em exercícios de alongamentos iniciais globais, exercícios aeróbicos em 
bicicleta ergométrica, exercícios resistidos na academia da clínica escola e educa-
ção em saúde, que envolvia orientação sobre alimentação, constância de exercícios 
físicos, uso adequado de roupas. Antes de iniciar o plano terapêutico, foi esclarecido 
para a paciente as formas de monitorização durante a terapia, então foi explicado o 
uso da escala subjetiva de esforço (BORG), sinais e sintomas que para interromper 
a terapia e aferição dos parâmetros cardiovasculares (pressão arterial, frequência 
cardíaca) em sua casa com equipamentos próprios, antes, durante e logo após os 
exercícios. Conclusão: A telerreabilitação pode ser incluída na reabilitação cardio-
vascular sem trazer riscos para o paciente, se mostrando uma ferramenta nova e 
muito útil, havendo uma interação maior da paciente na conduta proposta em relação 
ao atendimento presencial, promovendo e auxiliando no prognóstico da paciente.

EP 093
PRESENÇA NÃO SUSPEITADA DE MATERIAL GENÉTICO DE VÍRUS 
RESPIRATÓRIOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS COM DEFEITOS SEP-
TAIS CARDÍACOS ENCAMINHADOS À CIRURGIA
KELLY C O ABUD, CLARISSE MARTINS MACHADO, LUCY SANTOS VILAS BOAS, MARIA 
FRANCILENE SOUZA, ELOISA S. CARVALHO, LUIZA ANTONIA MANOEL, ANTONIO 
AUGUSTO B. LOPES
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Fundamentos: Pacientes pediátricos com cardiopatias congênitas, com grandes 
comunicações entre a circulação pulmonar e a sistêmica, são alvo de infecções res-
piratórias de repetição. No momento da indicação cirúrgica, o paciente está fora de 
estado infeccioso de qualquer natureza. Entretanto, pode ter passado por infecções 
de natureza viral. A detecção de vestígios destes agentes denunciaria exposição su-
cessiva, o que poderia implicar em alterações nas vias aéreas, com impacto em va-
riáveis pós-operatórias como o tempo de ventilação mecânica e de internação. Mé-
todos: Foram estudados pacientes pediátricos com idade entre um mês e três anos, 
com grandes defeitos septais cardíacos, liberados para cirurgia cardíaca corretiva. 
Foi coletado material de nasofaringe antes da cirurgia, e de traqueia no momento da 
intubação no centro cirúrgico. O material foi avaliado por reação de polimerase em 
cadeia em tempo real (RT-PCR), sendo investigados 22 tipos de vírus respiratórios. 
Análise Estatística: Dados descritivos apresentados como valores absolutos e por-
centagens, mediana e percentis 25 e 75. Para comparações entre grupos: teste de 
Mann-Whitney e Qui-quadrado. Resultados: Foram analisados 60 pacientes, 58 com 
material suficiente para análise em nasofaringe e 55 em traqueia. Em nasofaringe, 37 
pacientes (64%) tiveram resultado positivo para material genético dos vírus pesquisa-
dos. Vinte pacientes tiveram resultado positivo para apenas um vírus, e 17 para mais 
de um. Em 55 amostras de traqueia, 21 (38%) tiveram genomas virais presentes. O 
Rinovírus foi o mais prevalente (20% de todos os testes positivos). Na unidade de 
cuidados pós-operatórios, 14 pacientes tiveram eventos clínicos e hemodinâmicos 
relevantes, com impacto no tempo de ventilação mecânica (p<0,001). Conclusões: 
É surpreendente a presença não suspeitada de material genético de vírus respira-
tórios em vias aéreas nesta população. Uma vez presentes em vias aéreas distais, 
estes vírus podem estar relacionados a remodelamento, e implicados em transtornos 
pós-operatórios. Pacientes com indicação cirúrgica, especialmente aqueles sujeitos 
a infecções repetitivas, devem ser alvo de medidas preventivas como o isolamento 
social, tratamento precoce e planejamento adequado de intervenções fisioterapêuti-
cas tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório.

EP 095
RELAÇÃO ENTRE A COMPLEXIDADE DA VARIABILIDADE DOS PERÍO-
DOS CARDÍACOS E O NÍVEL SÉRICO DE AMINOÁCIDOS DE CADEIA 
RAMIFICADA
ÉTORE DE FAVARI SIGNINI, ALEX CASTRO, PATRÍCIA REHDER-SANTOS, JULIANA C. 
MILAN-MATTOS, VINICIUS MINATEL, CAMILA B. F. PANTONI, ANTÔNIO G. FERREIRA, 
REGINA V. OLIVEIRA, APARECIDA M. CATAI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - SP - BRASIL
Introdução: O aumento nos níveis séricos basais de aminoácidos de cadeia ra-
mificada (BCAAs), como a leucina, isoleucina, e valina, têm sido relacionados com 
alterações metabólicas e doenças cardiovasculares devido aos seus efeitos positi-
vos sobre a atividade da enzima mammalian target of rapamycin (conhecida como 
mTOR e envolvida em processos inflamatórios e na função mitocôndria), e na via 
bioenergética. A entropia de Shannon (ES), índice comumente utilizado em pa-
drões oriundos da variabilidade dos períodos cardíacos (VPC), é um indicador de 
complexidade da VPC e valores elevados geralmente relacionam-se com a saúde 
e integridade cardiovascular e metabólica. O objetivo foi investigar a relação dos 
níveis séricos de BCAAs sobre a complexidade da VPC mensurados por meio da 
ES em homens e mulheres aparentemente saudáveis. Métodos: 32 homens e 27 
mulheres eutróficos aparentemente saudáveis de 20 a 40 anos realizaram coleta de 
soro sanguíneo após 12h de jejum no período da manhã, e no mesmo dia no período 
da tarde, foram submetidos à coleta de dados da VPC por 15 minutos na posição 
supina. A mensuração dos níveis séricos de BCAAs foi realizada utilizando a técnica 
de ressonância magnética nuclear (AVANCE III, 600MHz), e a ES foi calculada sobre 
padrões gerados a partir de um intervalo de 256 pontos do tacograma adquirido com 
base nos intervalos R-R do eletrocardiograma [bioamplificador (BioAmp FE132)]. 
Análise Estatística: Foi realizada a correlação de Pearson entre os valores séricos 
de BCAAs e os valores obtidos na ES para ambos os sexos, considerando a propos-
ta de Munro e p<0,05. Resultados: Os níveis séricos de BCAAs não apresentaram 
relação com a ES para o sexo masculino (leucina: r = -0,003, p = 0,988; isolecina: r 
= 0,048, p = 0,794; valina: r = -0,063, p = 0,733). Para o sexo feminino, foram ob-
servadas relações negativas moderadas (isoleucina: r = -0,537, p = 0,004) e fracas 
(leucina: r = -0,454, p = 0,017; valina: r = -0,394, p = 0,042) com a ES. Conclusão: 
O sexo foi determinante na relação entre BCAAs e ES. Ao contrário do observado em 
homens,  as mulheres mostraram menores valores de ES com o aumento de BCAAs. 
Os achados indicam uma possível dependência dos níveis séricos de BCAAs na 
complexidade da regulação cardíaca em mulheres. 
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EP 096
RELAÇÃO ENTRE A MODULAÇÃO AUTONÔMICA COM O TEMPO 
GASTO EM COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO E ATIVIDADE FÍSICA 
EM INDIVÍDUOS PÓS-ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: UM ESTU-
DO OBSERVACIONAL LONGITUDINAL
LARA JULIA MONTEZORI COSTA, HELOISA BALOTARI VALENTE, ANNA JÚLIA LEAL 
RODRIGUES, FELIPE RIBEIRO, LUIZ CARLOS MARQUES VANDERLEI
FCT-UNESP - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - BRASIL
Introdução: Pacientes pós acidente vascular encefálico (AVE) apresentam redução 
no tempo gasto em atividade física (AF) e aumento no comportamento sedentário 
(CS), o que está relacionado a redução da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) 
em indivíduos saudáveis. Tendo em vista que baixa VFC reflete mau funcionamento 
do Sistema Nervoso Autônomo e é preditora de morbidade e mortalidade cardio-
vascular, investigar se o tempo gasto em AF e CS está relacionado a modulação 
autonômica avaliada pela VFC em indivíduos pós-AVE é importante. Dessa forma, 
o objetivo desse estudo foi investigar a relação entre a modulação autonômica com 
o tempo gasto em CS e AF em indivíduos pós-AVE. Métodos: Foram avaliados 15 
voluntários com diagnóstico médico de AVE (57,73±12,58 anos; 11 homens). A ava-
liação do tempo gasto em CS e AF foi realizada pelo Questionário Internacional de 
Atividade Física (IPAQ) e pelo uso do acelerômetro (3 dias). Ainda, foi utilizado o 
Questionário de Comportamento Sedentário para Idosos (LASA-SBQ) para avaliar o 
CS. Para a avaliação da modulação autonômica cardíaca, a frequência cardíaca foi 
registrada batimento a batimento por um cardiofrequêncímetro Polar RS800CX com o 
voluntário em decúbito dorsal por 30 minutos. Da série de intervalos RR obtida foram 
extraídos 1000 intervalos RR consecutivos para o cálculo de índices lineares de VFC 
nos domínios do tempo (rMSSD e SDNN) e da frequência (LF, HF em milissegundos 
quadrados e unidades normalizadas e a relação LF/HF) e não lineares (SD1, SD2, 
SD1/SD2). Análise estatística: A relação entre a modulação autonômica com o tem-
po gasto em CS e AF foi avaliada por meio da correlação de Pearson ou Spearman, 
dependendo da normalidade dos dados (Shapiro-Wilk), com nível de significância de 
<0,05.  Resultados: A média de tempo gasto em AF identificado pelo IPAQ foi de 
107,00± 115,85 minutos, e pelo acelerômetro, 749,27±585,55 minutos em atividade 
leve, 28,00±65,22 minutos em atividade moderada, 1,13±4,39 minutos em atividade 
vigorosa e 778,40±599,15 minutos considerando o tempo total gasto em AF. A média 
de tempo gasto em CS identificado pelo IPAQ foi de 789,33±419,51 minutos, pelo 
LASA de 1223,67±310,57 minutos, e de 3213,33±1820,60 minutos pelo acelerôme-
tro. Foi observada correlação positiva forte entre o tempo gasto em AF leve e SD1/
SD2 (r=0,516; p=<0,05). Não foi observada correlação significativa entre CS com a 
modulação autonômica (p<0,05). Conclusão: Os resultados sugerem queo aumen-
to no tempo gasto em AF leve está relacionado a maiores valores da relação entre a 
modulação parassimpática e a VFC global.

EP 098
REPERCUSSÃO DA ORIENTAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA SOBRE A CA-
PACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA APÓS REVASCULARI-
ZAÇÃO DO MIOCÁRDIO
ANDRÉ LUIZ LISBOA CORDEIRO, DALYLA GOMES, LUCAS OLIVEIRA SOARES, 
HAYSSA DE CÁSSIA MASCARENHAS BARBOSA
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOBRE - FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL
Introdução: Pacientes submetidos a revascularização do miocárdio (RM) 
estão expostos a diminuição da capacidade funcional, aumentando o risco de 
complicações pulmonares, piorando a qualidade de vida. Muitas vezes, esse declínio 
está associado ao não entendimento das atividades que podem ser realizadas no 
pós-operatório. Nesse cenário, orientar os pacientes pode ser uma estratégia eficaz. 
Objetivo: Avaliar o impacto da orientação fisioterapêutica sobre a capacidade 
funcional, funcionalidade, complicações pós-operatórias e qualidade de vida. Mé-
todos: Trata-se de um ensaio clínico randomizado e controlado. No período pré-
-operatório e na alta hospitalar os pacientes tiveram a capacidade funcional avaliada 
através do teste de caminhada de seis minutos (TC6M), funcionalidade através da 
Medida de Independência Funcional (MIF), teste de sentar e levantar (TSL), qualidade 
de vida através do SF-36 e complicações pulmonares pós-operatórias. Quando os 
pacientes tiveram alta da UTI, foram randomizados através de sorteio simples para o 
grupo orientação (GO) ou para o grupo controle (GC). Durante o período de interna-
mento hospitalar, os pacientes do grupo orientação receberam orientações verbais 
e, posteriormente, uma cartilha contendo instruções para conscientizar a respeito 
das suas condições e como prevenir o imobilismo, tornando-se ativo durante o seu 
período hospitalar. Resultados: Durante o tempo da pesquisa foram avaliados 114 
pacientes sendo 57 em cada grupo. A idade média de 54 ± 6 anos e com a prevalên-
cia do sexo masculino. O GO teve superioridade no TC6M IC95% 46 (25,53 a 66,47) 
metros, MIF 12 (9,30 a 14,70), TSL -2 (-4,31 a -1,69) segundos quando comparado a 
alta hospitalar ao valor pré-operatório. A qualidade de vida não apresentou diferença 
entre os grupos. Em relação as complicações pulmonares pós-operatória, o grupo 
orientação teve uma menor taxa de atelectasia 15 (26%) grupo GO versus 26 (46%) 
no GC (p=0,02). Conclusão: A orientação fisioterapêutica pós-operatória foi eficaz 
na diminuição da perda da capacidade funcional, funcionalidade e na taxa de ate-
lectasia. Já a qualidade de vida e as demais complicações não tiveram diferença.

EP 097
RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL COM A OCOR-
RÊNCIA DE SINAIS E SINTOMAS EM PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO 
CARDÍACA: UM ESTUDO OBSERVACIONAL LONGITUDINAL
AJL RODRIGUES, HB VALENTE, LJM COSTA, JPLN SILVA, MJL LAURINO, F RIBEIRO, C 
TAKAHASHI, PF SILVA, LM VANZELLA, LCM VANDERLEI
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” - PRESIDENTE PRU-
DENTE - SP - BRASIL
 Introdução: Nas sessões dos Programas de Reabilitação Cardíaca (PRC), os pa-
cientes podem apresentar sinais e sintomas, que podem preceder a ocorrência de 
eventos adversos graves. O sobrepeso e a obesidade estão relacionados a um risco 
maior de morbidade por doenças cardiovasculares em comparação com o índice 
de massa corporal (IMC) normal. Além disso, alguns estudos reportaram uma re-
lação entre um maior IMC e a ocorrência de eventos adversos graves. Nesse con-
texto, investigar se o IMC está relacionado a ocorrência de sinais e sintomas em 
PRC pode auxiliar na estratificação de risco dos pacientes e assim, contribuir para 
o aumento da segurança nesses programas. Dessa forma, este estudo teve como 
objetivo avaliar a relação entre o IMC com a ocorrência de sinais e sintomas em PRC. 
Métodos: Foram avaliados 68 voluntários (65,81±11,67 anos) com diagnóstico de 
doença cardiovascular e/ou fatores de risco cardiovascular que frequentam um PRC 
regularmente. Inicialmente, os voluntários tiveram o peso corporal mensurado por 
meio de uma balança digital e a altura por meio de um estadiômetro, e a partir dos 
dados obtidos, foi calculado o IMC (peso/altura²). Em seguida, os voluntários foram 
acompanhados durante 24 sessões de PRC para a avaliação da ocorrência dos si-
nais e sintomas. Foram analisados ao final de cada etapa da sessão de reabilitação 
cardíaca (repouso inicial, aquecimento, resistência e relaxamento) e contabilizados 
por sessão os seguintes sinais e sintomas: alterações de pulso, dor muscular, fadi-
ga, angina, náusea, tontura, pressão arterial sistólica acima de 200 mmHg, palidez, 
taquipneia, pressão arterial diastólica acima de 120 mmHg e câimbra. Análise Es-
tatística: Para avaliar a relação entre os valores do IMC e a ocorrência de sinais e 
sintomas foi utilizada a correlação de Pearson ou Spearman, dependendo da norma-
lidade dos dados (Shapiro-Wilk), com nível de significância de <0,05. Resultados: 
O IMC médio da amostra foi de 28,64±4,23 kg/m2 (mínimo: 19,77; máximo: 38,55 
kg/m2). Dos 528 sinais e sintomas observados durante as 24 sessões, alteração de 
pulso (260 ocorrências), dor muscular (98 ocorrências) e fadiga (85 ocorrências) fo-
ram os mais prevalentes. Foi observada correlação positiva significativa entre IMC e 
a ocorrência de dor muscular(r=0,274; p=0,02). Não foram observadas correlações 
significativas entre IMC e o total de sinais e sintomas ou com os outros sinais e sinto-
mas observados (p<0,05). Conclusão: Maior IMC está relacionado a ocorrência de 
dor muscular durante as sessões de PRC.

EP 099
TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA VERSÃO BRASILEIRA DA FERRAMENTA 
DE ANÁLISE DE RISCO DE VIÉS DO SYRCLE PARA APLICAÇÃO EM RE-
VISÕES SISTEMÁTICAS DE ESTUDOS PRÉ-CLÍNICOS EM CARDIOLOGIA
LF RÓS, TB MARIANO, AS SALOMÃO, AKDA SABELA, ACF MENEZES, RP ERTHAL, GA 
NAI, RL GOMES, GN PIRES, FL PACAGNELLI
UNOESTE - PRESIDENTE PRUDENTE - SP – BRASIL. BRISA - SÃO PAULO - SP - BRASIL. 
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL. UEL - 
LONDRINA - PR - BRASIL
Introdução: Pesquisas no Brasil e no mundo são realizadas na área da cardiologia 
com modelos de experimentação em animais, e esses estudos estão sendo utilizados 
para o desenvolvimento de revisões sistemáticas. Uma das características fundamen-
tais para adicionar estudos em revisões sistemáticas é a análise da qualidade meto-
dológica. O SYRCLE (Systematic Review Center for Laboratory Animal Experimentation 
– Nijmegen, Holanda), um dos principais grupos de pesquisa internacionais para pro-
moção de revisões sistemáticas de estudos pré-clínicos é responsável pela principal 
ferramenta de avaliação de risco de viés metodológico em estudos com modelos ani-
mais (SYRCLE RoB). Entretanto, essa ferramenta se encontra apenas na língua inglesa. 
Sua tradução e validação cultural para o português pode difundir e estimular pesquisa-
dores a realizar revisões sistemática na área de cardiologia em modelos experimentais. 
Objetivo: Traduzir, adaptar culturalmente e validar o RoB-SYRCLE para sua utilização 
em estudos experimentais em cardiologia. Métodos: A tradução da ferramenta foi rea-
lizada seguindo um guia internacional. Após a tradução, retrotradução e aprovação da 
versão pelos idealizadores, a ferramenta que é composta por 10 itens, em português, 
foi avaliada por 15 pesquisadores com experiência em estudos animais. Os itens 1 e 
2 se referem ao viés de seleção (geração de sequência, características basais e ocul-
tação da alocação), os Itens 3 e 4 ao viés de performance; item 5 ao viés de execução 
(alojamento aleatório e cegamento), Item 6 e 7 ao viés de detecção (avaliação aleatória 
dos desfechos e cegamento), Item 8 ao viés de atrito (desfechos incompletos), item 
9 ao viés de relato (relato de desfecho seletivo) e item 10 a outras fontes de viés. Os 
avaliadores deveriam responder em relação ao grau de compreensão (Compreendi 
totalmente, compreendi parcialmente, não compreendi). Análise estatística: estatística 
descritiva com valores percentuais. Resultados: Dos pesquisadores que avaliaram a 
ferramenta, 100 a 86,6% compreenderam totalmente os itens de 1 a 7. Em relação 
aos itens de 8 a 10, esses foram compreendidos totalmente por 73,3 a 66,6% dos 
pesquisadores. Conclusão: A ferramenta Syrcle RoB traduzida e adaptada cultural-
mente para o português foi compreendida adequadamente pelos pesquisadores, sen-
do assim, considerada para aplicação análise de viés metodológico em estudos de 
cardiologia experimental.



