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TL 64345
Síndrome de Brugada e IAM: a relevância do diagnóstico diferencial

VINICIUS E A COSTA, PETRÔNIO S COSTA, BRUNO M BRITO, LUIZ E VIANA, 
GABRIEL O GOMES e RAFAEL F S RODRIGUES

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Belo Horizonte, MG, BRASIL.

Introdução: A Síndrome de Brugada (SB) é uma canalopatia cardíaca de origem au-
tossômica dominante com penetrância incompleta que cursa com disfunção de canais 
iônicos da membrana celular dos cardiomiócitos, sem alterações cardíacas estruturais 
aparentes. A SB apresenta prevalência mundial de 1-5/10.000 indivíduos. No ECG, 
caracteriza-se por elevação do segmento ST nas derivações (V1 a V3) e bloqueio do 
ramo direito completo ou incompleto, com risco de taquiarritmia ventricular, síncope e 
evolução para morte súbita. Descrição do caso: Apresentamos o caso do paciente 
P.S.C, 29 anos, sexo masculino, que deu entrada no serviço de emergência de baixa 
complexidade em 10/2007 com relato de precordialgia intensa durante condução de 
veículo. Ao exame: agitado, dispneico, diaforético, PA 170/100 mmHg e fácies dolorosa. 
À ausculta, BNRNF, 3T (B3?), sem sopros. Ao exame laboratorial, marcadores cardíacos 
alterados. História familiar de morte súbita, sem diagnóstico etiológico. ECG mostrava 
supradesnivelamento de segmento ST, interpretado como isquêmico. Paciente submetido 
a trombólise química, sem alterações no padrão de ECG. Encaminhado ao centro de 
maior complexidade, permaneceu em CTI por 24 horas. Recebeu alta hospitalar com 
diagnóstico de transtorno de ansiedade. Apresentou novo episódio de síncope 72 horas 
após primeiro evento, levado novamente a pronto atendimento. Atendido em Unidade 
Coronariana, observado padrão de ECG sugestivo de SB e ecocardiograma sem al-
terações. Seguiu com propedêutica extensa e específica. Ao Estudo Eletrofisiológico, 
confirmado o diagnóstico de canalopatia. No serviço de Cardiologia do HC-UFMG, sub-
metido à avaliação e implante de cardiodesfibrilador (CDI). Conclusão: Analisando-se 
o percurso feito pelo paciente nos serviços de saúde com diferentes complexidades, é 
notória a grande dificuldade para o diagnóstico da SB, dada a apresentação clínica e 
padrão de ECG semelhantes aos de eventos coronarianos. Ademais, podemos destacar 
que, em razão de sua baixa incidência, os serviços, mesmo os especializados, optam 
por descartar outras síndromes que também possuem elevada morbimortalidade ou, até 
mesmo, não elencam a SB como hipótese diagnóstica. Pela observação dos aspectos 
analisados, evidencia-se a importância de uma boa interpretação do ECG, tendo em vista 
que algumas cardiopatias raras podem ser suspeitadas com apenas o reconhecimento 
de determinados padrões no exame.

64363
Panorama das internações por insuficiência cardíaca congestiva na Bahia 
durante a pandemia de COVID-19: uma análise biopolítica

LUNA MARQUES MACEDO, LEONARDO JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, ÉRICA KAREN 
SOUSA NOVAIS, IALLY MARIANA BRITO DE LIMA, LUDMILLA ISADORA MENDES 
FAGUNDES e EMANOELLY NASCIMENTO SILVA

UniFTC-Paralela, Salvador, BA, BRASIL - Faculdade Santo Agostinho-FASA, Itabuna, 
BA, BRASIL.

Introdução: A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é o desfecho comum de todas 
as cardiopatias e, na última década, a Bahia registrou média de 16.932 internações 
por ano. Durante a pandemia do SARS-COV-2, surgiram preocupações generalizadas 
sobre procurar atendimento em unidades de saúde por conta do risco de contrair essa 
infecção desconhecida, além de diversas dúvidas de como a população deveria se 
comportar diante da iminente crise de saúde pública no país. A redução dos registros 
de doenças de alta prevalência, como a ICC, durante a pandemia fez surgir hipóteses 
acerca de uma possível subnotificação fraudulenta dos agravos em detrimento de 
uma notificação exacerbada da infecção pela COVID-19. Diante disso, esse estudo 
se propôs a comparar o número de internações por ICC, na Bahia, antes e depois da 
pandemia de COVID-19, no intuito de apresentar o impacto da pandemia sobre os 
registros desse agravo. Método: Trata-se de um estudo ecológico das internações 
por ICC entre 2015 e 2020 na Bahia, realizado através do Sistema de Informações 
Hospitalares (SIH/DATASUS). Os dados foram analisados considerando o ano de 
atendimento da ICC. Dispensa-se a apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
por serem utilizados dados públicos, sem identificação dos participantes. Resultados: 
Entre os anos de 2015 e 2019, foram registradas, em média, 12.675 internações por 
ICC. Já em 2020, ano de início da pandemia no Brasil, houve 10.962 internações. 
Conclusão: Nos últimos cinco anos, a Bahia apresentou uma linearidade no registro 
de internações por ICC, com uma tendência pouco expressiva para a redução dos 
casos. Porém, essa realidade não se confirmou durante o ano de início da pandemia 
do SARS-COV-2 que apresentou queda de 23% das internações quando comparado 
ao ano anterior. É evidente a redução destoante da média no número de internações 
por ICC durante a pandemia de COVID19. Apesar de a queda falar a favor da redução 
nas notificações, não é possível atribuir essa redução a intenções fraudulentas. 
É provável que tal redução tenha ocorrido como consequência, principalmente, do 
receio da população de procurar atendimento médico durante o período pandêmico, 
estimulada pelas medidas de isolamento social e o temor de se infectarem nos centros 
de saúde. Estudos longitudinais devem ser engendrados para responder tais hipóteses 
levantadas e assim disponibilizar melhor orientação à população baiana.

64350
Infarto Agudo do Miocárdio no Brasil: impacto da pandemia da Covid-19 nos 
internamentos e na taxa de mortalidade

ISABEL FERREIRA CINTRA, LUÍSA MATOS QUEIROZ, THAIS FARIAS BRAGA, ANDRÉ 
MAURÍCIO SOUZA FERNANDES e KATIA DE MIRANDA AVENA

Centro Universitário de Tecnologia e Ciências (UNIFTC), Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: Dentre as doenças cardiovasculares, o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 
apresenta os maiores índices de morbimortalidade no Brasil e no mundo. Com o 
advento da pandemia de coronavírus (COVID-19), acredita-se que o isolamento social 
e as inúmeras modificações na organização e funcionamento dos sistemas de saúde 
tenham impactado nos atendimentos cardiológicos de emergência, refletindo registros 
de internamento e mortalidade. Assim, torna-se relevante compreender o impacto da 
pandemia nesse cenário. Objetivo: Analisar o impacto da pandemia de COVID-19 nos 
internamentos e na taxa de mortalidade por IAM no Brasil, descrevendo o perfil socio-
demográfico e epidemiológico desses pacientes. Métodos: Estudo ecológico, realizado 
pelos Sistemas de Informações Hospitalares (SIH) e de Informações sobre Mortalidade 
(SIM). Foram analisadas variáveis sociodemográficas e epidemiológicas, internações, 
óbitos e taxa de mortalidade por IAM (para cada 100 mil habitantes), nos anos de 2019 
e 2020, no Brasil. Dispensou-se apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa por 
terem sido utilizados dados públicos, agregados, sem identificação dos participantes. 
Resultados: No Brasil, em 2019, foram internados 132.173 pacientes por IAM, dos quais 
68.689 foram a óbito (52,0%). Em 2020, registrou-se 118.372 internamentos e 25.467 
óbitos por IAM (21,5%), refletindo queda tanto nos internamentos como na proporção 
de óbitos (10,4% e 58,7%, respectivamente). Ao analisar perfil epidemiológico desses 
óbitos, em ambos os anos, observou-se maior prevalência entre homens (59,1% e 
60,1%), idosos (78,0% e 77,9%), brancos (48,7% e 53,2%) cujo atendimento aconteceu 
em caráter de urgência (95,7% e 95,2%). A taxa de mortalidade mostrou-se superior em 
2019 quando comparada a 2020 (48,8 versus 18,0, com p<0,001). Conclusão: Durante 
a pandemia de COVID-19 no Brasil, houve redução dos internamentos por IAM, sem 
alteração no perfil sociodemográfico e epidemiológico dos pacientes que foram a óbito, 
sendo estes mais prevalentes entre homens, idosos, brancos, atendidos em caráter de 
urgência. Entretanto evidenciou-se expressiva queda na taxa de mortalidade. Esse estu-
do traz informações atualizadas para a elucidação dos achados clínico-epidemiológicos 
e contribui para que novas políticas públicas sejam elaboradas, visando corrigir as 
complicações dos pacientes portadores de Síndrome Coronária Aguda em eventos de 
pandemia e/ou epidemia futuros.

64449
Anticoagulação no paciente idoso: avaliação além dos escores habituais

STELLA MARIANA FERREIRA GIOLO, 

UNIFISIO - Cardiologia clínica e Reabilitação, FRANCA, SP, BRASIL.