215215

TEMAS LIVRES DOS DEPARTAMENTOS

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2022;32(2B):5-230

NUTRIÇÃO
TL 100
DIFERENÇAS NA COMPOSIÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL EM PA-
CIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRADESNI-
VELAMENTO DO SEGMENTO ST
JULIANA TIEKO KATO, JOÃO H. F. MOTARELLI, ANDREY SANTOS, MARIO J. A. SAAD, 
HENRIQUE A. FONSECA, CAROLINA N. FRANÇA, MARIA C. DE O. IZAR, FRANCISCO 
A. H. FONSECA
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL UNI-
CAMP - CAMPINAS - SP - BRASIL
Introdução: O estudo da microbiota intestinal (MI) na doença arterial coronariana 
é uma área emergente, isso porque, metabólitos gerados pela MI podem estar 
envolvidos na progressão da doença, sendo o metabólito pró-aterosclerótico 
N-oxido-trimetilamina (TMAO) o mais bem descrito. Atualmente a MI é considerada 
um potencial alvo terapêutico, porém poucos estudos avaliaram as alterações e 
a influência da composição da MI no pós infarto agudo do miocárdio, tampouco 
observados na população brasileira. Objetivo: Identificar as alterações na com-
posição da MI de indivíduos nas primeiras 24 horas (basal), 30 e 180 dias após 
infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Méto-
dos: Foram incluídos 173 pacientes e sequenciadas 355 amostras de fezes, a análise 
da metagenômica foi realizada utilizando a técnica que se baseia na extração de DNA 
e amplificação do gene rRNA 16S, os dados foram processados pela plataforma Mi-
seq Illumina e analisados utilizando o software Illumina 16S Metagenomics. Níveis 
de TMAO foram dosados pela urina por cromatografia líquida com espectrômetro de 
massa. O nível de significância foi de p<0,05, e quando necessário os valores de 
p das amostras fecais foram ajustados por teste de comparações múltiplas False 
Discovery Rate (FDR). Foi analisado o índice de χ-diversidade por testes de Shannon 
e Simpson. Resultados: A análise entre os tempos mostrou um perfil mais inflama-
tório no tempo basal quando comparada a 30 dias, com diminuição de bactérias 
benéficas pertencentes ao filo Bacteroidetes (P-FDR=0,04) e gênero Faecalibacte-
rium (P=0,04), além do aumento de bactérias pró inflamatórias pertencentes ao filo 
das Proteobacterias (P-FDR=0,04). Entretanto, ao longo do tempo a MI demonstrou 
uma melhora em 180 dias quando comparado ao basal, com aumento significativo 
de bactérias produtoras ácidos graxos de cadeia curta conhecidas por terem um 
importante papel na saúde humana, são elas: filo Bacteroidetes (P=0,01), família La-
chnospiraceae (P-FDR=0,04) e gênero Faecalibacterium (P<0,01), além disso, foi 
observado o aumento do gênero Prevotella (P=0,02) descrito como produtor de 
TMAO, que também aumentou ao longo do tempo (P=0,03). Interessantemente, a 
análise de α-diversidade mostrou uma diminuição de riqueza e diversidade em 30 
e 180 dias quando comparado as primeiras 24 horas pós infarto. Conclusão: Foi 
observado um perfil mais inflamatório da MI no momento basal com melhora em 
180 dias após o infarto. Entretanto foi observado um aumento de TMAO ao longo do 
tempo, acompanhado da diminuição de riqueza e diversidade bacteriana. 
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INTERVENÇÃO NUTRICIONAL ATIVA, CONTROLE GLICÊMICO E DES-
FECHOS CARDIOVASCULARES EM PACIENTES COM DIABETES MEL-
LITUS TIPO 2
TATIANA PALOTTA MINARI, AZEVEDO TA, CAROLINA F MANZANO, LOUISE BONALUMI 
TACITO YUGAR, TACITO LHBT, VILELA-MARTIN JF, PIRES JA, YUGAR-TOLEDO JC
FACULDADE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – FAMERP - SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO - SP - BRASIL. FACULDADE DE CIENCIAS MÉDICAS – UNICAMP - CAMPINAS- 
SP - BRASIL
Introdução: Intervenções nutricionais constituem importante ferramenta para 
mudanças do estilo de vida e reeducação alimentar em pacientes com Diabetes 
Mellitus tipo 2 (DM 2). Diversas estratégias podem ser aplicadas, entretanto, o acom-
panhamento multidisciplinar e a vigilância constante são imprescindíveis para o 
sucesso terapêutico. Objetivos: Avaliar os efeitos da intervenção nutricional ativa 
e multidisciplinar sobre os parâmetros antropométricos {Peso, IMC, Circunferência 
da Cintura e Razão Cintura Quadril (RCQ)}, bioquímicos {Glicemia de jejum, 
Hemoglobina Glicada (HBA1C), Colesterol Total, LDL Colesterol, HDL Colesterol e 
Triglicérides} e cardiovasculares {Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial 
Diastólica (PAD) e Frequência cardíaca}. Metodologia: Foi aplicado um protocolo 
de acompanhamento por 9 meses, com retornos trimestrais, em 74 participantes (de 
ambos os sexos, entre 35 e 80 anos), com DM2, dos quais foram distribuídos em 
dois grupos: 1- Intervenção – com 41 participantes, que receberam atendimento 
médico e nutricional; 2- Controle – com 33 participantes com DM 2, que receberam 
apenas atendimento médico. As consultas foram realizadas de maio de 2020 a fe-
vereiro de 2022, atendendo os critérios de distanciamento social estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde na pandemia do COVID-19. Os atendimentos nutricionais foram 
constituídos por educação alimentar, entrega do plano alimentar individualizado e 
aplicações dos protocolos (1-Anamnese Nutricional - Antropométrica, Bioquímica e 
Clínica; 2-Recordatório Alimentar Habitual; 3-Protocolo sociodemográfico).  Análise 
Estatística: Análise descritiva - média, desvio padrão, intervalo de confiança, teste t 
e ANOVA. Significância p<0,05. Resultados: Foram detectadas reduções discretas 
após 9 meses no grupo intervenção para parâmetros antropométricos (Peso, IMC, 
Circunferência da Cintura e RCQ) e bioquímicos (Glicemia de jejum, HBA1C, Coles-
terol Total e LDL), sem diferença significante entre os seus períodos basais. Entre-
tanto, quando comparado ao grupo controle, observa-se diferença significante (p < 
0,05%) para os parâmetros antropométricos (Peso, IMC e Circunferência da Cintura) 
e cardiovasculares (PAD, PAS e Frequência Cardíaca). Além disso, no grupo controle 
foram observados piora de todos os parâmetros analisados em relação aos períodos 
basais. Conclusão: A intervenção nutricional ativa reduziu os parâmetros antropo-
métricos e cardiovasculares nos participantes com DM 2 em oposição ao grupo con-
trole. Este último evidenciou piora de todos os parâmetros, inclusive elevação da PA.

TL 101
EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE FITOSTERÓIS NAS SUBFRAÇÕES 
LIPOPROTEÍCAS : ESTUDO DE PREVENÇÃO PRIMARIA
VALÉRIA ARRUDA MACHADO , MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA IZAR , CELMA MUNIZ 
MARTINS, NAGILA RAQUEL DAMASCENO 
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL 
Fundamento: Comparados com a população em geral, policiais militares têm esti-
los de vida menos saudáveis. Deste modo, torna-se particularmente relevante, nesta 
população, a adoção de estilo de vida mais saudável, sendo o uso de suplementos 
alimentares com propriedades bioativas uma opção adicional para se tentar o alcan-
ce de metas, incluindo redução do LDL-colesterol (LDL-c). Os fitosteróis possuem a 
capacidade de competir com a absorção do colesterol intestinal. No entanto, são 
menos descritos os efeitos dos fitosteróis com relação a subfrações de lipoproteí-
nas. Objetivo: Avaliar os efeitos da suplementação de fitosteróis à dieta nos lípides 
plasmáticos e subfrações de LDL e HDL de pacientes em prevenção primária da 
DCV sem terapia medicamentosa. Métodos: Foram selecionados 60 participantes 
policiais militares da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, sexo masculino, portado-
res de hipercolesterolemia em prevenção primária. A amostra final foi composta por 
23 indivíduos que preenchiam o critério de inclusão do estudo. Os pacientes foram 
randomizados para o momento dieta ou dieta acrescida de fitosteróis (2,6 g em duas 
tomadas, com as refeições) durante 12 semanas, seguido de um período de washout 
de sete dias com uma nova intervenção, onde os tratamentos foram invertidos e os 
participantes acompanhados por mais 12 semanas. Ao término de cada intervenção 
foram feitas novas coletas de sangue para que os mesmos exames laboratoriais 
após intervenção fossem realizados. Dados antropométricos, de consumo alimentar 
e o perfil lipídico clássico foram avaliados. O tamanho das lipoproteínas (HDL e LDL) 
foi analisado pelo sistema de eletroforese em gel de poliacrilamida (Lipoprint Sys-
tem®). Foram identificadas as HDL grandes (1-3), intermediárias (4-7) e pequenas 
(8-10), bem como as IDL A (não aterogênica), B e C (aterogênicas), VLDL, LDL gran-
des (1 e 2) e pequenas e densas (3-7) Resultados: A suplementação de fitosteróis à 
dieta promoveu redução de colesterol total (p= 0,04) e aumento de HDL-c (p=0,02), 
enquanto a dieta promoveu aumento da subfração da HDL intermediária (p=0,007). 
A dieta isoladamente (p=0,02) ou acrescida de fitosteróis promoveu redução da 
IDL B (p=0,03). A circunferência abdominal foi reduzida nos dois momentos, dieta 
(p=0,01) e dieta + fitosteróis (p= 0,03) Conclusão: A dieta acrescida de fitosteróis 
mostrou-se benéfica no perfil lipídico clássico e, de forma isolada ou combinada com 
fitosteróis, promoveu redução de fração aterogênica de lipoproteínas IDL. Houve pe-
queno benefício adicional com ambas  intervenções na circunferência abdominal.
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DIFERENÇAS NA COMPOSIÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL DE IN-
DIVÍDUOS COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO NA PRESENÇA OU 
AUSÊNCIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 
JULIANA TIEKO KATO, JOÃO H. F. MOTARELLI, ANDREY SANTOS, MARIO J. A. SAAD, 
HENRIQUE A. FONSECA, CAROLINA N. FRANÇA, MARIA C. DE O. IZAR, FRANCISCO 
A. H. FONSECA
UNICAMP - CAMPINAS - SP - BRASIL. UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAU-
LO - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A composição da microbiota intestinal (MI) desempenha papel como 
órgão endócrino chave, produzindo metabólitos que impactam na patogênese do 
diabetes mellitus tipo 2 (DM). Porém, apesar dos avanços das técnicas de meta-
gênomicas há uma dificuldade em estabelecer uma assinatura microbiana devido 
aos inúmeros fatores confundidores, como por exemplo, a associação com outras 
patologias, dieta, uso de medicamentos e a localização geográfica. No Brasil não 
encontramos pesquisas que relacionem a MI, DM e o infarto agudo do miocárdio. 
Objetivo: Identificar as alterações na composição da microbiota intestinal em in-
divíduos com DM ou sem DM [pré-diabéticos (PDM) e não diabéticos (NDM)] nas 
primeiras 24 horas do Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do 
segmento ST. Métodos: Foram incluídos 85 pacientes, a análise da metagenômica 
foi realizada por meio de amostras de fezes utilizando a técnica que se baseia na 
extração de DNA e amplificação do gene rRNA 16S. Os dados foram processa-
dos pela plataforma Miseq Illumina e analisados utilizando o software Illumina 16S 
Metagenomics. Outras análises foram feitas no programa SPSS versão 21, o nível 
de significância foi de p<0,05, e quando necessário os valores de p das amostras 
fecais foram ajustados por teste de comparações múltiplas False Discovery Rate 
(FDR). Os indivíduos foram divididos em grupos de acordo com os valores de he-
moglobina glicada, <5,7% (NDM, n=23), ≥5,7 a <6,5% (PDM, n=33) e ≥6,5% (DM, 
n=29). Para análise da diversidade foram feitos testes de α e β-diversidade. Resulta-
dos: Os principais resultados foram encontrados entre os grupos NDM e DM onde a 
análise da abundância relativa mostrou diferenças significativas com aumento do filo 
Firmicutes (P=0,05) em NDM e aumento do filo Verrucomicrobia (P=0,02) e do gê-
nero Akkermansia (P=0,03) em DM que são relacionados com o uso de metformina. 
Quando os valores foram ajustados por FDR encontramos aumento significativo 
do filo Firmicutes (P-FDR=0,035) e classe Clostridia (P-FDR=0,041) em NDM, bem 
como aumento do filo Verrucomicrobia (P-FDR=0,035) e sua classe Verrucomi-
crobiae (P-FDR=0,045) em DM. A α-diversidade não mostrou diferenças entre os 
grupos, enquanto a β-diversidade mostrou diferença entre NDM e PDM. Conclusão: 
O presente estudo mostrou que a composição da microbiota intestinal diferiu entre 
os grupos NDM vs DM nas primeiras 24 horas do infarto agudo do miocárdio, com 
uma dualidade nos resultados, onde o grupo NDM apresentou aumento (Firmicutes 
e Clostridia) e diminuição de bactérias consideradas benéficas (Verrucomicrobia).
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EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ORAL IMUNOMODULADORA 
NOS DESFECHOS PÓS OPERATÓRIOS DE PACIENTES CARDIOPATAS: UMA 
COORTE RETROSPECTIVA 
LUCIANO PEDRO DA SILVA JUNIOR, LUCIENE DE OLIVEIRA , RITA SIMONE DE LOPES 
MOREIRA , ANA LUCIA DA SILVA CASTRO MONTOLEZI
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL. ICB - 
USP - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS - SÃO PAULO - SP – BRASIL
Observa-se necessidade de mais estudos que discutam a real associação entre os 
nutrientes imunomoduladores nos desfechos de cirurgias, dentre elas, a cirurgia car-
díaca, como proposto pelas principais diretrizes de terapia nutricional. Sendo assim, 
objetiva-se identificar o efeito da suplementação nutricional oral imunomoduladora 
no pré-operatório de cirurgia cardíaca sobre os desfechos no pós-operatório. Foi 
realizada uma coorte retrospectiva baseado na iniciativa STROBE onde foram cole-
tados dados de prontuário eletrônico de pacientes que realizaram cirurgia cardíaca 
entre os anos de 2018 a 2020 sendo aplicados critérios de inclusão e exclusão para 
selecionar os pacientes que formaram o grupo exposto e o grupo não exposto. O 
grupo exposto foi constituído por pacientes no pré- operatório de cirurgia cardíaca 
que foram suplementados com imunonutrientes por pelo menos cinco dias enquan-
to o grupo não exposto foi composto por pacientes em pré operatório de cirurgia 
cardíaca que não receberam suplementação nutricional. O desfecho primário foi a 
mortalidade entre os grupos analisados e adotou-se como desfechos secundários: 
tempo de ventilação mecânica e antibioticoterapia, prevalência de infecção do sítio 
cirúrgico, níveis plasmáticos de proteína-C-reativa (PCR), necessidade de via alterna-
tiva de dieta,tempo na unidade de terapia intensiva (UTI) e hospital e necessidade de 
reinternação em seis meses após alta. Para o cálculo do número amostral e do poder 
estatístico utilizou-se o software G*Power, versão 3.1.9.2. A análise estatística incluiu 
análises descritivas e inferenciais realizadas com auxílio do software SPSS Statistics, 
versão 25.0, testes paramétricos ou não-paramétricos, análise de variância (ANOVA), 
modelo de regressão logística binária e curvas de sobrevida de Kaplan-Meier sen-
doutilizado o nível de significância de 5% (p ≤ 0,05). Observou-se no grupo exposto 
redução da mortalidade com um baixo poder estatístico, associada a redução do 
tempo da ventilação mecânica e da antibioticoterapia com tamanho de efeito médio, 
redução da permanência na UTI e no hospital com tamanho de efeito grande, redu-
ção da infecção do sítio cirúrgico, da necessidade de via alternativa de dieta, PCR e 
reinternação em 6 meses. Diante do exposto, parece prudente dizer que a suplemen-
tação nutricional trouxe efeitos positivos, porém, ensaios clínicos randomizados que 
comprovem a relação de causalidade são necessários.

TL 104
O EXCESSO DE PESO ESTÁ ASSOCIADO A RESISTÊNCIA À INSULI-
NA OBTIDA PELO ÍNDICE TYG EM ADOLESCENTES
RIBANNA APARECIDA MARQUES BRAGA, MARIA DINARA DE ARAÚJO NOGUEIRA, 
GÉSSICA DE SOUZA MARTINS, GABRIELLY ROSSI MONTEIRO, FRANCISCO 
RANILSON SILVA, FRANCISCO JOSÉ MAIA PINTO, CARLA SORAYA COSTA MAIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FORTALEZA - CE - BRASIL
Introdução: O excesso peso, quando presente na adolescência, pode levar a 
RI aumentando o risco cardiometabólico na fase adulta. O índice triglicerídeos-
glicemia (TyG) vem sendo proposto como preditor de RI em diversos ciclos da vida, 
principalmente por sua fácil aplicação e baixo custo. Visto isso, este estudo teve 
como objetivo investigar se o excesso de peso está associado a resistência à in-
sulina avaliada pelo índice TyG em adolescentes. Métodos: Trata-se de um estudo 
transversal com 827 adolescentes de 10 a 18 anos, de ambos os sexos, matricula-
dos em escolas municipais da cidade de Fortaleza-CE, sob parecer CEP no. 327851. 
O índice de massa corporal foi calculado a partir do peso e altura para classificação 
do estado nutricional (com e sem excesso de peso). A RI foi avaliada pelo índice 
TyG pela fórmula: ln[triglicerídeos (mg/dL) x glicemia de jejum (mg/dL)]/2. Análise 
Estatística: Os dados foram expressos em frequências, percentuais, mediana e in-
tervalo interquartil (IIQ). Após testar a normalidade, a relação entre o TyG e o excesso 
de peso foi verificada pelo teste de Mann-Whitney. A associação entre o excesso de 
peso e RI obtida pelo índice TyG foi avaliada por meio da regressão linear simples 
e múltipla.  As análises foram realizadas no SPSS versão 22.0, com nível de signifi-
cância de 5% (p<0,05). O gráfico foi obtido pelo PRISMA versão 8.0. Resultados: 
A maioria dos adolescentes era do sexo feminino (56,6%). O excesso de peso foi 
identificado em 32,3% dos adolescentes. O índice TyG não apresentou diferença 
estatística entre os sexos (p>0,05). O grupo de adolescente com excesso de peso 
apresentou maior mediana do índice TyG (4,44; IIQ 4,28-4,60) quando comparado ao 
grupo sem excesso de peso (4,35; IIQ 4,22-4,48) (p<0,001).A regressão linear mos-
trou que houve associação direta entre o excesso de peso e a resistência à insulina 
obtida pelo TyG, mesmo após ajustes (Tabela 1). Conclusão: Em adolescentes, o 
excesso de peso esteve associado a resistência à insulina obtida pelo índice TyG.