Introdução: A fibrilação atrial (FA) ocorre em 1-2% da população geral e sua 
prevalência aumenta com a idade, chegando a 5-15% em pacientes acima de 80 
anos. A FA aumenta em cinco vezes o risco de acidente vascular cerebral (AVC) 
sendo responsável por 20-30% destes (cardioembólicos), que costumam ser mais 
graves do que os de outras etiologias. Discussão: Conforme as diretrizes, todos os 
pacientes com FA, devem ser avaliados para anticoagulação. Com este fim, foram 
criados os escores, sendo os mais usados o CHADS2 e o CHA2DS2VASc, para 
indicação de anticoagulação e o HAS-BLED para avaliação do risco de hemorragia. 
Devemos levar em consideração comorbidades que aumentam o risco de quedas e 
traumas (como demência ou neuropatia periférica), comorbidades que aumentem o 
risco de sangramento (doença diverticular, trombocitopenia, neoplasia) e preditores 
de hemorragia intracraniana (idade avançada, história prévia de doença cerebro-
vascular). Nos grandes ensaios clínicos não foram analisados e publicados dados 
referentes a anticoagulação no idoso frágil. Dessa maneira a escolha do melhor 
tratamento deve ser individualizada, ponderando se o paciente deve ou não ser 
anticoagulado e, se sim, se com a anticoagulação clássica ou com DOAC. O 
Índice Prognóstico Multidimensional (IPM) é uma nova ferramenta prognóstica de 
mortalidade em um ano, baseada na execução de uma Avaliação Multidimensional 
(VMD) de idosos. Pelo IPM a estratificação do idoso frágil pode ser realizada e o risco 
de mortalidade pode ser estimado em um mês até um ano. Conclusão: A polifarmácia, 
presença de comorbidades, comprometimento cognitivo, risco de quedas e risco de 
sangramentos., dentre outros, fazem com que seja impossível o desenvolvimento de 
um algorítimo para tratamento da população octagenária devido a sua complexidade 
e pluralidade clínica. O CHA2DS2VASc e o HAS-BLED não são suficientes para guiar 
uma decisão terapêutica.
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64458
Relação entre adiponectina e infarto do miocárdio em pacientes diabéticos

MARIANA SANDOVAL TERRA CAMPOS GUELLI e TULIO LOYOLA CORREA

Centro Universitário de Volta Redonda - UNIFOA, Volta Redonda, RJ, BRASIL - 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS

A adiponectina (AD) é uma proteína secretora específica dos adipócitos que é altamente 
expressa no tecido adiposo. Os níveis de AD diminuem em pacientes com doenças 
cardiovasculares e diabetes tipo 2 (DM). Este estudo teve como objetivo analisar a 
relação entre baixos níveis de adiponectina, diabetes e infarto do miocárdio. Uma 
revisão sistemática foi conduzida seguindo as diretrizes do PRISMA. Os artigos foram 
selecionados na base de dados PubMed / Medline em julho de 2021, usando os ter-
mos [adiponectin] AND [diabetes] AND [myocardial infarction]. Os critérios de inclusão 
limitaram-se a estudos observacionais que avaliaram a associação entre o índice de 
adiponectina no infarto do miocárdio em pacientes diabéticos. Não houve restrição de 
idioma ou data de publicação. Dentre os 130 artigos inicialmente identificados, 49 eram 
elegíveis para esta revisão. A AD inibe a gliconeogênese hepática, exibe propriedades 
antiaterogênicas e antiinflamatórias e promove sensibilidade periférica à insulina. Níveis 
mais baixos de AD estão relacionados a um maior risco de infarto do miocárdio e a um 
pior prognóstico em pacientes com doença arterial coronariana. Os efeitos favoráveis da 
AD estão associados à manutenção da angiogênese induzida por isquemia, diminuição 
da morte do miócito, diminuição da resposta hipertrófica, redução da fibrose intersticial 
e resposta inflamatória atenuada. Foi sugerido que a AD de alto peso molecular é mais 
importante para a proteção vascular. No entanto, não se sabe se níveis mais elevados 
de AD estão associados a um risco reduzido de doença cardíaca coronária e infarto 
do miocárdio entre indivíduos diabéticos. Embora o padrão de cardioproteção da adi-
ponectina seja bem estabelecido, ainda não está claro se níveis mais elevados estão 
associados a redução risco de doença coronariana e infarto do miocárdio em diabéticos.

64454
Experiência com o implante valvular aórtico transcateter (TAVI) em um hospital 
privado na cidade de Salvador – Bahia
CAMILA ORGE RODRIGUES, RAFAEL MODESTO FERNANDES e CRISTIANO 
GUEDES BEZERRA
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública , Salvador, BA, BRASIL - Hospital São 
Rafael, Salvador, BA, BRASIL.
Introdução: O implante valvular aórtico transcateter (TAVI) é considerado uma opção 
terapêutica para pacientes com estenose aórtica, podendo ser realizado nos enfermos 
de todos os riscos cirúrgicos. Assim, este trabalho se justifica pela escassez de 
estudos com o TAVI no Brasil. Objetivos: Descrever o perfil clínico e de complicações 
hospitalares em pacientes submetidos ao TAVI em um hospital de Salvador-BA. 
Métodos: Trata-se de um estudo observacional, descritivo, transversal, realizado 
com dados secundários do banco RETAVI do Hospital São Rafael em Salvador, BA. 
A população do estudo é composta de todos os pacientes com estenose aórtica grave 
(EAo) sintomática, submetidos ao TAVI no referido hospital, no período de 05/03/2018 a 
07/11/2019. Trata-se de uma amostra não probabilística de conveniência obtida em um 
hospital privado, cujos pacientes são conveniados ou particulares. Os dados utilizados 
foram: perfil clínico dos pacientes; dados ecocardiográficos, eletrocardiográficos e 
tomográficos anteriores e posteriores ao procedimento; ocorrência de complicações 
durante a realização do TAVI e durante a internação pós-TAVI; mortalidade intra-
hospitalar; necessidade de marcapasso cardíaco transvenoso; tempo de internamento, 
de permanência na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e características técnicas do 
procedimento. As variáveis quantitativas foram descritas por mediana e amplitude 
interquartil; as qualitativas, por frequência absoluta e relativa. Resultados: O total 
de 23 pacientes do banco RETAVI foram incluídos. A idade mediana foi de 83 anos, 
com 65% dos pacientes do sexo feminino. A mediana do escore de risco Society of 
Thoracic Surgeons (STS) foi de 6; do tempo de internamento total foi de 5 dias e do 
tempo de permanência na UTI de 2 dias. Os sintomas observados na população foram: 
angina (39%), síncope (35%), pré-síncope (26%), dispneia CF I e II (26%) e dispneia 
CF III e IV (70%). A sedação consciente foi adotada em 83% dos casos e a via de 
acesso transfemoral foi unanimidade. A implantação de marcapasso se sucedeu em 
17% da amostra. Não houve óbitos durante o procedimento, internamento ou após 
30 dias. Conclusão: Grande parte da amostra era sintomática, com manifestações 
compatíveis com estágios mais avançados dentro da história natural da EAo. O 
número de complicações apresentado, em geral, foi baixo. Desse modo, o estudo 
trouxe resultados importantes para enriquecer a literatura sobre a situação local do 
TAVI.

64452
Interpretação equivocada de um sopro como inocente e seus desdobramentos: 
um relato de caso
SIMONE RAIMONDI DE SOUZA, VICTOR HUGO DE OLIVEIRA, ANA BEATRIZ 
REGAL DE LIMA, LILIAN STEWART D´IMPÉRIO TEIXEIRA, ROZANA MADEIRA 
DE OLIVEIRA ANDRADE BRITO, CLAUDIO ALBERTO MULE MONTEIRO e MARIA 
EULALIA THEBIT PFEIFFER
Universidade Estácio de Sá - UNESA - Faculdade de Medicina, Rio de Janeiro, RJ, 
BRASIL - Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro - IECAC, Rio de Janeiro, 
RJ, BRASIL.
Introdução: Estenose pulmonar valvar (EPV) grave constitui condição clínica 
manifestada nos primeiros meses de vida. O diagnóstico precoce possibilita 
intervenção percutânea por meio de valvuloplastia, com ótimo prognóstico. 
Interpretação equivocada da ausculta cardíaca e consequente não encaminhamento 
impedem investigação diagnóstica e intervenção precoce, podendo trazer ao bebê 
consequências graves, como sequelas neurológicas ou até óbito. O objetivo do 
presente relato de caso é descrever a complexidade do manejo e o desfecho da referida 
condição clínica quando tardiamente diagnosticada. Descrição do caso: L.N.M.O., 
masculino, 10kg, brasileiro, residente em Mangaratiba, RJ. Fazia acompanhamento 
na Unidade Básica de Saúde (UBS). Aos 10 meses, o médico auscultou um sopro 
cardíaco, interpretou como “inocente” e descartou a necessidade de exames 
complementares ou uso de medicação, atribuindo o cansaço e a cianose ao frio da 
região. Aos 18 meses, foi levado para a UBS com dispneia de início súbito, cianose 
central, lipotimia, vômitos e convulsão. Foi encaminhado para hospital de emergência 
com importante insaturação, evoluindo para ventilação mecânica, mantendo saturação 
entre 40-60%, pulsos filiformes. Tomografia de tórax: cardiomegalia. Ecocardiografia: 
regurgitação tricúspide importante, valva pulmonar espessada com abertura em dome, 
câmaras direitas dilatadas, com movimento paradoxal, veia cava inferior dilatada. 
Diagnosticado com EPV grave associada a choque cardiogênico. Transferido para 
unidade de saúde de alta complexidade em cardiologia em grave estado geral, 
intubado, mal distribuído, em uso de aminas, RCR 2T, FC: 167 bpm, sopro sistólico 
++++/6+. Após estabilização hemodinâmica foi submetido a valvuloplastia pulmonar 
de urgência. TC de crânio: lesões hipodensas difusas nos parênquimas cerebrais 
bilateralmente e cerebelar direito, com focos hiperdensos: acidente vascular isquêmico 
agudo com degenerações. Ficou sob cuidados intensivos até resolução do quadro 
cardiológico, sendo transferido para unidade geral, para reabilitação da neuropatia 
adquirida. Conclusões: A interpretação do sopro auscultado aos 10 meses como 
“inocente” pelo médico da UBS e a decisão por não proceder à investigação levaram à 
evolução desfavorável do paciente, com complicações adquiridas que poderão deixar 
sequelas permanentes. O presente relato propõe uma reflexão sobre a importância da 
Semiologia e Propedêutica para avaliação e condução adequadas nas cardiopatias 
congênitas.

64456
Mortes por causas cardiovasculares na Bahia antes e durante a pandemia da 
Covid-19

LARISSA DE OLIVEIRA SILVA, FERNANDA PROHMANN VILLAS BOAS, LAURA BEA-
TRIZ SANTOS ARAÚJO, YAN LUCAS CASTRO DE ALMEIDA, CAIO MELO DA SILVA 
LAUDANO, DÉBORA PINHEIRO ALVES FERREIRA, LAURA SABRINA DE ALMEIDA 
FERNANDES, LUCAS FERNANDES DE ARAÚJO, NAIANA MOREIRA BOTELHO, 
VITOR DE OLIVEIRA SILVA, EDVAL GOMES DOS SANTOS JÚNIOR e RICARDO 
GASSMANN FIGUEIREDO

Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, BA, BRASIL.