Tabela 1. Associação entre o excesso de peso e a resistência à insulina obtida 
pelo índice TyG em adolescentes. 
 Resistência à insulina (TyG)
 Excesso de peso
 β (IC 95%) Valor de p
Modelo 1 0,011 (0,007 - 0,014) <0,001
Modelo 2 0,011 (0,008 - 0,014) <0,001
TyG: índice triglicerídeos-glicemia; Valor de p: regressão linear (a variável dependente foi logaritmicamente 
transformada); β: coeficiente beta; IC: intervalo de confiança; modelo1: sem ajuste; modelo 2: ajustado 
por sexo e idade; significância estatística p<0,05.
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PROTEÇÃO CARDIOMETABÓLICA EM CAMUNDONGAS ALIMENTA-
DAS COM DIETA HIPERLIPÍDICA
GABRIELA DA SILVA SANTOS, A.S. SANTOS, NDA COSTA-SANTO, B NASCIMENTO-
CARVALHO, T. F RIBEIRO, F. Q . M SILVA, K DE ANGELIS, I. M. CRIGOYEN, K. B 
SCAPINI, I. C SANCHES
USJT – SÃO PAULO - SP - BRASIL. INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- 
SP - BRASIL. UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A obesidade é um fator de risco cardiovascular caracterizado pelo acú-
mulo excessivo de gordura corporal, que difere entre mulheres e homens através dos 
fenótipos genóide e andróide, respectivamente. O fenótipo andróide é comumente 
observado entre a população masculina, e tem sido correlacionado ao risco car-
diovascular aumentado nesta população. No entanto, pesquisadores tem procurado 
avaliar os efeitos da obesidade entre machos e fêmeas no intuito de compreender 
as diferenças em fatores de risco, como níveis pressóricos. Sabe-se que durante a 
pré-menopausa o sexo feminino apresenta cardioproteção, proveniente da biodispo-
nibilidade de estrogênio. Entretanto, sabe-se que essa cardioproteção é prejudicada 
com o acúmulo de gordura corporal. Objetivo: Comparar os efeitos da dieta hiper-
lipídica em parâmetros metabólicos e hemodinâmicos de camundongos machos e 
fêmeas. Métodos: Foram utilizados 32 camundongos C57BL/6J, divididos em 4 gru-
pos (n=8 cada): machos sedentários alimentados com dieta normolipídica (MN) ou 
hiperlipídica (MH); fêmeas sedentárias alimentadas com dieta normolipídica (FN) ou 
hiperlipídica (FH). A administração das dietas teve duração de 10 semanas. O peso 
corporal e o consumo alimentar foram mensurados durante todo o protocolo. Ao final 
do estudo, glicemia de jejum e tolerância oral à glicose foram avaliadas; e os animais 
foram canulados para registro direto de pressão arterial (4kHz, CODAS). Resulta-
dos: A dieta hiperlipídica provocou aumento de peso corporal (MN: 4,2±0,4; MH: 
10,5±0,9; FN: 5,8±0,4; FH: 11,7±0,3 g) e de gordura corporal (MN: 0,8±0,09; MH: 
2,6±0,2; FN: 1,0±0,09; FH: 2,4±0,3 g) em ambos os sexos. Assim como a glicemia 
basal, que foi maior nos animais alimentados com dieta hiperlipídica (MN: 114±5,7; 
MH: 136±8,2; FN: 90±4,9; FH: 147±2,5 – mg/dL). Interessantemente, a área sob 
a curva no OGTT foi maior no grupo MH (MN: 21541±1102; MH: 26266±891; FN: 
16123±546; FH: 22149±574 AUC) do que nos demais, indicando intolerância à gli-
cose. A pressão arterial sistólica foi maior nos grupos machos (MN: 148±2,7; MH: 
152±2,4; FN: 130±3,5; FH: 132±2,5 mm/Hg). Conclusão: Embora machos e fê-
meas alimentados com dieta hiperlipídica tenham apresentado o mesmo ganho de 
peso e de tecido adiposo, as fêmeas não apresentaram alteração na tolerância à 
glicose, e tampouco alteração nos níveis pressóricos, sugerindo um fator cardiopro-
tetor em relação aos machos, ainda que na presença de obesidade. Apoio financeiro: 
CAPES-PROSUP; CNPq 435123/20181; Instituto Ânima.
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EP 107
ANÁLISE DO NÚMERO DE MÉTRICAS SAUDÁVEIS EM MULHERES 
COM DOENÇA ISQUÊMICA CRÔNICA DO CORAÇÃO SEGUNDO ÀS 
RECOMENDAÇÕES TERAPÊUTICAS ATUAIS
MARIA EDUARDA BERGAMO, GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA GONÇALINHO, 
NATHALIA FERREIRA DE OLIVEIRA FARIA, KAREN LIKA KUWABARA, JOSÉ RAFAEL DE 
OLIVEIRA NASCIMENTO, GEAN DOS SANTOS DE SALES, ANTONIO DE PADUA MANSUR
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A doença isquêmica do coração (DIC) é a principal causa de morte nas 
mulheres. Apesar dos avanços no tratamento da DIC, pouco se sabe sobre como 
esse conhecimento é aplicado na prática clínica ambulatorial. O objetivo desse es-
tudo foi analisar o número de métricas saudáveis (MS) à resposta clínica ao trata-
mento preconizado em mulheres com DIC. Métodos: Estudo transversal analisou 
462 mulheres com DIC em atendimento ambulatorial com idade ≥ 30 anos. A DIC foi 
diagnosticada pelo cateterismo cardíaco para lesões coronárias >70%. A resposta 
ao tratamento clínico foi analisada pela quantificação do número de MS, a saber: 
alimentação saudável (dieta DASH- Dietary Approaches to Stop Hypertension), ativida-
de física (AF), índice de massa corpórea (IMC = 18,5-24,9 Kg/m2), pressão arterial 
(PAS ≤140 e PAD ≤90 mmHg), não fumantes, LDL-colesterol ≤ 50 mg/dL, glicose. 
Resultados: A média de idade média foi de 66,5 anos. Observou-se que 340 (74%) 
mulheres com DIC crônica tinham 3 e 4 MS fora das metas estabelecidas pelas di-
retrizes atuais; 47 (10%) nenhuma ou uma MS; e apenas 0,4% (n=3) com todas as 
MS. Apenas 17 (3,7%) das pacientes praticavam atividade física (AF) regularmente, 
sendo que toda a população do estudo não tinha um padrão alimentar saudável 
avaliado pela dieta DASH.  A tabela mostra a prevalência das MS analisadas e os 
valores médios das variáveis clínicas e metabólicas. Conclusão: A qualidade do 
atendimento ambulatorial às mulheres com DIC crônica não atendou às estratégias 
recomendadas pelas diretrizes atuais. 

EP 109
AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE RISCO RELACIONADOS À 
PANDEMIA DA COVID-19 ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE HOS-
PITAL UNIVERSITÁRIO
ANA PAULA DE QUEIROZ MELLO, SU WENJIE, NAGILA RAQUEL TEIXEIRA DAMASCENO
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - SÃO PAULO - SP - BRASIL. FACULDADE DE 
SAÚDE PÚBLICA (FSP/USP) - SÃO PAULO - SP - BRASIL. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - 
USP -  SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução: A pandemia da COVID-19 vem promovendo mudanças expressivas na 
realidade individual e coletiva; a exemplo dos profissionais da saúde que passa-
ram a ter maior risco de exposição ao SARS-COV-2. Objetivo: Avaliar o impacto 
da pandemia no comportamento relacionado à alimentação, consumo de álcool, 
tabagismo, sono e atividade física de funcionários de hospital. Métodos: Trata-se 
de um estudo transversal, a partir de uma amostragem não probabilística de con-
veniência (n= 125), composta por funcionários do Hospital Universitário (HU/USP), 
ambos os sexos, idade 20 a 80 anos. A coleta dos dados ocorreu via questionário 
virtual autoaplicável, no período de set-dez/2020. A investigação compreendeu veri-
ficar comportamentos de risco habituais antes e durante a pandemia, considerando 
as variáveis sociodemográficas, estilo de vida e saúde (qualidade de vida, presença 
de doenças crônicas, peso corporal, alimentação, álcool, atividade física, tabagismo 
e sono). Resultados: A amostra foi composta por tais características: 80% do sexo 
feminino, 78% raça branca, com idade média de 50,5±8,9 anos, 80% com ensino 
superior completo, 94% com cinco anos ou mais de tempo de trabalho no hospital 
e 73,6% dos profissionais se autodeclararam como expostos ao COVID-19 devido 
suas funções exercidas no hospital. Em relação ao estado nutricional, 68,5% apre-
sentaram excesso de peso, embora 91,1% tenham mantido seu estado nutricional 
no período da pandemia. Em relação à alimentação, 33,6% aumentaram o consumo 
de alimentos in natura e 44% diminuíram os ultraprocessados, o consumo habitual 
de álcool foi de 0-1x/sem, sendo inalterado em 50% da amostra. Para a maioria da 
amostra (78,4%), a pandemia da COVID-19 influenciou muito na qualidade de vida, 
destacando-se as alterações no sono (43,2%), alimentação (45,6%) e atividade física 
(50,4%); e pouco/nada consumo de álcool (68%) e tabagismo (93,6%). Conclusão: 
A pandemia da COVID-19 influenciou negativamente a qualidade de vida, embora a 
busca por uma alimentação mais saudável, considerando o nível de processamento 
dos alimentos, tenha sido observada entre profissionais da área de saúde.

MS N Idade AF* IMC* Fumo* PAS* PAD* Glicose* Trig* CT* HDL* LDL*
1 2 59 0 32 2 160 87 325 340 181 30 87
2 45 63 0 30 11 157 86 199 229 201 45 112
3 154 66 3 29 25 142 82 149 150 185 46 108
4 186 66 10 27 20 129 77 122 131 172 51 94
5 72 69 4 23 3 121 73 106 119 163 52 87
6 3 67 0 23 0 120 81 111 87 113 47 45

MS= métricas saudáveis; AF=atividade física; *p<0,001.

Tabela 1. Comparação entre adequação da FPP e desfechos alta e óbito.

FPP Alta Óbito p - valor
  N % N %

>0,99¹
Baixa  27 90 3 10
Adequada 6 100 0 0
Total 33 91,7 3 8,3
¹Exato de Fisher      

Tabela 2. Comparação entre adequação da FPP e tempo de internação hospitalar.

FPP N média desvio padrão p-valor
Baixa 30 21,5 19,6

0,82²Adequada 6 75,3 148,7
Total 36 30,5 62,4
²Mann-Whitney     

Tabela 3. Comparação entre adequação da FPP e tempo de internação em UTI.

FPP N média desvio padrão p-valor
Baixa 30 5,3 9,8

0,048²Adequada 6 0,3 0,8
Total 36 4,5 9,1
²Mann-Whitney     

EP 108
ASSOCIAÇÃO ENTRE A FORÇA DE PREENSÃO PALMAR EM PACIEN-
TES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO RE-
DUZIDA E DESFECHOS CLÍNICOS
LARISSA GAVIOLI, NATALIA DE OLIVEIRA CARVALHO, LUDIANE ALVES DO 
NASCIMENTO, JULIANA VIEIRA MEIRELES, JANAYNA NAYARA BUZATO, INGRID 
REZENDE FRANÇA, ADRIANA YAMAGUTI, ANA LUCIA CHALHOUB CHEDIAC 
RODRIGUES, ARIANE NADOLSKIS SEVERINE
HOSPITAL SIRIO LIBANÊS –SÃO PAULO -SP - BRASIL
Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) é caracterizada pela incapacidade do cora-
ção em bombear sangue adequadamente. Os pacientes podem apresentar redução 
da força muscular periférica e da musculatura respiratória.  A força de preensão palmar 
(FPP) é um bom indicador da força muscular global e preditor de mortalidade. Objetivo: 
Avaliar a FPP em pacientes com IC com fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) 
reduzida e sua relação com tempo de internação e permanência em UTI, alta e óbito. 
Método: Estudo transversal, observacional e retrospectivo com maiores de 18 anos, 
IC com FEVE <40%, internados em um hospital paulistano entre 2018 e 2020. Foram 
obtidas três medidas consecutivas de FPP e considerou-se o maior valor. A FPP  < 
7kg (para mulheres) e <11 kg para homens foi considerada baixa. Utilizou-se os testes 
Exato de Fisher e Mann-Whitney, sendo considerados significantes os resultados ≤ 5%. 
Resultado: Foram incluídos 36 pacientes, 75% do sexo masculino (n=27), média de 74 
anos, desvio padrão (dp = 13,94). A média de FEVE foi de 30,2% (dp = 6,79), tempo de 
internação de 30,5 dias (dp = 62,35), tempo de UTI de 4,5 dias (dp = 9,13) e 3 foram 
à óbito. Predominaram pacientes eutróficos (47,2%), média de IMC de 25,6 kg/m² (dp 
= 4,8). A média de FPP foi de 20,12 kg (dp =10,16). 83,3% apresentaram baixa força 
muscular. Não houve diferença estatística entre FPP, tempo de internação, alta e óbito. 
Pacientes com baixa força muscular tiveram maior tempo de  UTI (p = 0,048). Conclu-
são: Pacientes com baixa força muscular tiveram maior tempo de internação em UTI. A 
medida de FPP é uma ferramenta útil, de baixo custo e fácil aplicação que contribui para 
a avaliação da força muscular e desempenho físico nos pacientes com IC.

EP 110
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL POR MEIO DA FERRAMEN-
TA DE DIAGNÓSTICO DE DESNUTRIÇÃO GLIM EM PACIENTES COM 
CARDIOPATIAS INTERNADOS EM ENFERMARIA DE UM HOSPITAL ES-
PECIALIZADO EM CARDIOLOGIA
BEATRIZ PEREIRA PANCOTTO, VANESSA CRISTINA DE MORAES GOMES, ANA PAULA 
DO NASCIMENTO VALENTE, HELENICE MOREIRA DA COSTA
INSTITUTO DO CORAÇÃO - INCOR - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) propôs uma nova fer-
ramenta para diagnosticar a desnutrição levando em consideração critérios etiológicos 
e fenotípicos, devido a elevada prevalência de desnutrição em ambiente hospitalar e 
a necessidade de novos métodos padronizados de avaliação. Objetivos: Realizar a 
aplicação da ferramenta GLIM em enfermaria de pacientes com cardiopatias e com-
parar sua sensibilidade, especificidade e concordância com a ferramenta Avaliação 
Subjetiva Global (ASG), considerada a avaliação padronizada pela instituição e am-
plamente utilizada em pacientes hospitalizados. Metodologia: Trata-se de um estudo 
observacional, desenvolvido no município de São Paulo de Junho a Outubro de 2021, 
em um hospital público universitário especializado em cardiologia. Em até 72h todos 
os pacientes internados foram submetidos a triagem nutricional por meio da ferramenta 
NRS 2002 e na presença de risco nutricional foram aplicadas as ferramentas GLIM 
e ASG simultaneamente por dois avaliadores levando em consideração os critérios 
propostos. Dados bioquímicos e clínicos foram obtidos por meio de prontuário. Resul-
tados: Foram analisados 79 pacientes, do quais 65,38% eram do sexo masculino, com 
mediana de idade 62 anos e o diagnóstico prevalente na amostra de pacientes com ris-
co nutricional foi doença arterial coronariana (DAC). O Índice de Massa Corporal (IMC) 
apresentou uma mediana de 24,9kg/m², classificados em eutrofia, no entanto, com 
redução de massa muscular por meio da circunferência do braço (CB). A concordância 
entre o GLIM e ASG foram significantes, sendo possível notar uma maior classificação 
do GLIM em pacientes desnutridos, principalmente em graves. A sensibilidade e espe-
cificidade demonstraram-se abaixo dos demais estudos. Não houve correlação entre 
as ferramentas e o tempo de internação. Conclusão: Nossos achados não permitiram 
determinar uma alta especificidade e sensibilidade, no entanto, revelam uma elevada 
prevalência de desnutrição por meio do GLIM, assim como uma maior concordância 
ao classificar desnutrição grave quando comparado a ASG, envolvendo a reflexão se 
a ferramenta por meio de seus critérios superestima o risco nutricional ou completa a 
avaliação clínica atual com parâmetros objetivos.



218218

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2022;32(2B):5-230

EP 111
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL, CONSUMO ALIMENTAR E DA 
COMPOSIÇÃO CORPORAL DE PACIENTES COM ANGINA REFRATÁRIA
CAROLINE STÉFANY OLIVEIRA TAVARES, LUIS HENRIQUE WOLFF GOWDAK, ANA 
LUÍSE DUENHAS BERGER
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Na literatura, a angina refratária (AR) é descrita como uma condição 
clínica manifestada através de sintomas debilitantes de longa duração (> 3 meses) 
devido à isquemia miocárdica reversível já estabelecida. Objetivos: Descrever o per-
fil do estado nutricional e o consumo alimentar em pacientes acompanhados no am-
bulatório de Angina Refratária de um Hospital Terciário Especializado em Cardiologia. 
Metodologia: Foram recrutados pacientes acompanhados em um ambulatório, com 
18 anos ou mais, de ambos os sexos, com diagnóstico de AR. O consumo alimentar 
foi avaliado quantitativamente e qualitativamente por meio do Recordatório de 24 
horas e do Questionário de Frequência Alimentar de Adesão à Dieta do Mediterrâneo, 
respectivamente. O MedDietScore foi utilizado para calcular o percentual de adesão 
à Dieta do Mediterrâneo (DM). Para a avaliação da composição corporal foi utilizado 
aparelho de Bioimpedância (BIA), e foram coletados índices antropométricos, Índice 
de Massa Corporal (IMC) e circunferência da cintura. Ademais, foram coletados da-
dos sociodemográficos e antecedentes clínicos. Os valores foram expressos em mé-
dia e desvio padrão para as variáveis com distribuição normal e frequência. Resulta-
dos: Foram incluídos 40 pacientes, com prevalência de indivíduos do sexo masculino 
(70,0%), com média de idade de 62,07 (± 8,9). A média de peso da amostra foi de 
80,5 kg (± 17,5), IMC 29,7 kg/m2 (± 5,1), percentual de gordura corporal de 33,0% 
(± 9,1), circunferência da cintura de 103,5 cm (± 13,4 cm) e índice de gordura visce-
ral de 13,9 (± 5,4). O consumo alimentar demonstrou valores inadequados em rela-
ção às recomendações da Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Pre-
venção da Aterosclerose para proteína (19,6%), gordura saturada (11,6%), gordura 
monoinsaturada (10,4%), gordura trans (1,8g ± 1,0g) e fibras (14,7g ± 3,8g). A média 
de adesão à DM foi de 47,3% ± 12,3%, indicando moderada adesão. Conclusão: 
A baixa adesão aos padrões da DM neste grupo de pacientes com diagnóstico pre-
sumido de AR precisa ser avaliada tendo em vista a repercussão na sintomatologia 
e qualidade de vida. Reconhecer a importância do papel do nutricionista e das orien-
tações dietéticas direcionadas e assertivas no curso do tratamento é afirmar que 
existem barreiras que necessitam serem superadas para favorecer a melhor adesão 
à dieta e, consequentemente, prevenção da agudização da Doença Arterial Corona-
riana e sintomas que interferem na qualidade de vida.

EP 113
CRIAÇÃO DE PROTOCOLO DE TERAPIA NUTRICIONAL NO CHOQUE 
CARDIOGÊNICO
JÚLIA GALBIATI, LUCIENE OLIVEIRA, ANA LÚCIA DA SILVA CASTRO MONTOLEZI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Choque cardiogênico é uma síndrome que acontece devido o desequilíbrio 
geral do sistema circulatório, levando a má perfusão orgânica. Dessa forma, o manejo clí-
nico é essencial, sendo considerado uma doença crítica, muitas vezes associado com ca-
tabolismo e incapacidade do paciente ingerir alimentos via oral, induzindo-o à desnutrição. 
Faz-se necessário, frequentemente, optar por uma via de nutrição alternativa, como por 
exemplo a nutrição enteral (NE). A NE é responsável por fornecer micro e macronutrientes 
ao corpo e, também, auxiliar na funcionalidade do intestino. Quando iniciada precocemen-
te a terapia nutricional (TN) previne-se a desnutrição e complicações causadas a partir 
dela. O problema é que diante do paciente em choque cardiogênico, a equipe tem receio 
em iniciar a TN e surgem dúvidas sobre quais parâmetros devem ser observados para que 
a introdução da NE ocorra com segurança. O objetivo do trabalho foi criar um protocolo 
de terapia nutricional enteral (TNE) em pacientes em choque cardiogênico, a partir da revi-
são de escopo. Metodologia: Através da revisão de escopo, incluiu-se no estudo, artigos 
que tiveram como intuíto principal avaliar o uso da TNE no choque cardiogênico. Foram 
utilizados os seguintes bancos de dados: Pubmed, Scielo e Lilacs, sendo incluídos artigos 
publicados em língua inglesa e portuguesa no período de 01 de janeiro de 2000 a 10 de 
novembro de 2020. A partir da revisão, elaborou-se um protocolo direcionado para o uso 
da NE no contexto do choque cardiogênico. Resultados: Foram encontrados 12 artigos 
conforme as bases de dados citadas anteriormente, a partir do checklist PRISMA. Além 
disso, incluiu-se um artigo do ano de 2001, devido relevância no assunto. A partir disso, 
foi possível elaborar um protocolo, o qual tem como finalidade orientar os profissionais da 
área da saúde, quanto à utilização de TNE no contexto do choque cardiogênico. Conclu-
são: A elaboração de um protocolo, tem como objetivo auxiliar na TNE no choque cardio-
gênico, pois é uma condição grave de saúde e que demanda de atenção profissional e de 
conduta adequada para minimizar e, até mesmo, banir os riscos de uma TN inadequada.

Tabela 1. Valores de sensibilidade, especificidade, eficiência, valor preditivo po-
sitivo e valor preditivo negativo para cada categoria do GLIM tendo a ASG como 
referência. 

  VP VN FP FN Sensibilidade Especificidade Eficiência VPP VPN
  n n n n % % % % %

GLIM

Bem nutrido 2 32 0 4 33,33 100 89,47 100 88,89
Desnutrição 
moderada

16 11 3 8 66,67 78,57 71,05 84,21 57,89

Desnutrição 
grave

8 21 9 0 100 70,00 76,32 47,06 100

Legenda: VP: verdadeiro positivo; VN: verdadeiro negativo; FP: falso positivo; FN: falso negativo; VPP: valor 
preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo.

EP 112
COMPARAÇÃO DA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL POR MEIO DA FERRA-
MENTA GLIM E ASG EM PACIENTES COM CARDIOPATIAS INTERNA-
DOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
V. C. M. GOMES, B. P. PANCOTTO, A. P. N. VALENTE, H. M. COSTA
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP – BRASIL
Introdução: A desnutrição em pacientes com cardiopatias é um dos mais importantes 
problemas enfrentados pela saúde pública, aumentando em duas vezes as chances de 
óbito. A Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) propôs uma nova ferramenta 
para diagnosticar a desnutrição, devido a elevada prevalência no âmbito hospitalar e a 
necessidade de novos métodos padronizados de avaliação. Objetivo: Comparar a ava-
liação nutricional por meio da ferramenta GLIM e Avaliação Subjetiva Global (ASG) em 
pacientes com cardiopatias internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) clínica car-
diológica e coronariana. Métodos: Estudo transversal e observacional, que analisou 38 
pacientes internados em média 42,43 dias, nas UTIs. As ferramentas foram aplicadas por 
duas avaliadoras, em pacientes com risco nutricional identificado na triagem nutricional. 
Para aplicação das ferramentas foram coletados dados antropométricos referidos, aferidos 
e estimados, bem como sexo, idade, diagnósticos clínicos e exames bioquimicos quando 
disponíveis em prontuário. Resultados: Participaram do estudo pacientes com Insuficiên-
cia cardíaca (IC) perfil B, C e não especificada (8%, 74% e 2% respectivamente) e com 
Doença arterial coronariana (DAC) (16%). Foram encontrados altos índices de desnutrição 
pelo GLIM (94,73%) e pela ASG (84,21%). Quanto a concordância entre as duas ferramen-
tas, o valor de coeficiente obtido entre o GLIM e ASG foi de 0,0875, representando um alto 
grau de concordância entre os instrumentos, com p < 0,001, sendo estes dados, estatisti-
camente significativos. Conclusão: O GLIM tem fácil aplicabilidade, além de altos índices 
de sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de desnutrição, bem como um alto 
grau de concordância quando comparada a ASG, sendo uma forte ferramenta para auxiliar 
no diagnóstico de desnutrição na população com doenças cardíacas internados em UTI. 