Introdução: A pandemia da COVID-19 afetou profundamente o sistema de saúde 
brasileiro, aumentando a taxa de ocupação de leitos e dificultando o acesso ao cuida-
do. Posto isso, nota-se a importância de se comparar o número de óbitos por causas 
cardiovasculares antes e após o início da pandemia, avaliando a possível influência 
das suas novas dinâmicas no desfecho dos pacientes. Métodos: Estudo descritivo 
e quantitativo dos óbitos por causas cardiovasculares no estado da Bahia antes e 
durante a pandemia da COVID-19. Foram analisados os registros cartoriais de mortes 
por Acidente Vascular Cerebral, Infarto Agudo do Miocárdio e Causas Cardiovasculares 
Inespecíficas (causa indeterminada, morte súbita ou parada cardiorrespiratória associa-
das a hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca etc.) dos anos de 2019 e 2020. Os 
dados foram coletados no Portal de Transparência Civil em julho de 2021 e analisados 
no programa GraphPad Prism 9, no qual foi realizado o teste Mann Whitney para dados 
não paramétricos.  Os dados foram corrigidos para a população dos respectivos anos, 
projetada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. n = número de óbitos por 
100.000 habitantes e o valor de p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 
Resultados: O número de óbitos por causas cardiovasculares aumentou em 9,3% no 
ano de 2020 (n=118,06), comparado ao ano de 2019 (n=107,94), principalmente no 
grupo de causas cardiovasculares inespecíficas (p=0,0072). O total de mortes intra-
-hospitalares não aumentou durante o período analisado (p=0,5137). Em contrapartida, 
os óbitos domiciliares apresentaram um acréscimo (p=0,0008), representando 24,8% 
(n=26,84) das mortes por causas cardiovasculares em 2019, e 31,8% (n= 37,56) em 
2020. Dentre esses, as mais prevalentes foram as causas cardiovasculares inespecífi-
cas, compondo 37,7% (n=10,12) e 42,3% (n=15,92) das mortes domiciliares nos anos 
de 2019 e 2020, respectivamente. Conclusão: Este estudo confirma o aumento nos 
óbitos domiciliares durante a pandemia conforme relatado na literatura. Hipóteses para 
explicar esse acréscimo envolvem a diminuição na procura de atendimento por parte dos 
pacientes, posto o receio de se infectar pela COVID-19, e a menor disponibilidade de 
leitos em comparação com o cenário pré-pandêmico. Além disso, o aumento de mortes 
por causas inespecíficas pode se relacionar com a carência de testes da COVID-19.
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64463
A prevalência de internações por Hipertensão arterial sistêmica em população 
jovem na Bahia nos últimos 10 anos

LUCA MENDES DE SOUZA, LUIZA RABELLO CARDOSO e VICTOR ARAUJO 
FELZEMBURGH

Centro universitário UniFTC, Salvador, BA, BRASIL - Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial, 
na qual apresenta elevação sustentada da pressão arterial. Tem maior prevalência em 
pessoas de raça negra/cor preta, em adultos e idosos. Um dos fatores de risco é a 
etnia afrodescendente.  Cerca de 35% da população com mais de 40 anos apresenta 
HAS. O seu aparecimento está cada vez mais precoce e estima-se que cerca de 4% 
das crianças e adolescentes também sejam portadores de HAS. Neste viés, o presente 
estudo é de grande importância, pois segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, a Bahia tem proporção de negros e pardos próxima a 80%. Objetivo: Ana-
lisar a prevalência de internações por HAS na população jovem (PJ) na Bahia. Método: 
Estudo observacional, retrospectivo e descritivo realizado por dados secundários obtidos 
através do Sistema de Informações Hospitalares do SUS/DATASUS, foram utilizadas 
as variáveis: sexo, etnia e faixa etária de 15 a 19 anos, 20 a 24 anos e 25 a 29 anos, 
entre o período de 2011 e 2020. Resultados: No período analisado, ocorreram 81.803 
internações por HAS em todas as idades. Nos jovens entre 15 a 29 anos, ocorreram 
3.278 internações por HAS. Do total, 18,36% tem entre 15 a 19 anos, 31,94% entre 20 
a 24 anos e 49,69% entre 25 e 29 anos. A prevalência entre os sexos foi maior no sexo 
feminino, com 65%. E em relação a raça, houve um predomínio na raça parda, com 
1.959 internações, equivalente a 59,76%. Houve uma redução progressiva no número 
de internações, com exceção de 2013 e 2014, onde houve um aumento de 6,9% e 
26,18% respectivamente. No ano de 2011, número o total de internações foi de 425, já 
em 2020 esse número reduziu para 122 internações. Conclusões: De acordo com os 
resultados no presente estudo, a população jovem representa uma pequena parcela no 
número de internações por HAS na Bahia. Observa-se, também, uma redução no número 
de internações para essa população. A raça parda e o sexo feminino demonstraram 
maiores predomínios das internações. Já em relação a faixa etária, mesmo sendo uma 
população jovem, demonstrou maior prevalência com o avanço da idade. 

64461
Achado de forame oval patente em paciente jovem com tromboembolismo pul-
monar e acidente vascular encefálico.

MARIANE HIGA SHINZATO, ALINE PATERLINI ARAUJO DOS SANTOS, ANDRESSA 
HIGA SHINZATO, DANIELA SILVA GALO, LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA 
JULIANA DA SILVA ALMEIDA, AMANDA VANESSA DEMARCHI, MATHIAS ANTONIO 
HARUNO DE VILHENA, MURILO AMATO DAVID, PABLO SANTOS GRAFFITTI e 
RODRIGO AUGUSTO DE MIRANDA BERTIN

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, BRASIL - Hospital de Base 
de São José do Rio Preto, São Paulo, SP, BRASIL.

Introdução: A persistência do forame oval (FOP) ocorre em 10-15% na população, 
na maioria sem repercussão hemodinâmica. O objetivo dessa apresentação é relatar 
o caso de uma paciente com quadro típico de tromboembolismo pulmonar (TEP) que 
foi aventada a possibilidade de FOP após achado neurológico de alteração visual de 
etiologia central. Descrição do caso: Paciente, feminina, 27 anos, sem comorbidades, 
admitida com quadro de dor em panturrilha direita há 7 dias e dispneia há 5 dias, com 
piora súbita há 1 dia. Admitida  estável hemodinamicamente com taquicardia sinusal 
de 110bpm. Confirmada hipótese de TEP com angiotomografia de tórax que evidenciou 
TEP bilateral segmentar e subsegmentar.  Resultado de peptídeo natriurético atrial foi 
de 3187pg/ml e troponina positiva. O ecocardiograma  evidenciou aumento do diâmetro 
do ventrículo direito (VD) com disfunção contrátil. Apesar de alteração do ecocardio-
grama e dos biomarcadores, paciente manteve-se estável hemodinamicamente, sendo 
considerada de risco intermediário a alto. Iniciado heparina em dose plena. Durante 
internação, evoluiu com quadrantopsia superior direita, sendo avaliada pela neurologia, 
com solicitação de ressonância magnética de crânio, com evidência de isquemia aguda 
na região occipital e temporal posterior à direita. Foi levantado a hipótese de embolia 
paradoxal, sendo solicitado ecocardiograma com microbolhas, que evidenciou FOP e os 
achados da admissão (disfunção de ventrículo direito) já não mais se observavam. Pa-
ciente evoluiu bem, recebeu alta hospitalar, em uso de anticoagulação e com seguimento 
ambulatorial. Conclusão:  Paciente apresentava idade atípica para acidente vascular 
cerebral e, quando associado ao TEP, foi aventado hipótese de embolia paradoxal que 
foi confirmado pela existência de FOP no ecocardiograma com microbolhas. A presença 
concomitante de FOP e TEP está associada a risco aumentado de embolias paradoxais 
sistêmicas, visto que a hipertensão arterial pulmonar provocado pelo TEP, ao aumentar 
a pressão atrial direita, favorece o shunt interatrial direito-esquerdo.Portanto, é de 
suma importância o conhecimento por parte de médicos não especialistas a existência 
desse fenômeno uma vez que a terapêutica adequada instituída interfere na sobrevida, 
prognóstico e qualidade de vida.

64465
Impacto do distanciamento social na incidência de febre reumática aguda na 
Bahia: um perfil epidemiológico

LUNA MARQUES MACEDO, ÉRICA KAREN SOUSA NOVAIS, LEONARDO JOSÉ SILVA 
DE OLIVEIRA, LUDMILLA ISADORA MENDES FAGUNDES, IALLY MARIANA BRITO 
DE LIMA e EMANOELLY NASCIMENTO SILVA

Faculdade Santo Agostinho - FASA, Itabuna, BA, BRASIL - UniFTC - Paralela, Salvador, 
BA, BRASIL.
Introdução: A febre reumática (FR) é uma complicação inflamatória não-supurativa da 
faringoamigdalite, causada pelo Streptococcus B-hemolítico do grupo A (S.pyognes), 
sendo a cardite a manifestação mais comum. Sabe-se que o contagio pelo S.pyogenes 
se dá através do contato com feridas contaminadas e por gotículas de pessoas infec-
tadas tornando o distanciamento uma das formas de controle de transmissão. Durante 
a pandemia de SARS-COV-2, surgiram questionamentos quanto a relação entre as 
medidas de controle da COVID-19 e a incidência de outras doenças infectocontagiosas 
e suas consequências. Nesse sentido, esse estudo se propôs a analisar a ocorrência 
de internações por febre reumática aguda nos últimos cinco anos na Bahia traçando um 
perfil epidemiológico e levantando hipóteses que correlacionem a pandemia do SARS-
COV-2 com esse agravo. Método: Trata-se de um estudo agregado, observacional de 
corte transversal das internações por febre reumática aguda durante 2015 e 2020, na 
Bahia, realizado através do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/DATASUS). Os 
dados foram analisados considerando o ano de atendimento do agravo e suas variáveis 
demográficas. Dispensa-se a apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa por serem 
utilizados dados públicos, sem identificação dos participantes. Resultados: No período 
estudado, foram registradas 389.360 internações por febre reumática aguda, sendo 2019 
o ano com maior registro 72.170 casos (18%) e 2020 com menor registro 56.489 (14%), 
representando uma redução de 22% quando comparado com o ano anterior, se configu-
rando como a maior redução entre os cinco anos avaliados. O público mais acometido 
foi do sexo masculino 52% (n=205.207), autodeclarados brancos 45% (n=180.808), com 
idade maior que 40 anos 88,2% (n=347.933). Conclusão: É notória a redução do registro 
de internações por FR durante o período pandêmico. Possivelmente, as medidas de 
isolamento social, ao reduzir o fluxo de pessoas, reduziu o transmissão do S.pyogenes 
e consequentemente a evolução para FR e suas complicações, impactando diretamente 
as internações por esse agravo. Estudos longitudinais são necessários para confirmar 
tais hipóteses e esclarecer esse fenômeno.