EP 114
DESAFIOS PARA ADESÃO À ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL POR PA-
CIENTES DIABÉTICOS: PERSPECTIVAS DOS PACIENTES
A.C.M. BALBINO, C.M.R. SCHUBERT, N.R.T. DAMASCENO, H.M.A. XIMENES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP - SÃO PAULO - SP - BRASIL. FACULDADE DE SAÚDE 
PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Estima-se que cerca de 536 milhões de indivíduos com idade entre 20 
a 79 anos têm diabetes melito (DM) em todo mundo. O custo com o tratamento da 
doença pode chegar a US$ 727 bilhões por ano. O Brasil ocupa o 6º lugar no ranking 
mundial de prevalência de DM. O DM pode evoluir com o desenvolvimento de muitas 
complicações, o que pode ser prevenido ou amenizado com tratamentos que pro-
movam controle glicêmico adequado que inclui uso de medicamentos e/ou insulina e 
adaptações dietéticas. No entanto, a aderência às estratégicas terapêuticas, apesar 
de essencial, nem sempre ocorre. Por isso, é objetivo desse trabalho investigar a 
prevalência de adesão à orientação nutricional de pacientes diabéticos. Métodos: 
Estudo de corte transversal e descritivo com pacientes diabéticos internados em hos-
pital de atendimento secundário da rede de saúde pública da cidade de São Paulo 
em que foram incluídos pacientes internados com diagnóstico laboratorial de DM, 
de ambos os sexos, adultos e idosos. O trabalho foi aprovado por Comitê de Ética 
em Pesquisa sob CAAE 54375321.8.0000.0076. Resultados: Foram entrevistados 
14 pacientes com diabetes internados no HU no período de janeiro a março de 2022 
que apresentaram idade média de 63,6 (15,96), sendo seis mulheres (42,8%) e oito 
homens (57,2%), 9 (64,3%) pacientes apresentam tempo de diagnóstico maior que 
10 anos. Dez pacientes (66,7%) já receberam orientação nutricional sobre diabetes, 
mas apenas 5 (33,3%) receberam orientação vinda de nutricionista. Dos pacientes, 
6 (40%) consideraram sua alimentação saudável e 6 (42,9%) relataram adotar dieta 
(não exclusivamente) como uma das formas de controle glicêmico. Sobre as dificul-
dades apontadas para a adesão à dieta, não consumir açúcar (n=7; 50%) foi o mais 
prevalente, seguida pela quantidade de alimentos/refeições prescritas e a falta de re-
cursos financeiros para adquirir os alimentos prescritos (n=3; 21,4%). Conclusões: 
Os dados mostram que a orientação nutricional realizada por nutricionistas só atinge 
50% doas pacientes com diabetes e que a orientação recebida pelos pacientes pode 
não estar tão adequada a sua realidade financeira e não ser eficientemente esclare-
cedora quanto às adaptações exigidas para um bom controle glicêmico.
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EP 115
EFEITO DA DIETA COM RESTRIÇÃO DE CARBOIDRATO VS. DIETA 
RECOMENDADA NA COMPOSIÇÃO CORPORAL E CAPACIDADE FUN-
CIONAL MUSCULAR DE INDIVÍDUOS COM OBESIDADE
JOÃO MOTARELLI, JULIANA TIEKO KATO, MARILIA ANDRADE PAPA, MARIA CRISTINA 
DE OLIVEIRA IZAR
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A redução da massa corporal (MC) em indivíduos com obesidade 
se mostra como um fator de risco modificável na morbimortalidade por doenças 
cardiovasculares (DCV). No entanto, os potenciais benefícios da redução da MC 
induzida por restrição calórica podem ser comprometidos devido a redução de 
massa magra (MM) e força muscular (FM) que podem afetar inadvertidamente a 
capacidade funcional muscular (CFM) do indivíduo. Objetivo: Avaliar as alterações 
da composição corporal e da CFM em pacientes com obesidade inativos fisicamente 
submetidos a uma entre duas distintas dietas hipocalóricas ao longo de 6 meses. Mé-
todos: Foram incluídos 25 pacientes inativos fisicamente com obesidade grau I ou 
II, de ambos os sexos, com média de idade de 40 anos, acompanhados durante 
6 meses por meio de atendimento médico e nutricional periódico, alocados entre 
grupo Dieta Dukan (DD) (n=11), que receberam as recomendações nutricionais 
metodologia Dukan ou a Dieta Recomendada (DR) (n=14), que receberam 
orientações nutricionais baseadas no Guia Alimentar para População Brasileira de 
2014. Utilizou-se Raio-x de dupla absorbância (DEXA) para análise da MM, e gordura 
corporal (GC) junto a medidas antropométricas de circunferência da cintura (CC), 
quadril (CQ) e abdome (CABD); dinamômetro isocinético Biodex® para análise da 
CFM dos músculos extensores do joelho (Pico de torque a 60º/s - PT e sua variável 
corrigida pela MC - PT/MC). Quantificou-se a ingestão alimentar via recordatório 
alimentar de três dias. As análises foram realizadas no momento Basal, 05, 30 e 
180 dias. Resultados: Consumo significativamente maior de proteínas e menor de 
carboidratos foi observado no grupo DD em comparação a DR. Ao final do estudo, 
observou-se que ambas as intervenções promoveram reduções significativas da MC 
(DDP<0,001; DR P<0,001) e GC (DD P<0,001; DR P<0,001), porém, somente a 
DD apresentou reduções significativas de MM (P<0,031), PT (P<0,001) e PT/MC 
P<0,001) e em todas as medidas de circunferência (CC P<0,001, CABD P<0,001 e 
CQ P<0,001) enquanto a DR apresentou redução somente da CC (P<0,001). A com-
paração entre grupos no momento 180 dias apresentou valores significativamente 
menores DD. Conclusão: A DD promoveu reduções mais expressivas de MC, GC, 
MM e medidas de circunferência às custas de prejuízo da CFM mesmo diante de 
um elevado consumo proteico. Estudos de mais longo prazo são necessários para 
compreender se a redução da CFM poderá acarretar em prejuízos funcionais e/ou 
aumento do risco para DCV nesta população em decorrência da prática desta dieta.

EP 117
RELAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL COM A MORTALIDADE E OU-
TROS DESFECHOS CLÍNICOS DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA ADMITIDOS POR COVID-19 EM ESTADO CRÍTICO: RESUL-
TADOS PRELIMINARES DE UMA COORTE RETROSPECTIVA
MILENA GOMES VANCINI, RITA SIMONE LOPES MOREIRA, SOLANGE GUIZILINI, 
LUCIENE DE OLIVEIRA, VINICIUS BATISTA SANTOS
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Os pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) podem apresentar um pior 
prognóstico e desfechos clínicos negativos quando acometidos por doenças agu-
das, como é o caso do COVID-19. Este estudo teve por objetivo identificar o perfil 
nutricional de pacientes com IC admitidos por COVID-19 e associar aos desfechos 
clínicos de mortalidade, tempo de intubação orotraqueal e tempo total de internação. 
Método: Trata-se de um estudo do tipo coorte retrospectiva de análise de prontuá-
rios. Os dados coletados foram referentes aos meses de março a agosto de 2020 
de todos os pacientes hospitalizados nas unidades de terapia intensiva de um hos-
pital-escola na cidade de São Paulo com diagnóstico prévio de IC com confirmação 
de COVID-19 em relação ao perfil sociodemográfico e clínico, antropométrico e de 
triagem nutricional, dados laboratoriais de admissão até a alta da UTI/óbito. Foram 
considerados desfechos primários a mortalidade e o tempo até o óbito e secundários 
o tempo total de internação, tempo de ventilação mecânica, complicações durante a 
internação na UTI. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
instituição (nº 4.949.168). Resultados: Foram hospitalizados nos seis meses da cole-
ta 733 pacientes, sendo excluídos 529 pacientes resultando em uma amostra final de 
23 pacientes. A maior parte dos pacientes (82,61%) apresentavam risco nutricional, 
o IMC médio da amostra de 26,47kg/m². Evoluíram ao óbito 11 pacientes (47,83%), 
o tempo médio até o desfecho (alta ou óbito da UTI) foi de 27 dias de internação, 
12 pacientes (52,17%) foram submetidos a intubação orotraqueal com tempo médio 
de 17,6 dias de intubação orotraqueal. Dentre os pacientes que evoluíram à óbito, a 
média do IMC foi de 24,46kg/m², onde cinco estavam classificados em um IMC de 
eutrofia, três em IMC de desnutrição, dois em sobrepeso e um em obesidade grau 
I. Dez apresentaram complicações clínicas durante a permanência nas unidades de 
terapia intensiva, como a ocorrência de infecção de corrente sanguínea, sepse de 
foco pulmonar, choque cardiogênico ou refratário ao uso de drogas vasoativas, hiper-
calemia, encefalopatia anóxica ou acidentes vasculares encefálicos. Conclusões: 
Os pacientes com IC com COVID-19 na sua maioria apresentavam-se com risco 
nutricional, com alterações no IMC e evoluíram óbito com diversas complicações 
associadas a terapia intensiva. Esses achados preliminares já demonstram a impor-
tância do cuidado multiprofissional em pacientes com IC no que tange a prevenção 
de infecções agudas.

EP 116
PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM ESCOLARES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL DE JAÚ/SP 
A. P. S. MARREIROS, J. P. S. NEVES, L. A. P. FUZINELLI, M. MANECHINI, N. R. CARVALHO, 
S. B. IGNÁCIO, G. A. MARTINES, R. F. T. CLARO, A. TESTA JUNIOR, P. G. SANT’ANA
FACULDADES INTEGRADAS DE JAÚ - JAÚ - SP - BRASIL
Introdução: A obesidade e o sobrepeso na população jovem têm se constituído um 
importante fator de preocupação na área de saúde pública. Em crianças e adoles-
centes, os valores crescem rapidamente e as intervenções devem ser feitas de forma 
precoce. Embora, numerosos estudos tenham analisado o sobrepeso e a obesidade 
entre escolares de várias regiões brasileiras, dados relativos do interior de São Paulo 
(SP) ainda são escassos. O objetivo do estudo foi investigar a prevalência de sobre-
peso e obesidade emescolares do ensino fundamental da rede pública de ensino da 
cidade de Jaú/SP. Método: Trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
das Faculdades Integradas de Jaú, (nº 79839317.5.0000.5427). A pesquisa foi reali-
zada nas escolas públicas de ensino fundamental da cidade de Jaú/SP, totalizando 
855 escolares (475 meninas e 380 meninos), regularmente matriculadas, com idade 
entre 6 a 14 anos. Foram avaliados: altura, peso e dobras cutâneas (tricipital e pan-
turrilha media), para verificar o Índice de Massa Corpórea (IMC=kg/m2) e Percentual 
de gordura, respectivamente. Foram utilizados pontos de corte para sobrepeso em 
crianças IMC (percentis de 85 a 97) e obesas (acima do percentil 97). A prevalência 
de sobrepeso e obesidade foi calculada a partir da mensuração do IMC. O tamanho 
da amostra, tabulação e análise dos dados foram realizados no software SigmaStat, 
versão 3.5; dados foram expressos em medidas descritivas de posição e variabilida-
de e analisados com base em tabelas de distribuição de frequência e submetidos 
ao teste de Kolmogorov-Smirnov para determinação da aderência à normalidade. 
A comparação dos dados antropométricos por sexo e idade foi realizada por meio 
de análise de variância duas vias (ANOVA) seguida do teste comparações múltiplas 
de Bonferroni. Nível de significância foi estabelecido em 5%. Resultado: O principal 
achado deste estudo mostrou que os escolares do ensino fundamental da rede pú-
blica de Jaú/SP apresentaram prevalência de 36% de excesso de peso em ambos os 
gêneros. A prevalência no sexo feminino foi de 22% de sobrepeso e 15% de obesi-
dade; enquanto no sexo masculino foi de 15% sobrepeso e 20% de obesidade. Con-
clusão: Em conclusão, houve alta prevalência de sobrepeso e obesidade, indicando 
que o excesso de peso acomete parcela significativadas crianças que frequentam 
as escolas pública em Jaú/SP. Com isso, sugere-se o desenvolvimento de medidas 
multidisciplinares de curto e longo prazo para minimizar o efeito da obesidade, pre-
venindo a perpetuação do excesso de peso em sua vida adulta.

EP 118
RELAÇÃO ENTRE CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO, RAZÃO PESCO-
ÇO-ALTURA, RIGIDEZ ARTERIAL E FATORES DE RISCO CARDIOME-
TABÓLICOS EM PACIENTES HIPERLIPIDÊMICOS
R. P. PINHEIRO, C. R. DE OLIVEIRA , A. DE S. RODRIGUES, M. J. M. MENESES, R. J. ALVES
SANTA CASA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Hiperlipidemia é um importante fator de risco cardiovascular. A Velo-
cidade de onda de pulso, padrão ouro para avaliação de rigidez arterial (RA), é ca-
paz de detectar aterosclerose subclínica com acurácia, entretanto, trata-se de uma 
ferramenta de alto custo. Circunferência do pescoço (CP) e razão pescoço-altura 
(RPA), parâmetros de fácil reprodutibilidade e baixo custo, podem estar associados 
à RA e fatores de risco cardiometabólicos.  Objetivos: Avaliar a relação entre CP, 
RPA, velocidade de onda de pulso braquial (VOPb) e parâmetros de risco cardiome-
tabólicos, em pacientes hiperlipidêmicos tratados.  Métodos:  Estudo transversal. 
Foram incluídos pacientes hiperlipidêmicos ≥18 anos, atendidos ambulatorialmente 
entre julho/2021 e novembro/2021. Excluídos aqueles com anormalidades anato-
micas cervicais. VOPb e parâmetros de pressão arterial foram obtidos por método 
oscilométrico não invasivo. As medidas antropométricas foram aferidas. RPA e IMC 
foram calculados. Os exames laboratoriais foram obtidos em prontuário. Estatística: 
Dados foram apresentados em frequência (%) ou média ± D.P. Foi utilizada correla-
ção de Pearson para as análises, com valor de P < 5%. Resultados: Amostra com-
posta por 47 pacientes sendo 53,2% mulheres, com média de idade de 63,6±13,2 
anos, 63,8% com classificação fenotípica de Fredrickson IIa, 87,2% hipertensos e 
63% em uso de estatina de alta potência. Médias de RPA de 23,5±1,8cm/m, CP de 
37,6±3,8cm e VOPb de 9,3±2,2m/s. A VOPb foi positivamente associada com RPA 
(r=0.345; p=0.017), mas não com CP. A idade, fator de risco bem estabelecido para 
aumento de RA, foi fortemente associada com VOPb (r=0.962, p=0.000) e também 
apresentou correlação positiva significativa com RPA (r=0.386, p=0.007). Não houve 
correlação entre idade e CP. IMC foi correlacionado com RPA (r=0.457; p=0.001) 
e CP (r=0.498; p=0.000), mas não com VOPb. Houve correlação entre hormônio 
tireoestimulante com VOPb (r=0.390, p=0.007) e CP (r=0.322; p=0.028). RPA foi 
correlacionada com creatinina sérica (r=0.408; p=0.004) e CP com hemoglobina 
glicada (r=0.345; p=0.017) e ácido úrico (r=0.374; p=0.010). A VOPb foi correla-
cionada com clearance de creatinina (r=-0.664; p=0.000), pressão arterial sistólica 
(r=0.411; p=0.004) e pressão sistólica central (r=0.323; p=0.027). Não houve corre-
lação entre CP, RPA, VOPb e perfil lipídico. Conclusão:  A RPA, mas não a CP, pode 
ser um potencial preditor de RA. Medidas de CP, RPA e VOPb foram correlacionadas 
com diferentes parâmetros de risco cardiometabólicos. Análises adicionais serão ne-
cessárias para elucidar tais correlações.
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EP 119
RIGIDEZ ARTERIAL AVALIADA POR VELOCIDADE DE ONDA DE PUL-
SO, FATORES DE RISCO CARDIOMETABÓLICOS E PREVALÊNCIA DE 
EXCESSO DE PESO EM INDIVÍDUOS HIPERLIPIDÊMICOS TRATADOS
R. P. PINHEIRO, C. R. DE OLIVEIRA, A. DE S. RODRIGUES , M. J. M. MENESES, R. J. ALVES
SANTA CASA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Hiperlipidemia é um importante fator de risco cardiovascular. Excesso 
de peso está associado à inflamação crônica de baixo grau e correlaciona-se com 
fatores de risco cardiometabólicos. Velocidade de onda de pulso (VOP), padrão ouro 
para avaliação de rigidez arterial (RA), é capaz de detectar aterosclerose subclínica 
com acurácia. Estudos sugerem associação entre VOP e estado nutricional. Objeti-
vos: Descrever RA avaliada por VOP, fatores de risco cardiometabólicos e prevalên-
cia de excesso de peso em indivíduos hiperlipidêmicos tratados. Estatística: Dados 
foram apresentados em frequência (%), prevalência (%) e média ± D.P. Métodos: 
Estudo transversal com pacientes atendidos em ambulatório de dislipidemia entre 
julho/2021 e janeiro/2022. Foram incluídos aqueles com idade ≥ 18 anos e diag-
nóstico de hiperlipidemia. Dados sociodemográficos e antecedentes clínicos foram 
coletados em prontuário. Estado nutricional foi determinado por índice de massa 
corporal (IMC), considerando “excesso de peso” IMC≥25kg/m² em adultos <60 
anos e IMC≥28kg/m² para idosos ≥ 60 anos. VOP braquial foi avaliada por método 
oscilométrico não invasivo. Os valores foram classificados como: “envelhecimento 
vascular (EV) supernormal, médio e precoce” por software. Os exames laboratoriais 
foram coletados recentemente em prontuário. Resultados:  A amostra foi composta 
por 62 pacientes, com média de idade de 63,9±12,5 anos, 53,23% do sexo femi-
nino, 43,5% diabéticos, 88,7% hipertensos, 64,5% dislipidêmicos fenótipo IIa pela 
classificação de Fredrickson, 67,7% faziam uso de estatina de alta potência.  Média 
de IMC era 28,8±3,7kg/m², com predomínio de indivíduos com excesso de peso 
(64,5%). Pacientes com excesso de peso apresentaram VOP média de 8,80±1,9m/s. 
Destes, 55% foram classificados como EV médio e 25% como EV precoce. Os indiví-
duos com excesso de peso apresentaram maiores médias de LDL-c (113,7±61,3mg/
dL), colesterol total (190,3±74,6mg/dL), triglicérides (202,3±157,7mg/dL), glicose 
(113,2±40,4mg/dL), hemoglobina glicada (6,5±1,4%), ácido úrico (6,2±2,4mg/dL) 
e menor média de HDL-c (42,9±11,6mg/dL), em comparação aos sem excesso de 
peso (99±30,5; 169,1±47,1; 165,2±100; 108,4±30,3mg/dL; 6,2±1,0%; 5,7±1,1; 
43,1±17,3 mg/dL respectivamente). Conclusão: Houve predomínio de excesso de 
peso na amostra, sendo que 80% destes apresentaram EV médio ou precoce, assim 
como pior perfil cardiometabólico. Estudos de caráter longitudinal poderão ser úteis 
para elucidar melhor a relação entre déficit calórico, perda de peso, redução de RA e 
melhora de perfil cardiometabólico nesta população.

ODONTOLOGIA
TL 121
PERFIL DA ENDOCARDITE INFECCIOSA RELACIONADA A BACTÉ-
RIAS ORAIS EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO DE CARDIOLOGIA
GABRIELA GOUVEA RAMOS, ANA CAROLINA ANDRADE BUHATEM MEDEIROS, 
VALERIA CRISTINA LEÃO DE SOUZA
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A endocardite infecciosa é uma doença caracterizada pela infecção do 
tecido epicárdio, defeitos estruturais cardíacos e próteses cardíacas. Tem grande 
taxa de mortalidade e impacto financeiro devido aos longos períodos de internação 
e muitas vezes com desfechos cirúrgicos. Em relação a condição oral e hábitos de 
higiene, um tópico associado é a bacteremia transitória relacionada não só a mani-
pulações odontológicas, mas também aos hábitos diários e presença de focos infec-
ciosos na cavidade oral. Objetivo: Quantificar os casos de endocardite infecciosa 
relacionada a bactérias orais em um hospital terciário de Cardiologia e descrever 
as etiologias cardíacas e doenças bucais mais prevalentes. Método: Realizado um 
estudo retrospectivo e transversal através da coleta de informações do banco de 
dados da seção médica de Infectologia da instituição junto ao sistema de prontuário 
eletrônico da seção de Odontologia no período de 2009 a 2019. Resultados: Dos 
414 casos de endocardite infecciosa com hemocultura positiva, 86 foram relaciona-
dos a bactérias orais, representando 20,77% dos casos. Sendo mais predominante 
no gênero masculino com idade média de 50,83 anos. Maioria dos casos foram de 
origem valvar, predominantemente em próteses valvares (51%). Sobre a condição 
oral destacou-se doença periodontal e cárie como as doenças bucais mais encontra-
das e Streptococcus viridans como os micro-organismos mais presentes na amostra. 
Conclusões: Este estudo mostra que, como na literatura, os micro-organismos mais 
presentes na endocardite infecciosa relacionada a bactérias orais são do grupo dos 
Streptococcus Viridans. Destaca que a doença periodontal seguida da cárie são os 
problemas bucais mais prevalentes em nossa população e ainda que a manutenção 
da higiene oral é um aliado na prevenção da doença.