64466
Hipertensão Essencial na Bahia: análise dos óbitos no período de 2015 a 2020

ÉRICA KAREN SOUSA NOVAIS, LUNA MARQUES MACEDO, LEONARDO JOSÉ 
SILVA DE OLIVEIRA, IALLY MARIANA BRITO DE LIMA, LUDMILLA ISADORA 
MENDES FAGUNDES e EMANOELLY NASCIMENTO SILVA

Faculdade Santo Agostinho-FASA, Itabuna, BA, BRASIL - UniFTC-Paralela, Salvador, 
BA, BRASIL.

Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é caracterizada por valores 
de pressão arterial (PA) persistentemente altos nas artérias sistêmicas. Quanto à 
etiologia, ela pode ser dividida em HAS primária (ou essencial) ou secundária.  A 
maioria dos pacientes, cerca de 90 a 95%, têm HAS essencial, sendo as causas 
relacionadas a fatores ambientais e distúrbios em múltiplos genes. Quando a HAS 
é causada por outra condição determinada é denominada de HAS secundária. Por 
ser um problema de saúde muito comum, esse estudo analisa os óbitos registrados 
por HAS essencial na Bahia nos últimos cinco anos, observando suas variações 
demográficas e da mortalidade ao longo dos anos. Método: Trata-se de um estudo 
de desenho ecológico dos óbitos por HAS essencial entre 2015 e 2020, na Bahia, 
realizado através do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/DATASUS). Os dados 
foram analisados considerando o ano de processamento do agravo e suas variáveis 
demográficas. Dispensa-se a apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa por serem 
utilizados dados públicos, sem identificação dos participantes. Resultados: Ao longo 
dos anos analisados foram notificados 5.445 óbitos por HAS essencial, sendo 2015 o 
ano de maior ocorrência de morte com 1.141 óbitos e 2020 com menor registro com 
650 notificações, tendo os demais anos um declínio linear no número de óbitos (média 
de redução de 7,8% ao ano).  A maior redução foi em 2020 com queda de 21% quando 
comparado ao ano anterior. Os óbitos foram pouco mais frequentes em mulheres 
54,4% (n=2.959), autodeclarados pardos 40% (n=2.179) e maiores de 60 anos 81% 
(n=4.404) com mais ocorrência de óbitos com o avançar da idade. Conclusão: Verifica-
se uma diminuição do registro de óbitos ao longo dos anos analisados, podendo estar 
associada a busca por uma melhor qualidade de vida da população, através da prática 
de exercícios físicos e uma alimentação mais saudável.  Além disso, sendo a maior 
redução em 2020, possivelmente, é reflexo da pandemia do coronavírus, ocasionando 
subnotificações devido ao colapso no sistema de saúde. São necessários estudos 
mais aprofundados no tema para definir o real motivo dessa diminuição do número de 
óbitos por Hipertensão Essencial, bem como a difusão de conhecimentos acerca da 
área para que essa redução seja uma tendência.
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64467
Internações por doenças tromboembólicas na Bahia antes e durante o SARS-
COV-2: um estudo ecológico 

IALLY MARIANA BRITO DE LIMA, LEONARDO JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, ÉRICA 
KAREN SOUSA NOVAIS, LUNA MARQUES MACEDO, EMANOELLY NASCIMENTO 
SILVA e LUDMILLA ISADORA MENDES FAGUNDES

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, Itabuna, BA, BRASIL - UniFTC-Paralela, 
Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: As doenças tromboembólicas (DTE) formam um grupo de afecções, 
sendo as principais a Trombose venosa profunda (TVP), a Embolia Pulmonar e 
as Tromboses arteriais. As DTE apresentam elevada morbimortalidade, com alta 
possibilidade de complicações, entre elas a TEP, considerada a consequência mais 
grave. Sabe-se que a COVID-19 possui a Coagulação Intravascular Disseminada 
(CIVD) como repercussão tromboembólica em pacientes críticos, o que catalisou 
o surgimento de questões sobre a associação de DTE com SARS-COV-2. Nesse 
sentido, esse estudo busca comparar o número de internações por DTE na Bahia, 
antes e durante o período pandêmico, no intuito analisar um possível impacto da 
COVID-19 sobre fenômenos trombóticos, bem como levantar o perfil epidemiológico 
desses agravos. Metodologia: Estudo agregado, observacional de corte transversal 
das internações por DTE entre janeiro 2019 e junho de 2021 realizado através de 
dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/DATASUS). Foi considerado o 
ano de processamento, o número de internações por mês (I/m) dos agravos e suas 
variáveis demográficas.  O comitê de ética em pesquisa foi dispensado devido ao 
uso de dados públicos, sem identificação dos pacientes. Resultados: Durante o 
período em análise observou-se 9.566 internações por DTE, sendo 4.099, 3.829 e 
1.638 em 2019, 2020 e 2021, respectivamente. A média de internações por mês entre 
os anos foi 341 I/m em 2019, 319 I/m em 2020 e 273 I/m em 2021, representando 
uma redução de cerca de 20% (n=68) entre os anos analisados. A população mais 
acometida foi de autodeclarados pardos 44,1% (n=4.221), acima dos 40 anos de idade 
35% (n=3.345), com incidência maior entre mulheres 58,4% (n=5.590). Conclusões: 
É notória a redução do número de internações por DTE durante o período de pandemia 
na Bahia. É possível que falhas no processo de notificação de doenças possam ter 
ocorrido durante a complexa crise de saúde causada pelo SARS-COV-2, além disso, 
é igualmente possível que a população tenha ficado mais atenta a fatores de risco 
tromboembólicos impactando na redução desses fenômenos no momento pandêmico. 
Estudos longitudinais são necessários para engendrar respostas que ditem condutas 
adequadas em prol da sociedade.  

64469
Panorama epidemiológico dos óbitos por agravos isquêmicos agudos durante a 
pandemia de COVID-19 na Bahia

LEONARDO JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, LUDMILLA ISADORA MENDES FAGUNDES, 
ÉRICA KAREN SOUSA NOVAIS, LUNA MARQUES MACEDO, IALLY MARIANA BRITO 
DE LIMA e EMANOELLY NASCIMENTO SILVA

Faculdade Santo Agostinho- FASA, Itabuna, BA, BRASIL - UniFTC-Paralela, Salvador, 
BA, BRASIL.

Introdução: Os agravos isquêmicos agudos (AIA) como o infarto agudo do miocárdio 
(IAM) e o acidente vascular cerebral (AVC) são altamente prevalentes e muito se tem 
discutido sobre a associação do SARS-COV-2 e tais agravos. Na Bahia, ao contrário do 
que ocorreu na maioria dos estados da federação, observou-se redução da mortalidade 
por IAM e AVC durante o período pandêmico, fenômeno que merece análise. Assim, 
faz-se imperativo observar o comportamento dos óbitos por agravos isquêmicos agudos 
na Bahia traçando um perfil epidemiológico de antes e durante a pandemia de COVID-19, 
visando esclarecer os fenômenos observados no estado. Método: Trata-se de um 
estudo agregado, observacional de corte transversal dos óbitos por IAM e AVC durante 
os meses de janeiro de 2019 a maio 2021, na Bahia, realizado através do Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH/DATASUS). Os dados foram analisados considerando o 
ano de atendimento dos agravos isquêmicos e suas variáveis demográficas. Dispensa-se 
a apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa por serem utilizados dados públicos, 
sem identificação dos participantes. Resultados: No período em análise foram regis-
trados 37.296 óbitos por agravos isquêmicos sendo 29.343 por IAM e 7.953 por AVC. 
Desses óbitos, 16.335 ocorreram em 2019 enquanto 15.855 e 5.106 em 2020 e 2021, 
respectivamente. Quando comparado apenas os cinco primeiros meses de cada ano, 
2020, ano de início da pandemia do COVID-19 na Bahia, apresenta maior mortalidade 
com 6.544 óbitos, enquanto 2021 apresenta menor mortalidade, com uma redução dos 
óbitos de 21% (n=1.438) em comparação ao ano anterior. O público mais acometido 
por agravos isquêmicos foi de homens (56%), autodeclarados brancos (38%), maiores 
de 50 anos (93%) com mais ocorrência de óbitos com o avançar da idade. Conclusão: 
É evidente a redução do registro de óbitos por AIA na Bahia durante o período em 
análise. É viável levantar hipóteses quanto a possível subnotificação dos agravos 
sistêmicos em detrimento do registro exacerbado de COVID-19. Faz-se necessário 
ressaltar a possibilidade de maior diligência da população acerca do cuidado com a 
saúde durante uma crise médico-sanitária, o que faria as pessoas se tornarem mais 
atentas a comorbidadescardiovasculares e seus fatores de risco, explicando a redução 
da ocorrência de óbitos. É sine qua non que estudos de testagem de hipóteses sejam 
engendrados para fornecer inferências que melhor informem os profissionais de saúde 
e os cidadãos em geral.

64468
Perfil epidemiológico dos óbitos por arritmopatias nos últimos cinco anos na 
Bahia: uma perspectiva médico-social

EMANOELLY NASCIMENTO SILVA, LEONARDO JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, IALLY 
MARIANA BRITO DE LIMA, LUDMILLA ISADORA MENDES FAGUNDES, LUNA MAR-
QUES MACEDO e ÉRICA KAREN SOUSA NOVAIS

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, Itabuna, BA, BRASIL - UniFTC - Paralela, 
Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: As arritmias cardíacas representam a principal causa de morte súbita no 
mundo, e no Brasil, cerca de 300 mil brasileiros morrem por arritmopatias todos os anos. 
Durante o período pandêmico, a associação entre comorbidades, em especial as de 
origem cardiovascular, e piores prognósticos em pacientes com covid-19, aumentou a 
atenção a respeito desses agravos. Nesse contexto, esse estudo se propôs a observar 
o comportamento dos óbitos por arritmopatias nos últimos cinco anos na Bahia traçando 
um perfil epidemiológico e levantando hipóteses que correlacionem a pandemia do 
SARSCOV-2 com as mortes por arritmias cardíacas. Método: Trata-se de um estudo 
agregado, observacional de corte transversal dos óbitos por transtornos de condução 
e arritmias cardíacas durante 2015 e 2020, na Bahia, realizado através do Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH/DATASUS). Foram comparados os anos antes e durante 
a pandemia do SARSCOV-2, os dados foram analisados considerando o ano de atendi-
mento das arritmopatias e suas variáveis demográficas. Dispensa-se a apreciação pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa por serem utilizados dados públicos, sem identificação dos 
participantes. Resultados: No período em análise, foram notificados 42.466 óbitos por 
arritmopatias na Bahia, sendo 2019 o ano com maior registro 20% (n=8.500). Houve um 
crescimento linear de cerca de 8% ao ano entre 2020 e 2019, sendo o maior aumento 
percentual entre 2018 e 2019 (18,8%), em 2020 foi observado 7.995 óbitos, valor 6% 
menor em relação ao ano anterior. A população mais acometida pelas arritmopatias foi 
a de homens 54% (n=23.208), autodeclarados brancos 39% (n=16.662) e entre maiores 
de 60 anos 70% (n=30.024). Conclusão: Nota-se uma alteração significativa na ten-
dência de aumento dos óbitos por arritmopatias em 2020, ano de início da pandemia no 
Brasil. Ao contrário do que ocorreu nos anos anteriores, especialmente em 2019, houve 
uma redução considerável na mortalidade por arritmias ao longo do ano pandêmico. 
Possivelmente, a maior atenção dada tanto a fatores de risco cardiovasculares quanto 
para os cuidados com a saúde e geral durante um fenômeno de pandemia, tenham 
impactado na menor mortalidade durante 2020. Estudos longitudinais são necessários 
para testar tais hipóteses e oferecer melhores esclarecimentos.

64471
Minoca como ponto chave para diagnóstico de trombocitemia essencial

AMANDA VANESSA DEMARCHI, MARIANE HIGA SHINZATO, RODRIGO AUGUSTO 
DE MIRANDA BERTIN, PABLO SANTOS GRAFFITTI, MURILO AMATO DAVID, MA-
THIAS ANTONIO HARUNO DE VILHENA e GUILHERME DAGOSTIN DE CARVALHO

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, BRASIL.

Introdução: O termo MINOCA (Myocardial Infarction With Nonobstructive Coronary 
Arteries) é utilizado para os casos de infarto agudo do miocárdio em que as coronárias 
apresentam lesões menores que 50% na cineangiocoronariografia. Na literatura este 
tipo de infarto ocorre entre 5-6% dos pacientes e tem como causa uma variedade 
de condições clínicas. Reconhecê-las é de grande importância para estabelecer um 
tratamento específico da causa subjacente. Descrição do caso: Paciente de 50 anos, 
sexo feminino, sem comorbidades conhecidas, admitida em serviço externo por queixa 
de dor precordial típica, iniciada há 3 horas da admissão. O exame físico de entrada 
sem alterações e sinais vitais estáveis. O eletrocardiograma de entrada apresentava 
supradesnivelamento do segmento ST em parede anterior extensa, sendo optado por 
trombólise com critérios de reperfusão. Neste serviço foram registradas troponinas 
dosadas qualitativamente positivas durante evento agudo. A paciente foi encaminhada 
para estratificação invasiva em hospital terciário de forma tardia, sendo um mês após 
o evento. Na cineangiocoronariografia, foi observada lesão segmentar de até 20% no 
terço proximal da artéria descendente anterior e sem outras lesões. Diante do quadro 
típico de infarto agudo do miocárdio, com a cineangiocoronariografia demonstrando 
estenose ≤50%, com exclusão de outras causas clínicas, foi dado o diagnóstico de MI-
NOCA. Durante investigação, observado plaquetose de 1.200.000/mm³, sendo avaliada 
pela equipe de Hematologia, recebendo diagnóstico de trombocitemia essencial (com 
mutação da JAK 2 positiva). Paciente evoluiu sem intercorrências, com seguimento e 
tratamento específico para doença hematológica diagnosticada.Conclusões: Relatamos 
um caso de MINOCA como primeira manifestação clínica de trombocitemia essencial. 
No caso clínico em questão, há diversas etiologias plausíveis para esta síndrome. O 
estado de hipercoagulabilidade decorrente da neoplasia hematológica de base, possível 
embolização distal e trombose transitória resolvida com a trombólise poderiam ser as 
causas. É fundamental que profissionais de saúde tenham maior compreensão da 
prevalência e tratamento das várias condições que resultam em MINOCA, a fim de 
obtermos melhores resultados clínicos.
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64472
Trombose muito tardia de stent farmacológico

AMANDA VANESSA DEMARCHI, MARIANE HIGA SHINZATO, MATHIAS ANTONIO 
HARUNO DE VILHENA, MURILO AMATO DAVID, PABLO SANTOS GRAFFITTI, RO-
DRIGO AUGUSTO DE MIRANDA BERTIN e GUILHERME DAGOSTIN DE CARVALHO

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, BRASIL.

Introdução: A trombose de stent é a oclusão súbita de uma artéria tratada por 
intervenção coronária percutânea com implante de stent, em decorrência da formação 
de trombos. De acordo com o tempo em que a mesma ocorreu após o implante 
podemos classificar em aguda (até 24 horas), subaguda (> 24 horas e até 30 dias), 
tardia (> 30 dias e até 1 ano) e muito tardia (> 1 ano). Descrição do caso: MASS, 
57 anos, feminina, hipertensa, obesa e tabagista, com histórico de implante de stent 
farmacológico em terço médio da artéria descendente anterior (ADA) em 2019 por 
angina estável, procedimento que havia sido complicado com dissecção das bordas 
distais, entretanto após 1 mês do implante realizada angiotomografia de coronárias 
que revelou resolução da dissecção e resultado de stent mantido, e após 1 ano 
cineangiocoronariografia confirmou tal resultado. A paciente foi admitida em março de 
2021 no pronto socorro por quadro de dor torácica típica de início há 2 horas, referindo 
uso irregular de aspirina e estatina. Exame físico e sinais vitais sem alterações, porém 
eletrocardiograma revelou supradesnivelamento do segmento ST na parede anterior 
extensa. A cineangiocoronariografia revelou oclusão total na borda distal de stent de 
ADA, sendo submetida à revascularização com implante de 2 stents farmacológicos 
em artéria descendente anterior, com sucesso. Paciente evoluiu bem, com alta no 
7º dia de internação. Conclusões: Taxas anuais de trombose de stent com stents 
de 2ª geração variam entre 0,2-0,5% ao ano. E muito mais raro, são as tromboses 
muito tardias. Entre os mecanismos que explicam a ocorrência nesse caso incluem 
o procedimento prévio no qual ocorreu mau posicionamento do stent, associado a 
complicação com dissecção das bordas que aliado ao uso irregular das medicações 
constituíram a base para a ocorrência da trombose de stent. Sua ocorrência ainda que 
rara, apresenta elevada mortalidade hospitalar e alta morbidade tardia e, portanto, seu 
diagnóstico e pronto tratamento torna-se imprescindível.

64475
Análise epidemiológica das internações por Embolia Pulmonar nas regiões Norte 
e Nordeste do Brasil: panorama dos últimos dez anos

GABRIEL SOARES MIRANDA, MARIA LUIZA SILVA CASÉ, THAÍSA SOBRAL DE 
ANDRADE e KATIA DE MIRANDA AVENA

Centro Universitário de Tecnologia e Ciências - UniFTC, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A Embolia Pulmonar (EP) acomete cerca de 1 em cada 1.000 pessoas por 
ano, sendo a terceira doença cardiovascular aguda mais comum após infarto do mio-
cárdio e acidente vascular cerebral. Quando não tratada, a EP pode alcançar letalidade 
de 30%, entretanto esses dados podem estar subestimados visto que estudos sugerem 
que 75% dos casos de EP não são diagnosticados. Sendo assim, torna-se relevante 
compreender o perfil epidemiológico dos pacientes internados por EP, almejando traçar 
medidas para reduzir a morbimortalidade associada à patologia. Métodos: Estudo 
epidemiológico, retrospectivo, realizado pelo Sistema de Informações Hospitalares 
(SIH/DATASUS), no período de 2011 a 2020. Foram analisadas as variáveis sexo, 
raça e faixa etária dos pacientes internados por EP nas regiões Norte e Nordeste do 
Brasil. Dispensou-se apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa visto que foram 
utilizados dados públicos, gratuitos, sem identificação dos participantes. Resultados: 
No período analisado foram registradas 76.354 internações por EP no Brasil, das quais 
13,8% (n=10.563) ocorreram na região Norte-Nordeste. No Nordeste, as hospitalizações 
prevaleceram no sexo feminino (61,5%, n=5.721), apresentando-se mais frequentemente 
na raça parda (40,8%, n=3.799), branca (5,5%, n=517), amarela (2,7%, n=249) e preta 
(1,7%, n=163), e nas faixas etárias entre 20-59 anos (50,4%, n=4.688) e acima de 60 
anos (47,3%, n=4.407). Acompanhando o comportamento descrito no Nordeste, na 
região Norte, o sexo feminino representou 55,7% das internações (n=700), com maior 
prevalência na raça parda (54,6%, n=687), branca (5,6%, n=71), amarela (2,6%, n=33) 
e preta (1,9%, n=24), e nas faixas etárias entre 20-59 anos (52,3%, n=658) e acima 
de 60 anos (44,7%, n=562). Conclusões: Na última década, as regiões Norte e Nor-
deste do país apresentaram perfil epidemiológico semelhante, com maiores taxas de 
internamento por EP entre mulheres, adultas e pardas. Apesar do quantitativo reduzido 
das hospitalizações que somam as duas regiões em comparação ao cenário nacional, 
um contexto de subnotificação nessas áreas deve ser explorado. Sendo assim, novos 
estudos acerca da epidemiologia de internações por EP, bem como, estratégias de 
prevenção com enfoque no perfil analisado, devem ser postos em prática.