EP 120
SAL DE ERVAS, UMA ALTERNATIVA AO SAL REFINADO EM DIETAS 
HIPOSSÓDICAS
CÉLIA REGINA DE OLIVEIRA BITTENCOURT, NARCISIO RIOS OLIVEIRA, ANA 
CAROLINA CACERES DE SOUZA, ELLEN CRISTINA BORGES DOS SANTOS, HANNA 
BARBARA CASTRO SANTOS , ANA PAULA FERREIRA DE MATOS, IVANEZE CIPRIANO 
DE CARVALHO, JUCÉLIA DA PENHA LEANDRO SILVA
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MOYSÉS DEUTSCH – M’BOI MIRIM - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A dieta hipossódica caracteriza-se pelo baixo teor de sódio, que con-
tribui para que ela possua baixo apelo sensorial e acaba refletindo na aceitabilidade 
das refeições. O sal de ervas, constituído por ervas aromáticas é uma alternativa 
ao sal refinado, podendo ser utilizado em dietas com baixo teor de sódio a fim de 
proporcionar maior palatabilidade, além de ser uma excelente fonte de compostos 
nutricionais. Diante disso, o objetivo deste trabalho consistiu em identificar a aceita-
bilidade da inserção do sal de ervas como substituto ao sal refinado no tempero de 
dietas hipossódicas em um hospital público do município de São Paulo. Métodos: 
Trata-se de um relato de experiência de uma ação interinstitucional realizada por es-
tagiários de nutrição, sob a orientação e supervisão de professores e equipe de nutri-
ção da Unidade Hospitalar a qual autorizou e viabilizou o desenvolvimento da ação. 
Resultados: Essa experiência contou com a participação voluntária de 38 sujeitos 
de ambos os sexos, com idades entre 27 e 89 anos, que relataram melhora no sabor 
das refeições com o acréscimo do sal de ervas, tanto entre mulheres (75%), quanto 
entre homens (61,11%), totalizando 26 (68,42%) respostas positivas. Conclusão: A 
partir dos resultados deste estudo observou-se que o sal de ervas possibilitou aos 
pacientes uma melhora no realce do sabor e palatabilidade das refeições, contribuin-
do para a maior aceitação da dieta hipossódica, podendo inclusive ser implementa-
do como uma alternativa ao sal refinado servido em dietas normossódicas servidas 
na Unidade Hospitalar.

EP 122
SAÚDE BUCAL DA CRIANÇA CARDIOPATA SUBMETIDA A ATENDI-
MENTO ODONTOLÓGICO SOB ANESTESIA GERAL EM UM HOSPITAL 
DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIANE CRISTINA BALBÃO, GABRIELLA AVEZUM MARIANO DA COSTA DE ANGELIS, 
VALÉRIA CRISTINA LEÃO DE SOUZA, ANA CAROLINA DE ANDRADE BUHATEN 
MEDEIROS 
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: O acompanhamento odontológico é de suma importância para a pre-
venção e tratamento de doenças bucais, sobretudo em crianças com cardiopatia 
congênita, visando bom prognóstico geral da saúde. A aceitação das crianças ao 
tratamento odontológico em ambulatório nem sempre é positiva, por isso a opção da 
realização dos procedimentos em Centro Cirúrgico sob anestesia geral surge como 
uma opção viável e segura. Objetivo: Caracterizar a saúde bucal da criança com 
cardiopatia congênita em um hospital de atenção terciária e apresentar a abordagem 
do cirurgião- dentista frente a esses pacientes. Método: Prontuários eletrônicos de 
crianças submetidas a procedimentos odontológicos em centro cirúrgico foram revi-
sados. Resultados: A amostra foi composta por 92 crianças com média de 6,05 anos, 
que geraram um total de 662 procedimentos odontológicos realizados no período 
estudado. Conclusão: Crianças com cardiopatia congênita apresentam altos níveis 
de experiência de cárie e o acompanhamento odontológico se faz indispensável nes-
se grupo de pacientes.
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EP 123
A IMPORTÂNCIA DA ADEQUAÇÃO BUCAL PRÉVIA A CIRURGIA CAR-
DÍACA EM CRIANÇA COM SINDROME DE DOWN
V.C.B. REIA, R.D’A.G. CAMINHA, V.P. VIOLA, A.P MACIEL, E.S SAEKI, P.S.S SANTOS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FOB/USP) 
- BAURU - SP - BRASIL. HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU (HEB) - BAURU - SP – BRASIL
Introdução: A Síndrome de Down é a síndrome genética mais comumente encon-
trada, caracterizada pela trissomia do cromossomo 21 e ao menos metade desta 
população apresenta malformações cardíacas ao nascimento.  Infecções de origem 
odontogênica podem ter disseminação hematogênica possibilitando o alojamento 
de microorganismos patogênicos no tecido cardíaco e/ou em próteses valvares, 
agravando o quadro sistêmico. Relato de Caso: Paciente do sexo feminino, sete 
anos, encaminhada pela pediatra para equipe de Odontologia para adequação bucal 
prévia a cirurgia cardíaca (CC). A criança tinha Síndrome de Down (SD) e defeito 
septo atrioventricular parcial (DSAV) com bandagem pulmonar com necessidade 
de intervenção cirúrgica visto que evoluiu com quadro de estenose pulmonar (EP) 
levando a internação em unidade de terapia intensiva por crise de hipóxia (cianose 
4+) e quadro de hipertensão. Na avaliação odontológica a paciente encontrava-se 
em leito de enfermaria, agitada, com saturação de oxigênio basal entre 50% e 65% 
em ar ambiente (não aceitava cateter nasal ou máscara de oxigênio simples) e re-
sistente a avaliação odontológica. Ao exame extraoral observou-se dedos das mãos 
em baquetas e cianóticos e no exame intraoral, mucosas bucais cianóticas, lesões 
de cáries extensas nos dentes incisivos superiores e inferiores decíduos e em todos 
os dentes molares superiores e inferiores decíduos/permanentes além de higiene 
dentária deficiente.  A imagem radiográfica revelou área radiolúcida de limites impre-
cisos no periápice do primeiro molar inferior esquerdo permanente compatível com 
abscesso dentoalveolar crônico.  Frente as características clínicas, imaginológicas 
e comportamentais foi indicado abordagem odontológica com múltiplas extrações 
dentárias sob anestesia geral para eliminação de quadro infeccioso em boca. O caso 
foi discutido com as equipes de pediatria e cardiologia que contraindicaram a anes-
tesia geral pela possibilidade de complicações pós-anestésicas (dependência da 
ventilação mecânica devido ao comprometimento pulmonar). A paciente evoluiu com 
hipóxia grave sendo submetida a CC de urgência. Atualmente encontra-se estável, 
com resolução da DSAV, EP e cianose o que possibilitou a programação para abor-
dagem odontológica sob anestesia geral. Conclusão: A discussão interdisciplinar é 
essencial para infecções melhor e mais segura abordagem dos pacientes cardiopa-
tas com infecções odontogências, realizando abordagem em momento oportuno e 
minimizando o risco de endocardite infecciosa e de morbimortalidade nas crianças 
cardiopatas sindrômicas.    

EP 125
GRANULOMA PIOGÊNICO LOBULAR DE LOCALIZAÇÃO NÃO USUAL 
EM PACIENTE CARDIOPATA SOB TERAPIA ANTIPLAQUETÁRIA DUAL
BÁRBARA GABRIELA AGOSTINELLI, DOUGLAS STEPHANO, LEVY ANDERSON, 
FREDERICO BUHATEM MEDEIROS
IOA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
O granuloma piogênico oral (GPO) trata-se de uma hiperplasia inflamatória que surge 
como resposta a estímulos como irritação local de baixa intensidade, lesão traumáti-
ca, fatores hormonais ou mediado por alguns medicamentos. O termo utilizado para 
definir a lesão não é considerado apropriado devido à ausência de conteúdo purulen-
to e inflamação granulomatosa. Sua localização mais comum é em gengiva, e pode 
ser encontrada em lábios, língua e mucosa julgal. Clinicamente apresenta-se como 
uma lesão exofítica que varia da coloração rosa, vermelha ou roxa, de superfície lisa 
ou lobulada, base pedunculada ou séssil e geralmente hemorrágica. No que tange 
a hipertensão arterial sistêmica (HAS), define-se como uma patologia de etiologia 
multifatorial que se caracteriza pelo aumento dos níveis pressóricos para valores 
superiores a 140mmHg (pressão sistólica) e 90mmHg (pressão diastólica), e repre-
senta um fator de risco para outras doenças cerebrovasculares e cardiovasculares. 
Sabe-se que o colesterol antecede ao desenvolvimento da HAS, bem como pode 
estar presente em suas fases iniciais e, juntamente aos níveis pressóricos elevados – 
principalmente quando associados à dislipidemia – aumenta a incidência de eventos 
mórbidos, como a aterosclerose, podendo se manifestar por cardiopatia isquêmica, 
acidente vascular encefálico e doenças renais. O objetivo do estudo é relatar, por 
meio de um caso clínico, a realização da técnica cirúrgica de remoção de granuloma 
piogênico de localização não usual em paciente cardiopata sob terapia antiplaque-
tária dual. Paciente LPS, 54 anos, sexo masculino, com lesão em dorso de língua 
com evolução de três meses. O paciente relatou ser portador de HAS, dislipidemia 
e doença aterosclerótica. Faz uso de losartana, sinvastatina, hidroclorotiazida, AAS 
e clopidogrel. O tratamento proposto foi a manutenção da terapia antiplaquetária e 
excisão cirúrgica da lesão. Não houve intercorrências e a aferição da pressão arterial 
(PA) foi monitorada e realizada duas vezes nos períodos pré, trans e pós-operató-
rio. Foi realizado exame anatomopatológico onde foi confirmado o diagnóstico de 
granuloma piogênico lobular. Conclui-se que procedimentos cirúrgicos em pacien-
tes hipertensos sob terapia antiplaquetária dual podem ser realizados em ambiente 
ambulatorial de forma segura, desde que as informações sobre a história médica e 
odontológica do paciente estejam bem esclarecidas, o planejamento seja multidisci-
plinar e que o profissional avalie os riscos e benefícios do procedimento bem como 
estar capacitado para lidar com possíveis intercorrências.

EP 124
FIBROLIPOMA EM MUCOSA JUGAL E REBORDO ALVEOLAR NO PA-
CIENTE COM DOENÇA ATEROSCLERÓTICA: RELATO DE CASO 
ANA BEATRIZ DA COSTA PRADO, FREDERICO BUHATEM MEDEIROS, GABRIEL 
PERES COLONELLO, LEVY ANDERSON CESAR ALVES 
SOCESP - ODONTOLOGIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
O fibrolipoma é uma neoplasia benigna e rara, caracterizada por um composto de 
adipócitos adjuntos de componentes fibrosos, é uma variação de um lipoma que é 
um tumor benigno e assintomático. Clinicamente é observado por uma massa de 
superfície lisa, mole, com base séssil ou pediculada, de coloração amarelada ou 
quando mais profunda coloração rosa (cor da mucosa circunjacente). O objetivo 
desse trabalho é relatar um caso de fibrolipoma atípico, em paciente com doença 
aterosclerótica. Paciente M. L. M. N., branco, 63 anos, hipertensão arterial sistêmica, 
dislipidemia, em uso de captopril, hidroclorotiazida e ciprofibrato e tabagista crônico, 
apresentou-se a clínica com aumento de volume na mucosa jugal do lado direito e 
rebordo alveolar de consistência mole a palpação, tamanho de 3 a 4 cm em seu diâ-
metro total, base séssil de coloração esbranquiçada, assintomático, não sangrante e 
não ulcerada.  Foi realizado biópsia incisional, sem intercorrências, com diagnóstico 
clínico e histopatológico de fibrolipoma. Por apresentar características atípicas e não 
usuais optou-se por realizar um tratamento conservador, o qual até o momento mos-
tra-se efetivo. Desta forma, é importante o conhecimento de patologias bucais, para 
o correto diagnóstico e estabelecimento de um prognóstico com maior segurança e 
efetividade, sem a necessidade de eventuais tratamentos cirúrgicos desnecessários.

EP 126
IMPORTÂNCIA DA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO 
ODONTOLÓGICO BASEADO NAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E LABORA-
TORIAIS A E EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM PACIENTES COM-
PROMETIDOS SISTEMICAMENTE
VIVIAN PALATA VIOLA, RAQUEL D’AQUINO GARCIA CAMINHA, MATTHEUS AUGUSTO 
SISCOTTO TOBIAS, LETICIA DANTAS GROSSI, BRENA RODRIGUES MANZANO, 
REYNA QUISPE AGUILAR, VERONICA CAROLINE BRITO REIA, ANA CRISTINA XAVIER 
NEVES, PAULO SÉRGIO DA SILVA SANTOS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU -FOBUSP - BAURU - SP - BRASIL. HOSPI-
TAL ESTADUAL DE BAURU - BAURU - SP – BRASIL
Introdução: A elaboração de um correto plano de tratamento odontológico é de funda-
mental importância no atendimento de pacientes comprometidos sistemicamente. Faz-se 
necessário o conhecimento das condições gerais do paciente e dos principais sinais e sin-
tomas de possíveis complicações sistêmicas que possam ocorrer durante o atendimento. 
Avaliação de exames complementares, controle de stress e ansiedade do paciente, execu-
ção do atendimento em local que apresente suporte adequado são pontos extremamente 
importantes a serem analisados para a segurança do paciente. Relato de Caso: Paciente 
do sexo masculino, 65 anos, tratado para carcinoma espinocelular de glote com quimiote-
rapia e radioterapia em 2020, em tratamento para tuberculose pulmonar iniciado em 2021, 
portador de hipotireiodismo, hipertensão arterial sistêmica, doença pulmonar obstrutiva 
crônica e lesão renal aguda KDIGO III de causa a esclarecer. Internado por quadro de 
febre persistente, pancitopenia, esplenomegalia e investigação para mieloma múltiplo. Foi 
solicitado avaliação odontológica devido quadro de dor em região de 3º molar superior 
direito, que apresentava mobilidade grau 3, vestibularizado, com doença periodontal lo-
calmente avançada. Em exames laboratoriais solicitados foi constatado hemoglobina de 
7,5 g/dL, hematócrito de 21,1%, plaquetas de 55000 /mm3 e ureia de 132; e o paciente 
encontrava-se em uso de amicacina, polimixina B, rifampicina e isoniazida, alopurinol, feni-
toina e levotiroxina. Devido ao quadro de dor, possível agravamento da infecção e risco de 
aspiração do dente, foi traçado um plano de tratamento odontológico atento as comorbi-
dades e necessidades do paciente, que envolveu a extração do dente, realização de cui-
dados hemostáticos locais para minimizar o risco de hemorragias pós operatórias e acom-
panhamento rigoroso após o procedimento. Conclusão: A análise do estado geral de 
saúde, condições clínicas e laboratoriais e discussão do caso em equipe multidisciplinar 
são etapas de extrema importância para a realização do correto planejamento e execução 
da melhor conduta odontológica ao paciente comprometido sistemicamente, contribuindo 
assim para melhora do quadro clínico e aumento da qualidade de vida. 
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EP 127
IMPORTÂNCIA DA HIGIENE ORAL EM PACIENTES INTERNADOS EM 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
HELOÍSA DE MILANO FRIEDMANN REIS, GABRIELA VIEIRA GOMES, GABRIELLA 
AVEZUM MARIANO DA COSTA DE ANGELIS, ANA CAROLINA DE ANDRADE BUHATEM 
MEDEIROS, VALERIA CRISTINA DE SOUZA CANTONI
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Os pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são, na 
maioria das vezes, acometidos por doenças agudas ou complicações de doenças 
crônicas e dependentes de cuidados. Durante a permanência em UTI podem ocorrer 
alterações orais associadas a doenças sistêmicas ou ao uso de medicamentos e 
equipamentos de ventilação mecânica. Os pacientes podem apresentar acúmulo 
de secreção em orofaringe e redução do fluxo salivar (hipossalivação), que ocorre 
devido ao uso de vários medicamentos e favorece o crescimento microbiano oral. 
As infecções orais, por sua vez, parecem favorecer complicações sistêmicas como 
a pneumonia nosocomial ou hospitalar. A grande prevalência de manifestações 
orais em pacientes hospitalizados enfatiza a necessidade da higiene oral. Relato 
de Caso: Paciente do gênero masculino, 62 anos, portador de insuficiência cardíaca 
perfil B, disfunção de prótese aórtica, insuficiência aórtica importante secundária à 
febre reumática e insuficiência mitral moderada, em pós-operatório de cirurgia car-
díaca. No exame extra-oral, paciente não contactuante, acamado, com dieta enteral, 
em uso de cateter de oxigênio e lábios ressecados. Ao exame intra-oral, língua res-
secada, mucosas ressecadas, crostas aderidas em palato mole e duro e acúmulo de 
secreção em região de orofaringe. Como diagnósticos odontológicos: lábios resse-
cados, hipossalivação, língua ressecada, crostas em cavidade oral e secreção orofa-
ríngea. Foi realizada higiene oral especializada, hidratação bucal e labial, e a instru-
ção de higiene oral para equipe de enfermagem. Considerações Finais: A higiene 
oral de pacientes críticos é um desafio; e a atuação do cirurgião-dentista na equipe 
multidisciplinar em Unidade de Terapia Intensiva faz-se importante, tal como o treina-
mento da equipe de enfermagem, visando a garantia de uma higiene oral satisfatória, 
a fim de evitar maiores complicações orais e sistêmicas ao paciente cardiopata.

EP 129
PERCEPÇÃO DA SAÚDE BUCAL POR PACIENTES E SEUS CUIDADO-
RES EM UM SERVIÇO DE CUIDADOS PALIATIVOS
ZENON RIBEIRO CASTELO BRANCO, ANA CAROLINA DE ANDRADE BUHATEM 
MEDEIROS, MAIARA RODRIGUES DOS SANTOS, LIS MAYRA SANTOS, MANUELLA 
BRAUN DE OLIVEIRA ESPAÑA, MARIA PAULA SIQUEIRA DE MELO PERES, RICARDO 
TAVARES DE CARVALHO, SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES
HCFMUSP - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Pacientes em cuidados paliativos podem apresentar diversos sintomas 
bucais em decorrência da progressão de doença, assim como dos seus tratamentos, 
e com frequência a cavidade oral é negligenciada. Isto ocorre pela incapacidade de 
expressar suas queixas, pela total dependência de cuidadores e pela diversidade de 
sintomas sistêmicos. Diante desse contexto, o objetivo deste estudo foi conhecer 
a percepção de pacientes em cuidados paliativos e seus cuidadores sobre a sua 
saúde bucal no contexto atual de doença. Métodos: Na pesquisa, com abordagem 
qualitativa do tipo exploratória descritiva, a coleta de dados foi realizada mediante 
diálogos conduzidos por questionários específicos elaborados para o estudo, pos-
teriormente transcritos e analisados conforme fundamentos da análise de discurso 
proposta por Bardin. Foram incluídos pacientes com idade maior ou igual a 18 anos 
em seguimento por uma equipe de Cuidados Paliativos de um hospital escola, nas 
modalidades de interconsulta e enfermaria, durante os meses de dezembro de 2021 
e janeiro de 2022. Resultados: Foram avaliadas quatro mulheres com idade média 
de 59 anos, onde a média de diagnósticos/comorbidades associadas foi de aproxi-
madamente 5,3 doenças, as cardiopatias constituíram o grupo de maior prevalência, 
e quatro cuidadores igualmente divididos entre os gêneros masculino e feminino, 
com idade média de 62 anos, todos ligados aos pacientes por vínculo familiar e 
com tempo mediano de envolvimento mais direto no cuidado de 62,2 meses. Foi 
possível reconhecer que as percepções acerca da saúde bucal, tanto em pacientes 
quanto em cuidadores, expressaram definições mais amplas, englobando elementos 
e mudanças de ordem física, as ligadas à rotina e hábitos cotidianos, aos sentimen-
tos manifestados e demais aspectos psicológicos capazes de ultrapassar o limite 
fisiológico e palpável na compreensão de saúde. Conclusões: Concluiu-se que as 
percepções da saúde bucal, na visão de pacientes em cuidados paliativos e de seus 
cuidadores, foi compreendida aqui não apenas como a manutenção de funcionalida-
des anátomo-biológicas, mas expressão da própria identidade e pertença ao meio.