64474
Mortalidade e hospitalizações por insuficiência cardíaca e infarto agudo do mio-
cárdio na cidade de Alagoinhas/ Bahia, entre 2009-2019.

LUIZA FIGUEIREDO NASCIMENTO DE ALMEIDA, CLARA TORREGROSSA DE 
SOUZA, ISAAC SANTOS DA LUZ, LARISSA SANTANA DOS SANTOS PINTO, LETÍCIA 
SILVA FIGUERÊDO, EDILSON GONÇALVES QUARESMA JUNIOR, CAMILLA DE 
SOUZA CERQUEIRA, GILSONI FIGUEIREDO CÔRTES DE OLIVEIRA e EDVAL 
GOMES DOS SANTOS JÚNIOR

Faculdade Estácio, Feira de Santana , BA, BRASIL - Santa Casa de Misericórdia , Feira 
de Santana , BA, BRASIL.

Introdução: As Doenças Cardiovasculares (DCV) são as principais causas de internação 
e mortalidade na população acima de 30 anos. Dentre elas, a Insuficiência Cardíaca 
(IC) e as doenças isquêmicas, como o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), estão entre 
as mais prevalentes. Apesar da sua relevância clínica, ainda temos poucos estudos 
analisando o comportamento temporal no interior da Bahia. Métodos: Os dados brutos 
sobre hospitalizações e óbitos por IC e IAM foram obtidos do Ministério da Saúde, através 
das páginas eletrônicas do DATASUS. Foram estudados as hospitalizações e óbitos da 
cidade de Alagoinhas/Bahia, no período entre 2009 e 2019. Calculados os coeficientes 
de hospitalização e mortalidade, dividindo o número de casos pela população da região 
no ano de análise. Análise de séries temporais com aplicação de regressões polinomiais, 
curvas de tendências junto com os respectivos intervalos de confiança. Significância 
estatística se p<0,05. Foi utilizado o programa Excel e software SPSS, versão 22.0. 
A qualidade do ajuste do modelo foi avaliado através do coeficiente de determinação 
(r2).Resultados: No período analisado, entre 2009 e 2019, identificou-se um total de 
4.923 casos de IC (uma média de 395 casos por ano) e 1.173 casos de IAM (uma 
média de 107 casos por ano) na cidade de Alagoinhas, Bahia. Neste mesmo período, 
2009 a 2019, encontrou-se uma tendência estacionária tanto para o coeficiente de 
internação (p=0,91), quanto para o coeficiente de mortalidade (p=0,36) por IAM. Por 
outro lado, identificou-se uma curva com tendência decrescente tanto para o coeficiente 
de internação (p<0,01), quanto para o coeficiente de mortalidade (p=0,01) por IC. Em 
relação a IC, comparando-se o biênio inicial, 2009 – 2010, com o biênio final, 2018 – 
2019, identificou-se uma redução de 35,6% no coeficiente de internação e de 27% no 
coeficiente de mortalidade. Conclusões: No período de 2009 a 2019, observou-se uma 
tendência decrescente dos coeficientes de hospitalizações e mortalidade por IC e uma 
tendência estacionária nos coeficientes de hospitalização e mortalidade por o IAM na 
cidade de Alagoinhas/ Bahia.

63477
Prevalência da hipertensão arterial sistêmica entre indígenas

MATEUS HENRIQUE DE LAS CASAS LIMA, VANESSA PERCIANO MESSIAS, ANA 
LUIZA BRUSIQUESI CAVALCANTE, LARISSA CRISTINA FRANÇA SANTOS, ARIANE 
LAÍS BRUINSMA, MARIA CLARA ALVES TOMAZ, WILLIAM NOVAIS DE GOIS, RA-
FAELL BATISTA PEREIRA e PEDRO PEREIRA TENÓRIO

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Paulo Afonso, BA, BRASIL - Unirios 
Centro Universitário, Paulo Afonso, BA, BRASIL.

Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma das principais doenças 
cardiovasculares relacionada a valores altos sustentados das pressões sistólica ou 
diastólica, sendo uma doença com elevada taxa de mortalidade. Contudo, ainda são 
escassos os estudos que tratam da prevalência da HAS em populações indígenas. 
Métodos: Tratou-se de um estudo transversal, em que foi realizada uma avaliação 
da Pressão Arterial (PA), altura e peso de 235 indígenas, de ambos os sexos, da tribo 
Pankararé. Posteriormente foi utilizado um programa na linguagem R para a extração e 
manipulação dos dados, além de uma regressão linear separada por sexo com os valores 
obtidos das pressões arteriais sistólicas e IMC. Resultados: Dentre as mulheres, 26 
(17,2%) apresentavam pressão ótima, 52 (34,4%) normal, 20 (13,2%) pré-hipertensão, 
35 (23,2%) HAS do tipo 1, 7 (4,6%) HAS do tipo 2 e 11 (7,3%) HAS do tipo 3. Sendo 
assim, 53 (35,1%) estavam com algum grau de HAS. Já em relação aos homens, 10 
(11,9%) apresentavam pressão ótima, 27 (32,1%) normal, 15 (17,9%) pré-hipertensão, 
19 (22,6%) HAS do tipo 1, 8 (9,5%) HAS do tipo 2 e 5 (6,0%) HAS do tipo 3. Portanto, 
32 (38,1%) tinham algum grau de HAS. Na regressão linear no sexo feminino, a relação 
entre IMC e PA foi descrita pela equação 0,57x + 109,6 (p<0,01). Já no sexo masculino, 
a equação foi 1,48x + 88,6 (p<0,001). Conclusão: Conforme os achados, verificou-se 
que houve uma prevalência significativa de HAS na população indígena em ambos os 
sexos, além de uma correlação positiva entre IMC e PA. Dessa forma, há uma necessi-
dade de maior assistência médica a esses povos, sendo o controle e acompanhamento 
nutricional essenciais, somado a um trabalho de educação em saúde.
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64478
Prevalência de fragilidade em idosos com síndrome coronariana aguda e seus 
fatores associados 

ADRIANA AGUIAR PEPE DOS SANTOS, ANNA CAROLINA MOREIRA, FLAVIA SILVA 
FERREIRA, RAQUEL CHAGAS OLIVEIRA, REBECCA REIS DA SILVA e MARIO DE 
SEIXAS ROCHA

Hospital Português, Salvador, BA, BRASIL - Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública , Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: Fragilidade é um preditor independente de mortalidade em idosos com 
Síndrome Coronariana Aguda (SCA). A avaliação de fragilidade, na admissão de pa-
cientes com SCA, fornece dados prognósticos úteis que podem influenciar diretamente 
na decisão terapêutica. Há evidências limitadas sobre a prevalência de fragilidade em 
idosos com SCA, no Brasil. Este estudo visa investigar a prevalência de fragilidade em 
idosos hospitalizados com SCA e seus fatores associados. Método: Estudo observa-
cional transversal onde foram coletados dados de 101 pacientes com idade ≥60 anos 
com SCA, internados em um hospital particular terciário, no Brasil, recrutados entre 
maio de 2019 até janeiro de 2021. A fragilidade foi definida pela Escala de Fragilidade 
de Edmonton (EFE). A regressão logística multivariada foi aplicada para investigar os 
fatores independentemente associados à fragilidade. Resultados: Dos 101 pacientes, 
29 (28,7%) foram considerados frágeis. Dentre os frágeis, 23 (79,3%) são do sexo 
feminino, 18 (62%) diabéticos, 26 (89,6%) hipertensos, 15 (51,7%) dislipidêmicos, 2 
(6,9%) tabagistas, 13 (44,8%) apresentaram infarto prévio, 10 (34,5%) insuficiência 
cardíaca prévia, 6 (20,7%) depressão, 6 (20,7%) fibrilação atrial, 5 (17,2%) acidente 
vascular encefálico (AVE) prévio, 10 (34,5%) revascularização miocárdica prévia, 3 
(10,3%) doença pulmonar obstrutiva crônica, 8 (27,6%) disfunção renal, 26 (89,6%) 
apresentaram longo tempo de hospitalização, 22 (75,8%) eram mais idosos, 13 (44,8%) 
com baixo índicie de massa corporal, 9 (31%) tinham baixa escolaridade, 21 (72,4%) 
GRACE alto, 20 (68,9%) TIMI alto, 14 (48,3%) troponina alta, 14 (48,3%) disfunção 
de ventrículo esquerdo e 20 (68,9%) anemia. Foi realizada análise univariada sendo 
consideradas significativas as variáveis com (p<0,1). Após regressão logística e teste 
de Wald, constatou-se que as variáveis sexo, fibrilação atrial, AVE prévio, tempo de 
hospitalização e GRACE foram estatisticamente significativas (p<0,05). Conclusão: A 
fragilidade esteve presente em 28,7% dos pacientes idosos com SCA e as variáveis sexo, 
fibrilação atrial, AVE prévio, tempo de hospitalização e o escore prognóstico GRACE 
alto, foram fatores independentemente associados a fragilidade. 

64480
Trombo Atrial Direito em Paciente com Síndrome Antifosfolípide e Trombocitopenia 
Imune Secundária – Relato de Caso

PEDRO ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO, e TAINA TEIXEIRA VIANA

Hospital Ana Nery, SALVADOR, BA, BRASIL.

Paciente do sexo masculino, 19 anos, sem comorbidades prévias conhecidas, cursou 
com quadro de dispneia aos moderados esforços associada a poliartralgia assimétrica 
de pequenas articulações. Procurou serviço médico sendo vista em ecocardiograma 
transtorácico uma massa móvel, aderida à parede lateral do átrio direito, com conteúdo 
anecoido, medindo 33x39mm. Ainda em investigação ambulatorial, fez uma ressonância 
cardíaca que mostrou massa intracavitária em átrio direito, medindo 3,0x2,9x1,7cm, 
multilobulada, não sendo definido um local de aderência, com discreta insinuação para 
a via de entrada do ventrículo direito durante a diástole; em junho de 2020, o paciente 
foi internado. Pela dificuldade de diferenciar a etiologia do tumor, a equipe da cardiologia 
decidiu realizar um ECOTE que evidenciou massa multilobulada, heterogênea, com 
pequenas áreas hiperecogênicas e anecoicas, aderidas principalmente à parede livre 
do AD, próximo ao apêndice atrial, mas também ligada ao septo interatrial, projetando-
-se para a cava inferior e via de entrada do VD (ausência de obstrução). Mede em 
seus maiores diâmetros 43x40mm não sendo possível definir a sua etiologia. A maior 
probabilidade diagnóstica seria de trombo em átrio direito. Assim, foi iniciada anticoa-
gulação com enoxaparina plena. O paciente conseguiu recuperar exames realizados 
na sua cidade que corroboravam com a suspeita de trombo pelo diagnóstico de LES e 
SAF. Em ecocardiograma transtorácico de controle, laudado massa ecodensa no átrio 
direito móvel, aderida à parede lateral do átrio, próximo à entrada da veia cava inferior, 
com diâmetro de 3,2x2,2cm e área de 6cm². Após 1 ano em uso de anticoagulação oral 
com varfarina, paciente mantem trombo em átrio direito, apesar de exames de controle 
com período importante de RNI fora de faixa terapêutica. Por isso, optado por manter 
anticoagulação e repetir exames de controle posteriormente. Paciente não apresentou 
eventos embólicos

64479
Uso do teste de preensão palmar como preditor do tempo de internamento em 
pacientes idosos com síndrome coronariana aguda 

ANNA CAROLINA MOREIRA, e ADRIANA AGUIAR PEPE DOS SANTOS

Hospital Português, Salvador, BA, BRASIL - Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A síndrome coronariana aguda (SCA) é a principal causa de morte entre 
idosos no mundo, sendo essa incidência ainda maior em pacientes frágeis. Nesse 
contexto, o estudo da aplicabilidade de um método diagnóstico durante a triagem para 
detecção de pacientes com SCA frágeis pode oferecer informações prognósticas impor-
tantes e, por corolário, adoção de condutas mais individualizadas. O teste de preensão 
palmar (TPP) é uma ferramenta diagnóstica já validada, barata e de fácil manuseio, 
que pode inferir informações uteis sobre o prognóstico desses pacientes, como, por 
exemplo, ser um preditor do seu tempo de internamento (TI). Nesse prisma, o atual 
estudo visa testar a hipótese de que o TPP alterado está associado a um aumento nos 
dias de hospitalização de idosos com SCA. Métodos. Estudo observacional de coorte 
prospectivo com 101 idosos (idade >60 anos) com SCA admitidos em um hospital 
particular terciário, na Bahia, recrutados entre maio de 2019 até janeiro de 2021. A fra-
gilidade foi mensurada a partir do TPP ajustado para idade e indicie de massa corporal 
(IMC). A regressão logística multivariada foi aplicada para investigar a relação entre TPP 
alterado e aumento dos DH. Resultados. A mediana dos dias de hospitalização foi: 8 
dias (intervalo interquartil (IIQ): 5-15), sendo um pouco maior entre mulheres (8) do que 
entre homens (7). A hipertensão foi a comorbidade com maior prevalência na amostra 
estudada, estando presente em 31 homens (79%) e 55 mulheres (80%). O teste de 
Mann-Whitney mostrou relação entre maior força de preensão palmar na admissão e 
menor tempo de internamento em pacientes idosos por SCA (U= 595,5; p < 0,001). As 
demais variáveis independentes foram analisadas através do teste Qui-quadrado afim 
de estabelecer suas devidas relações com a presença ou não da fragilidade. A partir 
desse teste, observou-se maior incidência da síndrome da fragilidade, com significância 
estatística, nos seguintes perfis de paciente: idade >75 anos (p=0,002); diabetes mellitus 
(p=0,065); fibrilação atrial (p=0,069); GRACE alto (p=0,002); clearance de creatinina 
baixo (p< 0,001) e anemia (p=0,01). Todavia, ao realizar a regressão logística não se 
encontrou significância estatística entre as referidas variáveis e a síndrome da fragilidade 
(p>0,05). Conclusão. A alteração no TPP na admissão do idoso com SCA foi um fator 
independente para aumento dos TI. Logo, caracteriza-se como uma ferramenta de 
triagem com valor prognóstico nesse perfil de pacientes.

64481
Associação de dados antropométricos com perfil lipídico e marcador de resposta 
inflamatória em escolares no sertão da Bahia

ALEXVON N GOMES, RENATA M R S LAGO, CAMILA A MENEZES, NELZAIR A 
VIANNA, RICARDO R OLIVEIRA e ANA M T LADEIA

Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências - FBDC, Salvador, BA, BRASIL 
- Instituto Gonçalo Moniz - IGM - Fiocruz, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A obesidade infantil é considerada uma desordem mundial que produz um 
sério problema de saúde pública. A avaliação de marcadores antropométricos, lipídicos 
e de riscos cardiovasculares, possui relevância para a prevenção do surgimento dos 
agravos à saúde. Objetivo: Avaliar a associação entre dados antropométricos, perfil 
lipídico e resposta inflamatória em escolares no sertão baiano. Metodologia: Trata-se 
de um estudo de corte transversal com crianças entre 5 e 19 anos, de quatro municí-
pios do sertão baiano. Foram excluídas os que apresentavam uso de antibióticos ou 
antinflamatórios 30 dias que antecederam a coleta e que apresentaram níveis de PCRus 
acima de 10mg/dL, além dos que se sentissem desconfortáveis com o estabelecido no 
TCLE e TALE. Foi realizada a avaliação do peso, estatura e circunferência abdominal 
(CA). Os índices antropométricos aferidos foram classificados de acordo com análises 
de Escore Z (IMC-Idade. Foi coletado sangue venoso, a fim de realizar determinações 
laboratoriais: colesterol total, HDL, LDL, triglicérides (Tg) e PCRus. Resultados: A 
amostra foi composta por um total de 287 escolares, sendo 145 mulheres (50,5%) e 
165 (57,5%) da zona urbana. Com relação aos dados antropométricos, 65 (22,7%) se 
apresentaram com excesso de peso, e 38 (13,2%) da amostra com CA aumentada. 
Observou-se que 51 (41,8%) de escolares com hipercolesterolemia na zona rural e 55 
(33,3%) na zona urbana; hipertrigliceridemia em 33 (53,2%) entre os estudantes na 
zona rural, e 334 (2,3%) na zona urbana, com idade de 0-9 anos. Para o marcador de 
atividade inflamatória obteve um resultado elevado em 19 (11,5%) indivíduos na zona 
urbana e 8 (6,6%) na zona rural. Foi encontrado correlação inversa da CA com o HDL 
(r= -0,201, p<0,01), e direta com a PCRus (r= 0,278, p<0,01). A variável escore Z (IMC-
-Idade) apresentou correlação inversa com: HDL (r= -0,203, p<0,01), e direta com PCRus 
(r=0,499, p<0,01). Na regressão ordinal no modelo final, houve associação independente 
entre Tg e Escore Z (IMC-Idade), com Odds Ratio (OR) de 1,028 (IC95%=1,006-1,058, 
p=0,02). Também se observou associação independente entre PCRus e Escore Z 
(IMC-Idade), com OR de 1,647 (IC95%=1,311-2,068, p<0,01). Conclusão: Os dados 
de indicadores de obesidade foram associados a fatores de risco cardiometabólicos e 
de inflamação subclínica. Assim, demonstra-se a importância do excesso de peso como 
fator condicionante de risco cardiovascular.
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64483
Incidência de infarto agudo do miocárdio em pacientes com menos de 40 anos 
no Brasil

CAMILA ORGE RODRIGUES, JULIANA ALMEIDA FRANK e JOÃO FELIPE VASCON-
CELOS ANJOS

Faculdade de Medicina da Bahia, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: No Brasil, os casos de o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) têm crescido. 
Embora não existam estudos recentes, há indícios de que a incidência dessa doença 
entre os menores de 40 anos está se tornando significativa. Objetivo: Descrever a 
incidência de IAM em pacientes com menos de 40 anos no Brasil. Metodologia: Trata-se 
de um estudo ecológico, transversal, retrospectivo e quantitativo baseado em dados 
secundários. A amostra se constituiu de pacientes jovens, dos 15 aos 40 anos. Foram 
analisados os dados referentes aos internamentos por IAM por faixa etária no Brasil 
dos anos de 2010 a 2020.  As informações foram obtidas do Sistema de Informações 
Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIHSUS) e descritas por meio de frequência 
absoluta e relativa. Resultados: No total, foram registrados 1121774 internamentos por 
IAM no período descrito, considerando pacientes dos 15 a 80 anos ou mais. Já para o 
grupo etário de análise o número de ocorrências foi de 40648. A frequência absoluta 
de internamentos observada na amostra seguiu o seguinte padrão: 2912, em de 2010; 
3173, em 2011; 3336, em 2012; 3276, em 2013; 3512, em 2014; 3756, em 2015; 3658, 
em 2016; 3909, em 2017; 3948 em 2018; 4575 em 2019; e 4563 em 2020. A faixa 
etária com maior aumento do número de casos foi a de 30 a 39 anos, com 2287 anos 
em 2010 e 3700 em 2020, ou seja, com um crescimento de 67%. É importante pontuar 
uma queda nos números registrados na casuística de 2019 para 2020 nas faixas etárias 
de 15 a 19 anos, de 122 para 101, e 20 a 29, de 848 para 762. De 2010 para 2020 foi 
observada uma diferença de 1651 eventos. A frequência relativa ao decorrer do período 
observado variou entre o mínimo de 3,32% em 2018 e 3,97% em 2012. Em 2019 e 2020 
os valores observados foram, respectivamente, 3,49% e 3,50%. Conclusão: É notório 
o aumento no número de internamentos por IAM entre os jovens. Essa mudança não é 
observada percentualmente, principalmente por conta do aumento geral no número de 
casos. Chama especial atenção a casuística no grupo dos 30 aos 39 anos, trazendo à 
tona a necessidade de maior dedicação à proteção cardiovascular nesses pacientes. 
Por fim, é interessante pontuar que a queda no número de internamentos de pacientes 
dos 15 aos 29 anos em 2020 não traduz, necessariamente, uma diminuição das ocor-
rências; visto que a pandemia da COVID-19 levou a uma menor procura do serviço de 
saúde por outras causas.