EP 128
MANEJO DE INFECÇÃO ODONTOGÊNICA EM PACIENTE COM INSU-
FICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA E VALVOPLASTIA 
LETÍCIA DANTAS GROSSI, RAQUEL D’AQUINO GARCIA CAMINHA, MATTHEUS 
AUGUSTO SICOTTO TOBIAS, CRISTIANO LUIZ VACCHI BROSCO VAZ, PAULO SÉRGIO 
DA SILVA SANTOS 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU - 
SP - BRASIL 
Introdução: As diretrizes do American College of Cardiology/American Heart Asso-
ciation definem a insuficiência cardíaca (IC) como uma “síndrome clínica complexa 
que pode resultar de qualquer distúrbio cardíaco estrutural ou funcional que preju-
dique a capacidade do ventrículo de encher ou ejetar sangue”. Infecções de origem 
odontogênica, podem se disseminar por via hematogênica com as bactérias alojan-
do-se no revestimento epitelial do coração ou nas valvas cardíacas, o que poderá 
resultar em endocardite infecciosa. Relato de Caso: Paciente do sexo masculino, 48 
anos, internado com queixa de dor torácica e dispneia, sendo encaminhado pelo car-
diologista para equipe de Odontologia visto que o mesmo relatava dor no incisivo la-
teral superior esquerdo. A história médica incluía febre reumática na infância, IC des-
compensada, valvoplastia realizada há quatro anos, hipertensão arterial pulmonar e 
fibrilação atrial. No mês anterior a avaliação odontológica o paciente foi submetido a 
uma nova intervenção cirúrgica por degeneração da valvoplastia. As medicações de 
uso contínuo incluíam-se enoxaparina, marevan, enalapril, furosemida e amiodarona. 
Na avaliação odontológica observou-se fratura coronária no dente incisivo lateral su-
perior esquerdo (D22) associado a dor (EVA=7) espontânea e durante a palpação 
em região de periápice. Os exames de imagem revelaram área radiolúcida na região 
periapical compatível com abscesso dentoalveolar. Associando as características clí-
nicas e imaginológicas optou-se por exodontia do D22. O caso foi discutido com a 
equipe de cardiologia que optou por terapia de ponte e se discutiu quanto aos riscos 
de disseminação da infecção odontogênica e piora do quadro sistêmico do paciente. 
Os exames laboratoriais prévios (24h) a intervenção cirúrgica foram TP/INR 1,23, gli-
cose 86, PCR 57.7, TGO 20, TGP 12. A cirurgia foi realizada em centro cirúrgico sob 
anestesia local, foi realizada a administração intravenosa de Cefazolin 1g, e, após 
exodontia e remoção do foco infeccioso foi realizada medida hemostática local para 
controle do sangramento com pasta de ácido tranexâmico, a lesão curetada foi enca-
minhada para exame histopatológico. Foi mantida antibioticoterapia com Amoxicilina 
50mmg 8/8h, e o controle pós-operatório de 48h paciente relatou estar bem, afebril, 
sem queixa de dor ou sangramento. Conclusão: A atuação interprofissional entre 
odontologia e cardiologia foi fundamental afim de reduzir riscos e controlar infecções. 
A realização de abordagem adequada, com consequente melhora de saúde geral do 
paciente mostra a efetividade das condutas tomadas.

EP 130
PROJETO MUCOSITE ZERO: PROTOCOLO INDIVIDUALIZADO DO LA-
SER DE BAIXA INTENSIDADE TÓPICO E SISTÊMICO PARA A REDU-
ÇÃO DA MUCOSITE ORAL E VALORES HEMODINÂMICOS
JULIANO ABREU PACHECO, EUGÊNIA VELLUDO VEIGA
HOSPITAL DE CÂNCER DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO SOBECCAN - RIBEIRÃO PRETO - 
SP - BRASIL
O Projeto Mucosite Zero trabalha com o conceito da Medicina de Precisão para 
minimizar os efeitos citotóxicos promovidos pelo tratamento oncológico na região 
orofaríngea (Mucosite Oral – MO) e o monitoramento dos valores hemodinâmicos 
(Pressão Arterial, Frequência Cardíaca e SPO₂), através do uso do Laser de Baixa 
Intensidade tópico na cavidade bucal e Transcutâneo sobre as artérias, radial ou ca-
rotídea. O que se traduz no conceito crescente da “Cardio-Oncologia”. Fundamen-
tos: Pacientes sob tratamentos anti-câncer tendem a apresentar efeitos deletérios 
na região bucal (cerca de 45%) e comprometimentos mediatos/tardios/ultra-tardios 
cardiovasculares (em torno de 33%). Visando a redução de tais processos indesejá-
veis, o departamento odontológico Hospitalar implantou protocolos individualizados, 
mediante aplicações tópica e sistêmica do Laser de Baixa Intensidade (Radiação não 
Ionizante) em consonância com a equipe interdisciplinar/multiprofissional. Métodos: 
44 pacientes em estadiamentos oncológicos profusos, submetidos a atendimento 
ambulatorial (1x/semana) como o emprego do Laser sistêmico (artéria sem invasivi-
dade) e tópico (cavidade bucal), durante o período de 01/01/2021 à 26/04/2021, no 
total de 416 atendimentos. Dados coletados pelo Exame Físico Intrabucal. Resulta-
dos: Houve redução significativa nos graus de MO (93%) e controle dos valores he-
modinâmicos (74%), após o tratamento com o Laser tópico e sistêmico. Conclusão: 
Concluiu-se que a associação do Laser tópico e sistêmico reduziram o aparecimento 
da MO e promoveu o controle dos valores hemodinâmicos (Pressão Arterial, Fre-
quência Cardíaca e SPO₂).
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EP 131
REABILITAÇÃO CIRÚRGICA ASSOCIADA AO PLASMA RICO EM FIBRI-
NA (PRF), ENXERTO ÓSSEO AUTÓGENO E XENÓGENO E USO DE 
TELA DE TITÂNIO EM PACIENTE COM ESTENOSE PULMONAR VAL-
VAR E ARRITMIA CARDÍACA
GABRIEL PERES COLONELLO, LEVY ANDERSON CÉSAR ALVES, FREDERICO BUHATEM 
MEDEIROS, ANA BEATRIZ DA COSTA PRADO
SOCESP - ODONTOLOGIA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A estenose pulmonar valvar é uma cardiopatia congênita caracterizada 
pelo estreitamento da abertura da válvula pulmonar, causando obstrução do fluxo 
sanguíneo do ventrículo direito para a artéria pulmonar. A estenose quando grave 
geralmente é diagnosticada na infância por meio de exame físico e ecocardiograma 
e deve ser tratada a fim de se evitar a insuficiência cardíaca. Os pacientes sintomá-
ticos e diagnosticados com estenose grave devem ser submetidos a valvuloplastia 
por cateter balão, permitindo uma ampliação da válvula com separação das cúspi-
des cardíacas. Objetivo: Relatar um caso clínico de extração do dente 32 incluso e 
exérese de odontoma composto em região anterior de mandíbula em paciente com 
histórico de estenose valvar e arritmia cardíaca. Relato de Caso: Paciente T.S.S, 
sexo feminino, 19 anos de idade, compareceu à clínica odontológica do Instituto 
Odontológico das Américas para cirurgia de extração dentária e exérese de lesão. 
Relatou histórico de estenose congênita da válvula pulmonar, tendo realizado aos 
dois anos de idade a valvuloplastia por cateter balão. Foi diagnosticada, no úl-
timo exame, com arritmia cardíaca não especificada após avaliação cardiológica. 
Solicitado radiografia panorâmica e tomografia computadorizada para planejamento 
cirúrgico odontológico. No pré-operatório, aferida a pressão arterial e a frequência 
cardíaca, apresentando valores normais. Paciente submetida à profilaxia antibiótica 
da endocardite infecciosa com 2g de Amoxicilina com base na orientação atual da 
American Heart Association. O procedimento foi realizado com anestesia local com 
mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000, incisão trapezoidal, osteotomia, exérese 
do dente 32 e da lesão, remoção de osso autógeno da região mentoniana, rege-
neração óssea guiada no defeito ósseo com a colocação de enxerto autógeno e 
xenógeno (bovino liofilizado) juntamente com membranas de Plasma Rico em Fibrina 
(PRF), tela de titânio, membrana de colágeno e sutura com posicionamento de faixas 
elásticas compressivas extra orais. Material encaminhado para o laboratório de pato-
logia oral. O laudo histopatológico confirmou o diagnóstico de odontoma composto. 
A paciente está em acompanhamento e deve ser realizada uma nova intervenção 
para remoção da tela de titânio. Conclusão: A avaliação sistêmica do paciente, bem 
como o bom planejamento cirúrgico com exames complementares são essenciais 
para um melhor prognóstico, diante de pacientes com comprometimentos sistêmi-
cos cardiovasculares.

EP 133
REMOÇÃO CIRÚRGICA DE RÂNULA EM PACIENTE CARDIOPATA
JOÃO PEDRO BAZAGLIA FERREIRA SOARES, HÉLIO DE JESUS KIYOCHI JÚNIOR, 
KELLY CRISTINE TARQUÍNIO, FREDERICO BUHATEM MEDEIROS, EDUARDO AMARAL, 
GABRIEL COLONELLO, LEVY ANDERSON
UNIP-PAULISTA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Rânulas são lesões resultantes do extravasamento de saliva da glândula sublingual, 
sendo usualmente unilaterais e relativamente incomuns. As rânulas bilaterais são ra-
ras. Duas variedades de rânula já foram descritas: a rânula oral ou superficial e a 
rânula mergulhante ou cervical. A patogênese exata dessas lesões ainda é incerta. 
No que tange a comunicação interatrial (CIA)define-se como um tipo de cardiopatia 
congênita onde os dois átrios se comunicam. Com isso, o lado direito do coração 
(responsável por receber o sangue do corpo e mandá-lo para ser oxigenado no 
pulmão) acaba recebendo também o sangue já oxigenado que vem do lado es-
querdo. Assim, os dois sangues se misturam do lado direito do coração, que acaba 
trabalhando até quatro vezes mais que o esquerdo. O objetivo do presente estudo 
é relatar, por meio de um caso clínico, a realização da técnica cirúrgica de marsu-
pialização para o tratamento de rânula oral. Paciente JCS, 64 anos , sexo masculino, 
compareceu à clínica de cirurgia de uma instituição de ensino com indicação de 
remoção cirúrgica de rânula. Durante anamnese, o paciente relatou possuir CIA e que 
está aguardando para a realização do tratamento médico-cirúrgico. No momento só 
fazia uso de atenolol, 25 mg, 1x ao dia. Não foi necessária a realização de profilaxia 
antibiótica, de acordo com os critérios da AHA (1997 e 2007). No procedimento foi 
utilizada lidocaína 2% com epinefrina 1:100 000 como anestésico local. Ao longo do 
procedimento não houve intercorrências e o paciente foi monitorado quanto à satura-
ção de oxigênio com oxímetro de pulso e pressão arterial.  Inicialmente passou-se um 
fio de sutura na superfície da lesão (com cuidado para não a romper). Com lâmina 
de bisturi número 15, excisou-se uma porção da mucosa oral junto com a parede 
superior da lesão, verificando-se a saída de um conteúdo muco-seroso de colora-
ção branco-amarelado, homogêneo, semelhante à clara de ovo. Posteriormente, o 
revestimento da glândula foi suturado à mucosa oral do assoalho da boca e deixado 
cicatrizar por segunda intenção, permitindo que o ducto da glândula sublingual resta-
belecesse a comunicação com a cavidade oral. Após 7 dias o paciente foi reavaliado 
sem relatos de intercorrência.Conclui-se que procedimentos cirúrgicos em pacientes 
cardiopatas, mesmo que em quadros muito delicados como a CIA,  podem ser rea-
lizados em ambiente ambulatorial de forma segura, desde que todos os dados do 
paciente estejam bem esclarecidos, e que o planejamento cirúrgico seja realizado 
de forma multidisciplinar.

EP 132
REMOÇÃO CIRÚRGICA DE ODONTOMA EM PACIENTE COM EPISÓ-
DIO PRÉVIO DE ENDOCARDITE INFECCIOSA
A. A. OLIVEIRA, H. J. KIYOCHI JÚNIOR, K. C. TARQUÍNIO, F. B. MEDEIROS, E. AMARAL,  
G. COLONELLO, L. ANDERSON
UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Endocardite infecciosa (EI) é uma doença em que patógenos invadem as superfícies 
endocárdicas, produzindo inflamação e danos. Decorre de infecção bacteriana, viral, 
fúngica, ou por micobactérias, que, na maioria das vezes, acontece em pessoas 
com anormalidades pré-existentes do sistema cardiovascular.No que diz respeito ao 
odontoma, esse pode ser definido como um tumor odontogênico misto, cujos com-
ponentes epitelial e mesenquimal sofreram diferenciação formando esmalte e den-
tina em padrão anormal. Também há presença de cemento, tecido ósseo e fibroso. 
Geralmenteé identificado como achado radiográfico. O objetivo do presente estudo é 
relatar a remoção cirúrgica de odontoma em paciente cardiopata com história prévia 
de endocardite infecciosa. Paciente NCAA, 8 anos e seis meses, foi encaminhado 
pela disciplina de odontopediatria para a clínica de cirurgia de uma instituição de 
ensino, a fim de ser submetida à remoção cirúrgica de odontoma, rafiograficamente 
com aspecto composto, em região anterior de maxila. À anamnese, a mãe relatou 
que a criança nasceu com um defeito de válvula cardíaca e que ao ser detectado foi 
submetida à correção cirúrgica total. Informou também, que na ocasião, a criança 
teve ocorrência de endocardite infecciosa. Após coletar essa informação, foi feito 
contato com o cardiologista para se ter um parecer quanto ao risco cirúrgico atual 
do paciente. O retorno foi de que o paciente se encontrava em plenas condições de 
realização do procedimento cirúrgico, desde que fosse feita a profilaxia antibiótica 
de acordo com o protocolo já estabelecido na literatura. Fez-se a profilaxia, aneste-
sia, sindesmotomia, exodontia dos dentes 51 e 52 e osteotomia na região apical ao 
dente 11 para remoção do odontoma. Logo após, foi feita a irrigação, curetagem, 
hemostasia e sutura. Os espécimes biológicos foram enviados para análise anato-
mopatológica, e o resultado corroborou a hipótesediagnóstica inicial de odontoma 
complexo. Após 7 dias o paciente retornou sem relato de complicações. Conclui-se 
que, procedimentos cirúrgicos odontológicos podem ser realizados em pacientes 
comprometidos sistemicamente com segurança em ambiente ambulatorial, desde 
que planejados de forma multidisciplinar.  

EP 134
REMOÇÃO DE QUERATOCISTO ODONTOGÊNICO EM PACIENTE 
CARDIOPATA SOB ANESTESIA GERAL
ALEXANDRE TSUCHIYA, ANTÔNIA DE CHRISTO LIMA, HÉLIO DE JESUS KIYOCHI 
JÚNIOR, KELLY CRISTINE TARQUINIO, FREDERICO BUHATEM MEDEIROS, EDUARDO 
AMARAL, GABRIEL COLONELLO, LEVY ANDERSON
UNIVERSIDADE PAULISTA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
O Queratocisto Odontogênico (QO) é uma lesão que apresenta comportamento clíni-
co e aspectos microscópicos específicos. Tem maior predileção na segunda e tercei-
ra décadas de vida, sendo mais prevalente em região mandibular posterior e é mais 
frequente no gênero masculino. O tratamento pode ser constituído de descompressão, 
marsupialização e enucleação. O objetivo do presente estudo é relatar a remoção 
cirúrgica de QO em paciente cardiopata sob anestesia geral. Paciente do sexo 
feminino, 43 anos, compareceu a um ambulatório para atendimento odontológico, 
queixando-se de dor e aumento de volume em região posterior de mandíbula direita. 
Ao longo da anamnese a paciente relatou estar em acompanhamento médico pois 
apresenta prolapso de válvula mitral sem regurgitação. A paciente foi encaminhada 
para atendimento em âmbito hospitalar, pois após exames de imagem, verificou-
-se uma lesão de grande extensão muito próxima à basal da mandíbula, o que de 
certa forma apresentava risco para fratura de mandíbula. Num primeiro momento 
a paciente foi avaliada pela equipe de anestesiologia, exames laboratoriais foram 
solicitados e posteriormente foi realizado o procedimento de marsupialização sob se-
dação farmacológica e enviado para estudo anátomo patológico. Após confirmação 
da hipótese diagnóstica de QO, a paciente foi submetida a um segundo momento 
cirúrgico sob anestesia geral e a remoção cirúrgica da lesão foi realizada. Dez dias 
após procedimento cirúrgico foi realizado o pós-operatório e a paciente relatou leve 
neuropraxia em região facial, mas que com a realização de fisioterapia foi reduzin-
do ao longo dos meses seguintes. Seis meses após a realização do procedimento 
foi realizada nova radiografia e verificado apenas um processo de escariação como 
consequência do processo reparador. Conclui-se que procedimentos cirúrgicos 
odontológicos extensos em pacientes cardiopatas, quando devidamente compensa-
dos, podem ser executados sob anestesia geral com segurança.
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EP 135
SINUS LIFT ASSOCIADO AO USO DE PRF E EXTRAÇÕES MÚLTIPLAS 
EM PACIENTE COM PROTESE VALVULAR CARDÍACA SOB TERAPIA 
COM ANTICOAGULANTE ORAL
GUSTAVO HAYASHIDA, GUSTAVO LAMBERT, GABRIEL COLLONELO, LEVY ANDERSON, 
FREDERICO BUHATEM MEDEIROS
INSTITUTO ODONTOLÓGICO DAS AMÉRICAS - SÃO PAULO - SP- BRASIL
A febre reumática (FR) é uma doença inflamatória, sistêmica e recorrente que pode 
acometer as articulações, vasos sanguíneos e o coração. Suas complicações po-
dem provocar injúrias aos tecidos pericárdico, miocárdico e endocárdico, levando a 
necessidade do paciente a realizar a cirurgia de prótese valvar cardíaca. O presente 
trabalho descreve uma abordagem cirúrgica-odontológica associado a PRF em pa-
ciente com alteração cardiovascular e sob manutenção da terapia anticoagulante. 
Paciente R.C.P.S., sexo masculino, branco, 46 anos, foi atendido em São Paulo no 
curso de Cirurgia Bucal para pacientes com comprometimentos sistêmicos, com 
queixa principal de “dentes moles”, ao exame clínico foi constatado mobilidade grau 
III dos elementos 18, 17 e 16 associado a lesão de furca. Durante a anamnese, pa-
ciente relatou FR, prótese valvar cardíaca, hipertensão arterial sistêmica e dislipide-
mia, bem como uso de anticoagulante oral Varfarina e Marevan. Solicitados exames 
complementares e avaliação do grau de risco cirúrgico do paciente, os resultados 
dos exames estavam de acordo com os padrões de normalidade.Devido às condi-
ções sistêmicas do paciente e o uso da prótese valvar cardíaca, cuidados adicionais 
foram necessários antes, durante e após os procedimentos. O paciente foi submeti-
do à terapia antibiótica com Amoxicilina 500mg durante sete dias, e com 2g em uma 
dose profilática prévia, uma hora antes da cirurgia, prescrito também dexametasona 
4mg por três dias e dipirona 1g. A cirurgia foi realizada sob anestesia local utilizan-
do-se mepivacaína com epinefrina 2%, técnica aberta a fim de facilitar a exodontia 
e a cirurgia de enxerto (Sinus Lift) na região de molares, em única sessão cirúrgica, 
com duração de aproximadamente três horas. Realizado a síntese com fio de nylon 
e curativo local, de forma tópica, com ácido tranexâmico macerado e soro fisiológico 
0,9%. No pós-operatório, paciente apresentou sangramento leve nas primeiras 24 
horas, realizado outro curativo local com ácido tranexâmico, assim foi obtido bom 
controle do sangramento, boa reparação e cicatrização no local da cirurgia. A remo-
ção da sutura foi realizada após 14 dias, sem intercorrências.  Desta forma, podemos 
dizer que o procedimento cirúrgico em pacientes com alterações cardiovasculares 
múltiplas pode ser realizado de forma eficaz e com segurança, desde que devida-
mente planejado e cirurgião dentista capacitado.

EP 137
USO DA APDT) E FBMS NA MANIFESTAÇÃO ORAL E CONTROLE DOS 
SINAIS VITAIS NA INFECÇÃO POR SARS-COV-2 EM PACIENTE ONCO-
LÓGICO: RELATO DE CASO
JULIANO ABREU PACHECO, BEATRIZ THOLT, KELLY MOLENA, CAMILA GONTIJO, 
EUGENIA VELLUDO VEIGA
HOSPITAL DE CÂNCER DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO SOBECCAN - RIBEIRÃO PRE-
TO - SP - BRASIL. EERP - ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRÃO 
PRETO - SP - BRASIL
Neste estudo de caso foi abordado um paciente oncológico, infectado pelo Sars-Cov-2 
que no período pós-extubação apresentou lesão resistente na região intra-oral e alteração 
dos sinais vitais. Este, foi encaminhado para o departamento Odontológico Hospitalar para 
o tratamento da lesão oral por meio da Terapia Fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) asso-
ciada a Fotobiomodulação Sistêmica (FBMS) na Artéria Carótida Primitiva (ACP). Houve 
erradicação da lesão e controle das variáveis hemodinâmicas (Pressão Arterial, Frequência 
Cardíaca e Saturação de O₂), respectivamente. Introdução: A aPDT consiste na adminis-
tração de um corante fotossensível, seguido da irradiação do Laser de baixa sobre a lesão 
com a luz visível, formando espécies reativas na presença de oxigênio, que são citotóxicas, 
resultando na destruição de colonizações microbianas. A FBMS melhora as propriedades 
reológicas do sangue e aumenta a síntese de óxido nítrico nas células endoteliais. Estu-
do de Caso: Paciente em remissão de câncer de esôfago, com infecção causada pelo 
Sars-Cov-2, apresentando lesão resistente em língua (Figura 1) e alterações das variáveis 
hemodinâmicas (Pressão Arterial, Frequência Cardíaca e Saturação de O₂). Métodos: Afe-
rições de sinais vitais: (alterações na Pressão Arterial, Frequência Cardíaca e Saturação de 
O₂). aPDT: O tratamento foi realizado durante cinco dias contínuos até o desaparecimento 
da lesão lingual (Figuras 2, 3 e 4). Os pontos foram realizados em toda região lingual, no 
total de nove pontos, com distanciamento de 1,5 cm entre os mesmos. (Figura 5) FBMS 
na ACP: Foi realizado na ACP com o auxílio de um colar adaptado ao aparelho de Terapia 
a Laser (Figuras 6 e 7), em que foi realizada uma aplicação de 15 minutos de comprimento 
de onda vermelho ininterrupto (660 nm). A energia total FBMS foi de 90 Joules, no total 
de três sessões em dias alternados. Resultados: Houve uma rápida reparação da lesão 
lingual e controle dos sinais vitais, relacionado aos valores da Pressão Arterial, Frequência 
Cardíaca e Saturação de O₂. Conclusão: A aPDT associada ao uso da Fotobiomodulação 
Sistêmica (FBMS) na  Artéria Carótida Primitiva (ACP) mostrou-se eficaz para o tratamento 
de manifestação na cavidade oral promovida pelo coronavírus e controle dos sinais vitais 
(Pressão Arterial, Frequência Cardíaca e Saturação de O₂) respectivamente. 

EP 136
TERAPIA FOTODINÂMICA EM ÚLCERA TRAUMÁTICA DECORRENTE 
DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL
GABRIELA VIEIRA GOMES, HELOISA DE MILANO FRIEDMANN REIS, GABRIELLA 
AVEZUM MARIANO DA COSTA DE ANGELIS, LILIA TIMERMAN, ANA CAROLINA DE 
ANDRADE BUHATEM MEDEIROS, VALERIA CRISTINA DE SOUZA CANTONI
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: A necessidade de intubação orotraqueal (IOT) prolongada pode pro-
porcionar lesões ulcerativas em região orofacial devido à pressão exercida pelo tubo 
orotraqueal. A laserterapia de baixa intensidade tem se mostrado uma estratégia 
promissora na recuperação de lesões teciduais em odontologia, promovendo modu-
lação inflamatória e analgesia local. Em alguns casos, pode ser associada a agentes 
fotossensibilizadores, como o corante azul de metileno, tendo-se a terapia fotodinâ-
mica (PDT, do inglês, Photodynamic Therapy). Este caso clínico apresenta um pacien-
te do gênero masculino, 80 anos, com diagnóstico de doença arterial coronariana e 
angina instável, submetido a cirurgia de revascularização miocárdica; no pós-opera-
tório, evoluiu com taquicardia sinusal e necessitou de IOT por 22 dias. Após a extuba-
ção, a equipe médica solicitou avaliação odontológica devido à lesão em lábio com 
quadro de dor intensa e baixa aceitação da dieta oral, sendo necessária a introdução 
de sonda nasoenteral. Ao exame físico extraoral, observou-se extensa lesão ulcerada 
e sangrante em lábio superior de aproximadamente 6 cm de diâmetro, com sinais de 
dilaceração e necrose tecidual. Para auxiliar na reparação da lesão, optou-se pela uti-
lização de terapia fotodinâmica. Métodos: O paciente foi submetido a seis sessões 
de PDT. Após a higienização da superfície da lesão com clorexidina 0,12%, aplicava-
-se na região ulcerada o corante azul de metileno (0,01%, Chimiolux® - DMC) por três 
minutos (tempo de pré-irradiação), seguido pela irradiação com 4J de laser vermelho 
(λ = 660nm) por ponto, totalizando 14 pontos ao longo de toda a lesão. Resultados: 
Após a primeira sessão, o paciente relatou melhora significativa na sintomatologia 
dolorosa (de oito para três na escala visual de dor), além de ser possível observar 
ausência de sangramento e formação de crostas cicatriciais. Em três sessões, ob-
servou-se neoformação tecidual e regressão da lesão de 6 para 4 cm de diâmetro. 
Ao término das seis sessões de PDT, o paciente voltou a se alimentar normalmente, 
não havendo mais necessidade de dieta enteral. Considerações Finais: A terapia 
fotodinâmica mostra-se como uma ferramenta importante na reparação de feridas, 
sendo um tratamento de baixo custo, com mínimos efeitos colaterais e de resultado 
rápido e eficaz. O estudo demonstra a importância da atuação multiprofissional e, em 
especial, a atuação odontológica em ambiente hospitalar.

PSICOLOGIA
TL 138
RASTREIO DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS E NÍVEL DE DISTRES-
SE PSICOLÓGICO EM PACIENTES COM ANGINA REFRATÁRIA
BIANCA AGUIAR RODRIGUES SILVA, DANIELLE MISUMI WATANABE, LUÍS HENRIQUE 
WOLFF GOWDAK
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: Angina refratária (AR) é uma forma grave da doença arterial coronariana 
(DAC) caracterizada por angina persistente, apesar do tratamento médico otimizado. 
O distresse psicológico é comum em pacientes com DAC, sendo associado a piora da 
qualidade de vida e do prognóstico. Hipotetiza-se que pacientes com AR apresentam 
alto nível de distresse psicológico, que pode estar relacionado com transtornos psiquiá-
tricos. Objetivos: Rastrear a prevalência de transtornos psiquiátricos e o nível de dis-
tresse psicológico em pacientes diagnosticados com AR, verificando se há correlação 
entre estes dados e características sociodemográficas e clínicas. Métodos: O nível de 
distresse psicológico foi avaliado com o Inventário Breve de Sintomas e caracterizado 
como caso indicativo de transtornos psiquiátricos conforme as orientações do manual. 
Características sociodemográficas e clínicas foram coletados por formulário elaborado 
pela pesquisadora. Para a análise da correlação entre variáveis psicológicas e da classe 
funcional dos pacientes, a amostra foi dividida em dois grupos: sem angina limitante 
(ANL = CF I e II) e com angina limitante (AL = CF III e IV). Valores de P < 0,05 indicam 
significância estatística. Resultados: Foram incluídos 40 participantes, com predomínio 
do sexo masculino (77,5%) e com média de idade de 63±10 anos.67,5% da amostra 
apresentou resultado positivo para rastreio de transtornos psiquiátricos, sendo que as 
dimensões de sintomas psicológicos com maior frequência de casos positivos foram: 
somatização (92,5%), ansiedade fóbica (42,5%), obsessivo-compulsivo (40%) e depres-
são (40%). O grupo autodeclarado de cor preta apresentou maiores níveis de distresse 
psicológico na dimensão ansiedade fóbica (p=0.031). O nível de distresse psicológico 
na dimensão obsessivo compulsivo foi significativamente maior no grupo com angina 
limitante (AL = 62,19 ± 12,06, ANL = 53,89 ± 11,78, p=0,034), assim como na dimen-
são depressão (AL = 63,05 ± 12,26, ANL = 54,16 ± 10,74, p=0,020) em comparação 
com indivíduos com angina não limitante. Nenhum paciente realizava acompanhamen-
to psicológico e apenas 10% realizavam acompanhamento psiquiátrico. Conclusão: 
Pacientes com AR apresentam alta prevalência de casos indicativos de transtornos 
psiquiátricos em diversas dimensões psíquicas. Indivíduos com angina limitante apre-
sentaram maior nível de distresse psicológico nas dimensões obsessivo-compulsivo e 
depressão em comparação a pacientes sem angina limitante. Apesar dos resultados 
encontrados, os pacientes não recebem acompanhamento de saúde mental adequado.
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EP 139
A ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA DIRETIVA ANTECIPA-
DA DE VONTADE
M.D. NARCHI, D.C. CAROLLA, M.T.C. CASTILLO
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: As diretivas antecipadas de vontade (DAV) são concebidas como de-
sejos previamente expressados e manifestados pelo paciente acerca de cuidados e 
tratamentos que o mesmo almeja ou não, receber no momento em que estiver im-
possibilitado de expressar sua vontade conscientemente.   A DAV é fundamental nos 
Cuidados Paliativos para a equipe alinhar um plano de cuidados com o paciente e a 
sua família respeitando os seus desejos e autonomia. Objetivo: Realizar a conferên-
cia familiar de Rogério no leito da Unidade de Terapia Intensiva  (UTI) para conversar 
com a família sobre a diretiva antecipada de vontade alinhando os objetivos e plano 
de cuidados. Relato de Caso: Rogério, 50 anos, com diagnóstico de Insuficiência 
Cardíaca Perfil C (FEVE 18%) em tratamento na UTI. Ele estava ciente de que não 
seria possível a reversão do quadro tornando-se elegível para Cuidados Paliativos. 
Resultado:  Durante uma conversa com a enfermeira da unidade, Rogério demons-
trou grande entendimento sobre sua doença e manifestou o desejo da não realização 
de alguns procedimentos, uma vez que seu desejo era permanecer consciente o 
tempo possível para resolver algumas pendências familiares antes de morrer.  E tinha 
vontade dormir melhor durante a noite, pois, nos últimos cinco anos o cansaço não 
permitiu. A conferência familiar foi realizada no leito sendo trabalhado o conflito na 
relação da comunicação da madrasta com os filhos, e assim, Rogério ficou aliviado, 
contente e mais tranquilo. Também solicitou ter uma conversa individual com os filhos 
e a esposa. Após esse dia, disse que se fosse a hora iria em paz. Nos atendimentos 
Rogério pode expressar o alívio de sua dor e sofrimento expondo não só das dores 
do seu corpo como também da sua alma. Um momento extremamente delicado foi 
quando falou que acreditava em Deus e o que acontecesse seria da sua vontade, 
mas que ainda queria ir para casa para ficar mais algum tempo com essa dinâmica 
estabelecida. Foi aniversário dele e quis retribuir para a equipe o cuidado pedindo 
para a família oferecer bolo e salgados foi um momento emocionante e de harmonia 
da família com a equipe. Conclusão: O trabalho dos membros da equipe foi de uma 
comunicação efetiva, de cuidado, amparo e escuta das demandas, desejos e neces-
sidades desde o início. Ao implicar a família na atenção e nas decisões do processo 
assistencial o paciente se sentiu acolhido, respeitado, cuidado e em paz para caso 
fosse a sua hora de partir com as pendências resolvidas.

EP 141
ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NUM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO 
CARDIOVASCULAR DE UM HOSPITAL PARTICULAR DA CIDADE DE 
SÃO PAULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
DENISE BACHI DA SILVA, DANIELA ACHETTE, LEILANE CRISTINE KRUTZFELDT 
ANTONIAZZI, PAULA DA SILVA KIOROGLO REINE
HOSPITAL SIRIO LIBANÊS –SÃO PAULO -SP - BRASIL
Introdução: O Programa de Reabilitação Cardiovascular (PRC) objetiva a prevenção 
secundária de eventos cardiovasculares. Visa não apenas melhorar o estado fisiológico 
do paciente, mas também o psicológico, tendo como base a intervenção multidisciplinar. 
Pauta-se nos pilares: mudanças de estilo de vida com ênfase na atividade física progra-
mada, adoção de hábitos alimentares saudáveis, cessação do tabagismo e substâncias 
psicoativas, além de estratégias para lidar com o estresse (de acordo com a Diretriz 
Sul-Americana de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular). O objetivo desse trabalho 
é abordar as ações e intervenções da psicologia junto aos pacientes de PRC de um 
hospital privado da cidade de São Paulo. De acordo com a Diretriz Sul-Americana, o psi-
cólogo é o profissional responsável pela avaliação da qualidade de vida e depressão, e 
que proporciona apoio psicológico ao longo do PRC, favorecendo o manejo psicológico 
das demandas apresentadas pelos pacientes. Método: Relato de experiência sobre a 
atuação do psicólogo e os métodos de avaliação em PRC. Análise Estatística: Foi reali-
zada a descrição da experiência do psicólogo como agente facilitador para intervenções 
realizadas em PRC. Resultado: As intervenções psicológicas realizadas são: avaliação 
psicológica inicial e final, monitoramento durante as sessões de reabilitação e ações de 
psicoeducação. A avaliação psicológica possui modelo quali-quantitativo composto por 
entrevista semiestruturada e aplicação de dois instrumentos de avaliação: Escala Hospi-
talar de Ansiedade e Depressão (HADS) e Questionário de Qualidade de Vida MAC New. 
A avaliação psicológica é realizada ao início e final do PRC. Ao longo das sessões de 
reabilitação o psicólogo monitora os pacientes e a depender da demanda que apareça 
propicia suporte psicológico. A psicoeducação objetiva realizar prevenção, promoção 
e educação em saúde. Assim, o psicólogo mantém-se próximo do paciente, identifi-
cando suas dúvidas e dificuldades diante do adoecimento e reabilitação, oferecendo 
suporte psicológico durante todo o processo. Conclusão: O psicólogo contribui para 
a apropriação e elaboração do adoecimento, visando melhora na qualidade de vida e 
na saúde mental. As intervenções realizadas favorecem a adaptação do paciente à sua 
nova condição de saúde e para a adoção de hábitos mais saudáveis. Assim, o paciente 
é cuidado em sua totalidade e pode ter melhores resultados no processo de reabilitação.

EP 140
A ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM UM PACIENTE IDO-
SO CARDIOPATA EM CUIDADOS PALIATIVOS NO HOSPITAL
M.D. NARCHI, R.G. FERNANDES, M.T.C. CASTILLO, T. M. ALMEIDA
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO - SP – BRASIL
Introdução:  A população idosa está aumentando e em decorrência os casos de 
Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) o que traz um sofrimento a todos. 
Frente a esse panorama, os Cuidados Paliativos vêm como uma abordagem para 
auxiliar no cuidado que tem como objetivo reduzir a dor nas dimensões; psicológi-
cas, sociais, físicas e espirituais. Objetivo: O manejo do sofrimento do paciente e 
de seus familiares no processo de adoecimento. Relato de Caso: Lucas fez cirurgia 
cardíaca de Revascularização do Miocárdio e evoluiu com Acidente Vascular Cere-
bral Isquêmico em Lobo Occipital Esquerdo em peri-operatório, ficou em intubação 
orotraqueal prolongada, em consequência fez uso de sonda de alimentação enteral, 
traqueostomia (TQT) sendo indicado Cuidados Paliativos proporcionais. Após um 
período, o nível de consciência oscilava o que não contribuiu para a retirada dos 
dispositivos, sendo indicada a gastrostomia (GTT), qual teve complicações clinicas 
como inflamação. Na enfermaria, a equipe identificou maior nível de alerta e cons-
ciência com a equipe e sua família, sendo assim realizado o trabalho conjunto da 
psicologia com a fonoaudiologia e com a fisioterapia que tinha como objetivo a me-
lhora da comunicação (desmame da TQT) e deglutição (retirada da via alternativa de 
alimentação - GTT), havendo sucesso total na retirada dos dispositivos. Nos atendi-
mentos psicológicos Lucas sofreu por estar limitado e dependente e demonstrava 
quando se contorcia, ao escutar os médicos falando com a família, ao ser cuidado 
no banho e ao pedir comida porque estava com fome e não podia comer. No proces-
so fomos trabalhando que a inflamação possivelmente era também psicossomático, 
ou seja, devido as invasões pelos procedimentos no corpo a mente não conseguia 
pensar e elaborar mas o corpo reagia. Um momento delicado no processo ocorreu 
quando o filho foi hospitalizado e Lucas sofreu com sua ausência nas visitas e nas 
videochamadas.  Resultado: O cuidado integral ao paciente e a família possibilitou 
a equipe aliviar o sofrimento emocional, respeitar o desejo e propiciar sustentação e 
condições da ida para casa. A esposa contou que ele sentava a mesa e fazia todas 
as refeições com os netos. A família unida pode viver, brindar a vida e guardar as 
memórias das fotos tiradas e dos vídeos, e assim, trabalharam a despedida. Con-
clusão: No caso de Lucas mostramos a importância do trabalho eficaz da equipe 
multiprofissional na reabilitação do paciente conseguindo retirar os dispositivos e a 
tão sonhada alta hospitalar. 

EP 142
EFEITOS DE SEIS SEMANAS DE TELE-EXERCICIO RESISTIDO SOBRE 
O TRAÇO DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO, PERCEPÇÃO DE ESTRESSE 
EM ADULTOS
RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA, CAMILA G. A. OLIVEIRA, CÉLIO A. DE PAULA JÚNIOR, 
ANÁRIO D. ROCHA JÚNIOR, ANA CRISTINA S. REBELO, LUCAS RAPHAEL BENTO E SILVA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA - GOIÂNIA - GO - BRASIL
Introdução: A pandemia do coronavírus resultou em uma instabilidade social e as medi-
das preventivas recomendas incluíram o isolamento social, proibição de grandes eventos, 
fechamento de academias, trabalho remoto e diversas outras medidas restritivas. Con-
tudo, essas mudanças impactam no comportamento humano, e vêm sendo apontadas 
como responsáveis pelo aumento percentual de pessoas com depressão, ansiedade e 
síndrome do pânico.  Nesse contexto emerge, uma modalidade de treinamento resistido 
remoto, denominada de tele-exercício, que se mostra eficaz para manutenção da saúde 
física e mental de jovens saudáveis. Objetivo: Avaliar os efeitos do tele-exercício resisti-
do sobre os níveis de ansiedade, depressão e estresse em jovens adultos. Materiais e 
Métodos: A amostra foi composta por 13 participantes do sexo masculino, com idade 
média de 21.8 anos. O estudo teve características de um ensaio clínico randomizado. 
Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética com o número 4.473.694. que realizaram 
avalições de ansiedade, depressão e estresse, Escala de Percepção de Estresse-10, In-
vetário de Beck e Inventário de Ansiedade Traço-estado, respectivamente.após a avalia-
ção inicial os voluntários foram alocados em dois grupos distintos, o Grupo Treinamento 
Resistido (GTR) que realizou o protocolo de exercício resistido tele-monitorado por seis 
semanas e o Grupo Controle (GC) que participou do mesmo processo de acolhimen-
to de informações, porém, não realizou a intervenção do treinamento. Os exercícios do 
protocolo de intervenção foram: polichinelos, corrida estacionária, apoio, superman, aga-
chamento livre, stiff e abdominal curto. Para comparação entre os protocolos foi utilizado 
o teste-t, a=5%.  Resultados: Foram observadas reduções significativas nos níveis de 
estresse e ansiedade e, consequente um aumento dos níveis dos scores no grupo que 
não realizou os exercícios, porém aumentos não significativos, conforme apresentado na 
figura 1. Conclusão: Depreende-se, portanto, que o Treinamento Resistido é uma ótima 
opção para auxiliar no tratamento bem como atenuar os scores das respectivas doenças.
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EP 143
FATORES DE RISCO MODIFICÁVEIS ENTRE TABAGISTAS CARDIOPA-
TAS E NÃO CARDIOPATAS HOSPITALIZADOS
LEONARDO SANTOS DE SOUZA, SILVIA MARIA CURY ISMAEL
HOSPITAL DO CORAÇÃO –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: Poucos trabalhos nacionais têm investigado comportamentos de risco car-
diovascular em pacientes tabagistas no serviço de saúde suplementar, especialmente 
na atenção terciária em que é possível maior abertura e motivação para a mudança 
considerando a percepção concreta do paciente sobre as consequências de um estilo 
de vida pouco saudável. Objetivos: Caracterizar e comparar os fatores de risco modi-
ficáveis conforme proposto pelo estudo INTERHEART entre tabagistas cardiopatas e 
não cardiopatas hospitalizados na saúde suplementar.  Métodos: Estudo transversal 
exploratório aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE nº 44662921.0.0000.0060) em que 
foram analisados dados coletados retrospectivamente em prontuário de 329 pacientes 
avaliados nos últimos 5 anos pelo serviço de psicologia de um hospital privado na cida-
de de São Paulo, alocados em grupo cardiopatas (n=211) e não cardiopatas (n=118). 
Análise Estatística: Foram realizadas análises descritivas e inferenciais por meio de 
testes não paramétricos, testes de Qui-Quadrado e Exato de Fisher, utilizando o R (R 
Core Team (2021)) adotando p<0,05. Resultados: Os pacientes avaliados apresen-
tavam gênero masculino (68.7%), M=58.7 anos (±13.3), casados (63.5) com ensino 
superior (70.8%).  Além do tabagismo, foram prevalentes o sedentarismo (73.2%), hi-
pertensão (67.2%) e a dislipidemia (50.5%). A distribuição dos demais fatores também 
foi expressiva, a saber: etilismo ocasional (35%) ou crônico (18.5%), diabetes mellitus 
(31%), obesidade abdominal (26.7%) e transtorno depressivo (13.1%). Houve diferença 
(p<0.001) entre os grupos no que diz respeito a hipertensão, diabetes e dislipidemia, 
sendo mais prevalentes nos cardiopatas, em que a média geral de fatores de risco 
também foi maior nesse grupo (p<0.001), conforme apresenta o gráfico 1. Além disso, 
apresentaram maior tempo de internação (p<0.001) e taxa de reinternações compa-
rado aos não cardiopatas. É possível que aspectos de personalidade tipo A e tipo D 
exploradas pela psicocardiologia e elevado nível socioeconômico, além do estresse e 
escassez de estímulos reforçadores adaptativos contribuam para a manutenção dos 
fatores de risco, sendo necessários estudos futuros nessa direção. Conclusão: Os 
tabagistas cardiopatas apresentam maior número de comportamentos de risco modifi-
cáveis, carecendo de intervenções mais abrangentes para uma prevenção secundária 
eficaz no contexto de saúde suplementar.

EP 145
O DESPERTAR DA FÊNIX: REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS DE UM 
PACIENTE PALIATIVO QUE RESPONDEU A TERAPÊUTICA CURATIVA 
CARDIOLÓGICA
LEONARDO SANTOS DE SOUZA, PRISCILA MARIA GABOS, ADRIANA APARECIDA 
FREGONESE, SILVIA MARIA CURY ISMAEL
HOSPITAL DO CORAÇÃO – SÃO PAULO- SP - BRASIL
Introdução: Diversos conflitos emocionais permeiam pacientes e familiares ao longo 
do processo de cuidados paliativos (CP) exclusivos ou proporcionais. Portanto, justi-
fica-se a abordagem psicológica, uma vez que urgências emocionais são esperadas 
diante desse contexto. Método e Casuística: Relato de caso desenvolvido a partir 
da avaliação e acompanhamento psicológico de um paciente cardiopata grave em 
hospitalização prolongada que após inserido em CP proporcionais respondeu ao tra-
tamento curativo em um hospital privado. Paciente sexo masculino, 66 anos, casado, 
uma filha, médico, internou por quadro de infarto agudo do miocárdio que evoluiu 
com acidente vascular encefálico isquêmico e choque misto que ocasionou delirium, 
Insuficiência cardíaca e Renal. Pouco responsivo ao manejo clínico intensivo. Apre-
sentava autocuidado prejudicado, síndrome metabólica, doença arterial coronariana 
com cirurgia cardíaca prévia, tabagismo e depressão. Resultados: Após avaliação 
psicológica em unidade coronariana foi acompanhado ao longo dos 86 dias hospita-
lizado. Diante da piora clínica e emocional progressivas, manifestou no atendimento 
psicológico o desejo de receber CP e reavaliar o nível de investimento terapêutico. 
Foram associados cuidados paliativos proporcionais ao plano terapêutico curativo 
após discussão entre as equipes paliativista, intensivista e assistente, validando os 
desejos e acolhendo as angústias dos familiares frente ao prognóstico reservado. 
Inicialmente as intervenções buscaram fortalecer os poucos  recursos de enfrenta-
mento adaptativos do paciente e estimulação cognitiva. Realizar psicoeducação e 
mediação da comunicação na tríade paciente-família-equipes, manejo do humor e 
ataques de pânico, além de reduzir esquivas emocionais sobre o deixar de cuidar 
e ser cuidado, com base no reforçamento diferencial de respostas alternativas. A 
articulação das equipes permitiu otimizar o tratamento, estimular reservas biológicas 
pela transdisciplinaridade, promovendo resposta gradual do paciente ao tratamento 
curativo, acarretando ameaças ao processo saudável de luto antecipatório iniciado, o 
que foi essencial no processo terapêutico para emergir novos sentidos e projetos de 
vida, pouco explorados pelo paciente e familiares, trabalhar inseguranças esperadas, 
mesmo diante da percepção de melhora clínica, maior independência e capacidade 
funcional. Conclusão: O acompanhamento psicológico foi essencial para o acolhi-
mento do sofrimento emocional e estabelecimento do cuidado centrado no paciente, 
ressignificando autorregras que prejudicavam sua qualidade de vida.

EP 144
NOVAS POSSIBILIDADES PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE 
TRANSPLANTE CARDÍACO
P.M. GABOS, S, V. DOMINGUE, A. A. FREGONESE, S. ISMAEL
HOSPITAL DO CORAÇÃO –SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: O transplante cardíaco (TX) é uma proposta terapêutica para melhora 
da qualidade e tempo de vida em pacientes com insuficiência cardíaca refratária. 
Sendo um tratamento complexo, cuja disponibilidade de órgãos para doação é 
escassa, a avaliação psicológica é preconizada na literatura como um importante 
instrumento para compreensão de fatores de risco, facilitadores e dificultadores no 
enfrentamento do tratamento. Apesar da entrevista psicológica semi-dirigida ainda 
ser o principal instrumento para o psicólogo especialista em transplante, se faz ne-
cessária a busca de outros instrumentos que ampliem a avaliação do candidato e 
identificação de complicadores. Objetivos: Avaliar o uso do teste psicológico As 
Pirâmides Coloridas de Pfister como instrumento aliado à entrevista psicológica. Mé-
todo: O Pfister analisa aspectos da personalidade, dinâmica afetiva e habilidades 
cognitivas; é um teste rápido, de fácil manuseio e aplicação. A literatura mostra que 
sua aplicação pode auxiliar no processo diagnóstico de Depressão, que pode ser 
um complicador para realização do transplante. Utilizou-se o Pfister nos pacientes 
candidatos a transplante cardíaco, tanto em internação quanto em ambulatório. 
Entrevista semi-dirigida complementou a análise de dados e posterior indicação ou 
contraindicação ao transplante. Resultados: A amostra se caracterizou por cinco 
pacientes (três homens e duas mulheres), com média de idade de 54±9 anos. Sen-
do um teste projetivo, onde não há conceito de certo ou errado e possibilidade de 
manipulação, foi possível identificar características de funcionamento afetivo-emo-
cional como: transtorno de personalidade esquizoide, baixo limiar de tolerância para 
frustrações, estilo de pensamento desorganizado e depressivo, uso de substâncias 
e habilidades cognitivas (funções executivas). Todas essas foram identificadas como 
fatores de contraindicação relativa ao transplante.  Assim, com tais questões melhor 
delineadas, também foi possível traçar metas de cuidado com a equipe médica e 
multidisciplinar. Além disso, mesmo com o paciente hospitalizado, a aplicação do 
teste foi possível e não desgastante para o paciente, não havendo necessidade de 
organização de ambiente recluso e estruturado. Conclusão: O Pfister foi um instru-
mento facilitador na avaliação psicológica para transplante cardíaco. Deve, portanto, 
ser contemplado como uma das novas sugestões para o psicólogo de transplante.

EP 146
OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO NO PACIENTE EM CUIDADOS PA-
LIATIVOS COM AFASIA DE EXPRESSÃO
M.D. NARCHI, T. M. ALMEIDA, M.T.C. CASTILLO, R.G. FERNANDES
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA – SÃO PAULO- SP – BRASIL
Introdução: O Cuidado Paliativo visa o cuidado integral do paciente desde o diag-
nóstico de uma doença ameaçadora à vida. A equipe multiprofissional que atua nos 
Cuidados Paliativos busca o alívio do sofrimento biopsicossocial e espiritual sendo 
a comunicação um pilar imprescindível no processo do cuidado. Objetivo: Relatar 
a atuação multidisciplinar nas questões relacionadas à comunicação não verbal no 
caso de M. em Cuidado Paliativo. Relato de Caso: M. tem histórico de três Infartos 
Agudo do Miocárdio prévios e Acidente Vascular Cerebral isquêmico 2021. Indicado 
Cuidados Paliativos devido Síndrome Coronariana Aguda anterior extenso com angio-
plastia sem sucesso evoluindo com disfunção ventricular grave. M. foi avaliado quanto 
à comunicação e apresentava um quadro de Afasia com compreensão preservada e 
dificuldade importante na expressão verbal e escrita o que o limitava na comunicação 
com a equipe e familiares. No trabalho fonoaudiológico, durante o período de inter-
nação, foram construídas pranchas de comunicação com as demandas do paciente 
contendo sentimentos, imagens dos verbos principais de ação, alimentos de sua ro-
tina, elementos de vestuário e membros da família. E, desse modo, visou favorecer 
a comunicação do paciente com os familiares para expressar os seus desejos. Na 
conferência familiar um dado que a esposa contou foi que ao adoecer M. percebeu a 
proximidade da morte e gravou uma despedida com mensagens de agradecimentos e 
perdão. E, nesse momento, ele estava muito angustiado por não conseguir se comu-
nicar pelo verbal. Os atendimentos psicológicos propiciaram uma abertura de escuta 
da comunicação não verbal que era expressada pelos gestos, o corpo que se agitava, 
o olhar que comunicava as emoções e com a postura. Os conteúdos trazidos eram a 
dor, o medo de ser abandonado, de não se recuperar e de ter que retornar à Unidade 
Terapia Intensiva caso piorasse. Foi realizada a diretiva antecipada respeitando o seu 
desejo e autonomia de caso piorar que fosse cuidado junto aos familiares sem ter o 
corpo invadido. A rede de apoio conteve e atendeu suas necessidades diminuindo a 
angústia. A questão relevante foi trabalhar a melhora do seu quadro e o preparo de 
M. para casa o que causou grande alívio pois estava menos ansioso e mais próximo 
à vida do que a morte. Também, a questão da autoimagem e do luto por suas perdas 
foram abordadas. Conclusão: Através desse caso mostramos a importância de bus-
car alternativas de comunicação não verbal na tentativa de melhorar a comunicação e 
minimizar o sofrimento do paciente, família e equipe.
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SERVIÇO SOCIAL
EP 147
A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL FRENTE A NOVAS TECNOLO-
GIAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: DISPOSITIVOS DE ASSISTÊNCIA 
CIRCULATÓRIA MECÂNICA
M POMPIANI, S SILVA, ALS RIBEIRO, EM SILVA, DVC BARBOSA
INSTITUTO DO CORAÇÃO DO HCFMUSP –SÃO PAULO - SP - BRASIL. GEAP SAÚDE - 
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Introdução: A presença de produtos inteligentes vem crescendo nos últimos anos e, 
sua empregabilidade é pouco conhecida no campo da saúde. A Inteligência Artificial 
está presente nos aparelhos que nos levam a diagnósticos mais precisos e nos dis-
positivos que atuam no prolongamento da vida. O número de pessoas cardiopatas é 
significativo, e muitos necessitam de tratamentos mais agressivos, como o transplante 
cardíaco, esbarrando em limitações, tais como a falta de doadores. A implantação dos 
Dispositivos de Assistência Circulatória Mecânica - DACM se tornam uma alternativa 
para pacientes em lista de transplante. O objetivo deste trabalho está direcionado a 
explanar sobre a atuação profissional do assistente social no processo de seleção 
do paciente candidato ao implante de dispositivos. Método: Utilizou-se de pesquisa 
bibliográfica e de observação empírica do cotidiano profissional. Resultado: Obser-
vou-se a insuficiência de publicações sobre o tema na área do Serviço Social, sendo  
compreensível em função de ser algo novo no âmbito clínico. Encontramos na litera-
tura, normas e diretrizes que conduzem os critérios para dispensação e seleção dos 
candidatos ao DACM, os quais devem ser avaliados quanto à presença de fatores 
que possam contra indicar ou influenciar na sobrevida após o implante, analisando 
aspectos clínicos, estado emocional e fatores externos, os determinantes sociais. O 
trabalho da equipe multidisciplinar, na qual o assistente social está inserido, se faz 
determinante na qualidade da assistência e no êxito do tratamento. O assistente social 
atua diretamente na identificação dos determinantes, os quais influenciam na organi-
zação social do paciente e de sua rede familiar, e em seu processo de enfrentamento 
da patologia. Conclusão: Percebeu-se a necessidade de fomentar o conhecimento 
acerca da atuação do assistente social no processo de implante do DACM, almejando 
ampliar os horizontes e o acesso à informação para aqueles que se encontram na 
fila de espera por um transplante cardíaco. Embora a Diretriz Brasileira de Assistência 
Circulatória Mecânica de 2016 indique uma complexa avaliação multiprofissional do 
paciente para elegibilidade ao DACM, com a finalidade de aferir a compreensão clínica, 
suporte social e emocional, não foi possível identificar à inserção do Serviço Social em 
seu escopo de categorias profissionais e protocolos, o que por sua vez, pode ser con-
siderado um ponto a ser revisto e, aprimorado, nas próximas edições de seus manuais. 

EP 149
MULHER E TRABALHO: SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA (QV) DE DO-
CENTES DE UM CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NO TRIÂNGULO MINEI-
RO, MINAS GERAIS A PARTIR DAS ATIVIDADES DOMICILIARES PELA 
PANDEMIA DA COVID-19
REGINA MAURA REZENDE, PAULA MARA MORAES, ALESSANDRA FERNANDES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM – UBERABA - MG - BRASIL
Introdução: A pesquisa teve como tema ‘’Mulher Trabalhadora: a busca pela com-
preensão da saúde e qualidade de vida (QV) das mulheres trabalhadoras docentes\
professoras da Universidade Federal do Triangulo Mineiro – UFTM a partir do advento 
do isolamento social promovido pela pandemia pela COVID 19’’. OBJETIVO: Aproxi-
mar do cotidiano das mulheres docentes do Curso de Serviço Social, em tempos de 
pandemia, e verificou os referenciais de saúde e QV, a partir dos dados coletados, 
e descreveu as principais patologias que levaram essas mulheres ao adoecimento, 
e as situações advindas do processo de trabalho domiciliar, e assim identificou os 
motivos que levam as mulheres ao adoecimento ou afastamento das atividades da 
docência, bem como levantou indicadores referentes à qualidade de vida das pro-
fessoras da UFTM, e referenciais pré e pós período de isolamento social no trabalho 
em regime domiciliar. Metodologia: Trata-se de pesquisa de abordagem quantitativa, 
que, levantou os índices acerca da qualidade de vida das docentes nesse período de 
pandemia, e como proposto, discorrer sobre as implicações que o isolamento social 
acarretou para as mesmas. A pesquisa contou com o instrumental WHOQOL-GRU-
PO WHOQOL-Brasil e questionário norteador para traçar o perfil das mulheres. Os 
instrumentos foram disponibilizados via tecnologias da informação, criação de for-
mulários via Google Forms, e assim, encaminhados para as participantes da pesqui-
sa, e, análise de dados. Resultados: Em dados preliminares, com estudo específico 
no curso de Serviço Social, a partir do trabalho domiciliar, foi possível verificar aumen-
tos consideráveis nas seguintes patologias: ansiedade e enxaqueca (40%=>80%), 
hipertensão e cefaleia (60%=>80%), problemas visuais e gastrite (20%=>50%), 
problemas de coluna (10%=>40%). Quanto a medicamentos, tem-se: anti-hiperten-
sivo (74%), analgésicos (70%), ansiolítico e antidepressivo (50%). Quanto aos índices 
de QV, tem-se: insatisfação com a saúde (50%), baixa concentração (30%), pouca 
energia (60%), dificuldade de sono (80%), QV ruim (40%), tratamento médico (70%) e, 
presença de pensamentos negativos (100%). Conclusão: O estudo (preliminar), com 
dados específicos de realidade do curso de Serviço Social, sinaliza que o regime de 
trabalho domiciliar, decorrente da pandemia causada pela COVID 19, acrescido da 
sobrecarga de atividades ligadas a filhos-família têm contribuído ao agravamento 
no adoecimento das docentes. Logo, o processo reivindica a necessidade de lan-
çar mão de múltiplas jornadas de trabalho, e  decrescendo os índices de saúde e 
Qualidade de Vida.

EP 148
CUIDADOS PALIATIVOS E SERVIÇO SOCIAL: REFLEXÕES A PARTIR 
DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
REGINA MAURA REZENDE, GABRIEL RAMOS NASCIMENTO EVANGELISTA , BRUNO 
DE PAULA CHECCHIA LIPORACI 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO UFTM - UBERABA - MG - BRASIL
Introdução: O Serviço Social é uma profissão que se vincula historicamente aos ser-
viços de saúde. Nos cuidados paliativos o assistente social é essencial por conse-
guir compreender os pacientes numa perspectiva de totalidade e realizar abordagens 
integradoras junto à equipe multiprofissional, e, em todas as áreas da saúde se faz 
necessária a intervenção que contemple o acolhimento da pessoa na condição de 
terminalidade. Objetivo: O estudo objetivou conhecer as pesquisas e os trabalhos 
desenvolvidos nos últimos anos na área de cuidados paliativos visando a atuação do 
assistente social. Métodos: A revisão integrativa, como um dos métodos de pesquisa 
possibilitou a realização de levantamento dos dados, seleção e agrupamento de estu-
dos sobre cuidados paliativos, bem como construir uma análise da literatura sobre o 
tema. Foi possível ainda realizar aproximações e reflexões sobre a temática Cuidados 
Paliativos, evidenciando ideias e formulando pressupostos para estudos futuros, as-
sociada a perspectiva crítico-dialética. O Serviço Social e cuidados paliativos articula 
legislações sociais, como Constituição da República Federativa do Brasil (1988), Car-
tilha dos Direitos das Pessoas com Câncer, legislações da Política de Saúde, Estatuto 
da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, Código de Ética Profissional, Política 
Nacional de Assistência Social, direcionando a atuação a 3 segmentos que constituem 
o processo de tratamento: a pessoa em cuidados paliativos (protagonista), família e 
equipe, dada a necessidade e o direito de oferecer acolhimento, pois, nesse momen-
to será constituída uma relação de segurança/confiança. Resultados: Com base nos 
dados levantados foi possível perceber que as pesquisas e estudos desenvolvidos nos 
cuidados paliativos têm crescido, o que contribui para a compreensão do tema. Com 
ênfase na atuação do assistente social têm sido desenvolvidas em várias frentes: o tra-
balho com crianças e adolescentes, a atuação do assistente social no âmbito hospita-
lar, cardiologia e oncologia são destaque, entre outros, sendo que estes estudos estão 
associados ao espaço sócio-ocupacional em que cada profissional está inserido. Con-
clusão: O enfoque do trabalho do assistente social nos cuidados paliativos contempla 
o acolhimento, a escuta qualificada, o fortalecimento de vínculos, o trabalho interdis-
ciplinar e multiprofissional entre outros elementos imprescindíveis ao acolhimento das 
demandas relacionadas a terminalidade, e as diversas repercussões desse processo.
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De acordo com o apresentado na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos 
do Sistema Único de Assistência Social a equipe de trabalho referenciada de um 
Centro de Referência da Assistência Social deve ser constituída de forma multidis-
ciplinar ou multiprofissional, ou seja, deve apresentar em seu quadro funcional bá-
sico: técnicos de nível superior (assistentes sociais, psicólogos e cientistas sociais/
antropólogos) e técnicos de nível médio (auxiliares administrativos e cuidadores). 
Para explicitar os parâmetros de atuação profissional na saúde do Assistente social 
(AS) é importante caracterizar o entendimento de ação profissional que, se estrutura, 
sustentada no conhecimento da realidade e dos sujeitos para os quais são destina-
das, na definição dos objetivos, na escolha de abordagens e dos instrumentos apro-
priados às abordagens definidas. Assim, o objetivo do presente estudo é por meio 
de uma revisão da literatura, discorrer sobre as diversas possibilidades de atuação 
do profissional de Serviço social no cenário de saúde. Foi realizada uma busca na 
literatura, utilizando-se artigos em inglês e português, os quais estavam de acordo 
com os critérios de inclusão estabelecidos para o trabalho, e verificou-se que os as-
sistentes sociais na saúde podem atuar em quatro grandes eixos: atendimento direto 
aos usuários; mobilização, participação e controle social; investigação, planejamento 
e gestão; assessoria, qualificação e formação profissional. A partir do exposto, é pos-
sível nortear diretrizes para a ação do AS nas diversas áreas da saúde e é importante 
destacar, que esses eixos não devem ser compreendidos de forma segmentada, 
mas articulados dentro de uma concepção multidisciplinar.