64487
Internações e Gastos Públicos decorrentes de Hipertensão Primária: uma análise 
entre Nordeste, Bahia e Salvador nos últimos cinco anos

GABRIEL SOARES MIRANDA, e MARINA DE ANDRADE BATISTA

Centro Universitário de Tecnologia e Ciências - UniFTC, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A Hipertensão Primária (HP) é definida por valores pressóricos sustentados, 
acima de 140/90 mmHg, não sendo secundária a outra patologia.  Essa enfermidade se 
apresenta como um grande desafio para o Sistema Público de Saúde (SUS), visto que é 
um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares, 
que por sua vez são as principais causas de óbitos e custos aos cofres no Brasil e no 
Mundo. Torna-se, portanto, necessário analisar internações e gastos públicos por HP. 
Métodos: Estudo epidemiológico, transversal, realizado pelo Sistema de Informações 
Hospitalares (SIH/DATASUS), no período de 2016 a 2020, considerando internações e 
gastos públicos decorrentes de HP com enfoque na região Nordeste, estado da Bahia 
e município de Salvador. Dispensa-se a apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
por serem utilizados dados públicos, sem identificação dos participantes. Resultados: 
Nos últimos cinco anos, o Brasil apresentou 264.158 internações por HP. Em termos 
regionais, o Nordeste ocupou a primeira posição em número de hospitalizações 
(n=100.724; p=38,1%), compreendendo a Bahia o segundo estado do Nordeste com o 
maior valor dessa taxa (n=31.602; p=31,3%), perdendo só para o Maranhão (n=36.451; 
p=36,1%). Na Bahia, Salvador liderou o número de internações com 20,3% (n=6.426). 
No que concerne aos gastos públicos resultantes de HP, o Brasil teve nesse período 
um desembolso de R$100.371.152. No cenário regional, o Nordeste ocupou a segunda 
posição (R$37.736.832; p=37,5%) em gastos públicos, perdendo apenas para o Su-
deste (R$40.783.150; p=40,6%). Dentre os estados nordestinos, a Bahia teve o maior 
custo (R$16.003.138; p=42,4%), sendo o município baiano de Salvador o território que 
compreendeu mais da metade desse valor (R$8.955.259; p=55,9%). Conclusões: No 
período analisado, as hospitalizações por HP tiveram maior expressão no Nordeste, 
configurando-se a Bahia o segundo território nordestino com maior taxa de internações, 
cedendo apenas para o Maranhão. Em gastos públicos, paradoxalmente, o Nordeste 
ocupou o segundo lugar, atrás do Sudeste, e a Bahia o estado nordestino com maior 
gasto. Ademais, na Bahia, o município de Salvador liderou tanto as hospitalizações 
quanto os gastos públicos, inclusive, concentrando mais da metade dos custos por 
HP do estado. Posto isto, entende-se a necessidade de implantação de medidas 
públicas tanto para mitigar custos quanto internações por HP no Nordeste, na Bahia 
e na cidade de Salvador.

64485
Fenótipo da cintura hipertrigliceridêmica e fatores associados em idosos 

YURI SILVA DE SOUZA, LUCAS DOS SANTOS, DÉBORA JESUS DA SILVA, RAQUEL 
DOS SANTOS, SABRINA DA SILVA CAIRES, PABLINE DOS SANTOS SANTANA, 
PAULO DA FONSECA VALENÇA NETO, CLÁUDIO BISPO DE ALMEIDA, LÉLIA LESSA 
TEIXEIRA PINTO e CEZAR AUGUSTO CASOTTI

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, BA, BRASIL.

Introdução: O envelhecimento é marcado por alterações fisiológicas que repercutem 
no acúmulo excessivo de gordura na região abdominal, e no aumento dos triglicerídeos 
sanguíneos. Esta combinação forma o Fenótipo da Cintura Hipertrigliceridêmica (FCH), 
o qual eleva a probabilidade para eventos cardiovasculares, aumentando o risco de 
óbito. Objetivo: Identificar os fatores associados ao Fenótipo da Cintura Hipertrigliceri-
dêmica em idosos. Método: Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, censitária, com 
delineamento transversal, conduzida com 223 idosos (71,8 ± 7,7 anos; 57,0% mulheres) 
residentes na comunidade urbana, e cadastrado na única unidade da Estratégia Saúde 
da Família de Aiquara-BA. A Circunferência da Cintura (CC) foi mensurada no ponto 
mais estreito entre a última costela flutuante e a crista ilíaca, no final de uma expiração 
normal. E os valores dos triglicerídeos sanguíneos foram obtidos por meio de exame 
laboratorial, realizado com amostra sanguínea coletada na veia cubital média, na fossa 
cubital, na região anterior do braço. O FCH foi diagnosticado quando observada a CC 
elevada (mulheres: ≥88 cm; homens: ≥102 cm), em conjunto da hipertrigliceridemia 
(triglicerídeos ≥150 mg/dL). A averiguação dos fatores associados ao FCH foi realizada 
pela regressão Poisson, com variação robusta e estimativa da Razão de Prevalência 
(RP) e seus respectivos Intervalos de Confiança (IC) de 95%, ajustada em um modelo 
hierárquico (Nível 1: aspectos sociodemográficos; Nível 2: hábitos e estilo de vida; 
Nível 3: condições de saúde). Resultados: A prevalência do FCH averiguada entre os 
idosos avaliados foi na ordem de 23,0%. Verificou-se que o sexo feminino (RP: 2,50; 
IC95%: 1,35-4,63); a presença do elevado colesterol não HDL (High-Density Lipoprotein) 
(RP: 2,15; IC95%: 1,37-3,49); e o baixo colesterol HDL (RP: 2,35; IC95%: 1,49-372) 
remeteram maior probabilidade ao FCH. Averiguou-se, também, que a condição de 
baixo peso incumbiu em menor probabilidade ao FCH (RP: 0,17; IC95%: 0,04-0,60). 
Conclusão: Em Aiquara-BA identificou-se que estiveram positivamente associados ao 
FCH, o sexo feminino, o elevado colesterol não HDL e o baixo colesterol HDL. Ademais, 
foi verificado que o baixo peso esteve inversamente associado ao desfecho analisado.
Palavras-chave: Dislipidemia; Envelhecimento; Epidemiologia; Obesidade Abdominal

64488
Tendência temporal do tratamento da insuficiência cardíaca no estado da Bahia

RAISSA BARRETO LIMA, ISADORA QUEIROZ DOS SANTOS, MARIANA MATTOS 
BRANDAO, ANA CAROLINA PACHECO DE MENEZES RIOS, LARA TEIXEIRA DE 
OLIVEIRA, MARIA BEATRIZ CHAGAS CAVALCANTE e MATHEUS CAMPOS RIBEIRO 
DE SOUZA

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica caracterizada pela 
incapacidade do coração de bombear sangue adequadamente ao corpo e suprir suas 
necessidades metabólicas. Embora tenham ocorrido importantes avanços no seu 
entendimento e manejo nas últimas décadas, a IC ainda apresenta altas taxas de mor-
bimortalidade e prevalência no mundo todo, além de estar diretamente relacionada ao 
crescimento de fatores de risco cardiovasculares e redução da expectativa de vida da 
população. Dessa maneira, é importante entender a tendência temporal do tratamento da 
síndrome na Bahia, de modo a possibilitar um planejamento de saúde mais efetivo para a 
população regional. Objetivo: Avaliar a tendência do tratamento da insuficiência cardíaca 
no estado da Bahia entre 2010 e 2020. Métodos: Estudo transversal, retrospectivo e 
descritivo realizado a partir de dados obtidos do Sistema de Informações Hospitalares 
do SUS (SIH/SUS) sobre internações por insuficiência cardíaca no estado da Bahia 
entre 2010 e 2020. As variáveis utilizadas foram: internações, ano de atendimento, 
faixa etária, sexo, raça, média de permanência, valor total, macrorregião e óbitos. 
Resultados: No período analisado, foram registradas 186261 internações e 17675 
óbitos por insuficiência cardíaca, com tendência à queda ao longo do período, sendo 
as maiores reduções percentuais de 2019 para 2020 (-22% e -13%, respectivamente). 
No entanto, observou-se aumento nas taxas de mortalidade, com destaque em 2020 em 
relação ao ano anterior (13%). Observou-se, ainda, maior concentração de internações 
de idosos (67,5%), sexo masculino (52,3%) e raça parda (64,8%). As macrorregiões Sul 
e Sudoeste da Bahia tiveram mais internações (17,1% e 15,4%, respectivamente) depois 
da Leste (22,3%), a mais populosa. O tempo médio de internamento foi de 6,2 dias e 
o gasto total superou 210 milhões de reais. Conclusão: Observou-se que, no período 
analisado, houve uma redução nas internações e óbitos por IC no estado. Todavia, a 
taxa de mortalidade aumentou ao longo do período, especialmente entre 2019 e 2020, 
que pode estar relacionada a uma menor procura por atendimentos médicos durante 
a pandemia, redirecionamento de insumos e menor assistência na atenção básica. 
Ademais, apesar da diminuição, o número internações e óbitos por IC continua elevado, 
representando um importante gasto para o sistema de saúde.
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64490
Análise das internações por doenças hipertensivas em pacientes pediátricos na 
cidade de Salvador

GUSTAVO SAMPAIO VILAS BOAS, RAFAELA SANDES FONSECA, BEATRIZ GUSMÃO 
AZEVÊDO, THAÍS MACHADO BELITARDO DE CARVALHO, NATHALIA CASTELO 
BRANCO SOUZA COSTA, FERNANDA BARATTO e BRUNA BARATTO

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador, BA, BRASIL.

Tema: Análise das internações por doenças hipertensivas em pacientes pediátricos na 
cidade de Salvador. Introdução: O aumento da prevalência da Hipertensão Arterial (HA) 
é realidade para os pacientes pediátricos. Fatores de risco importantes como obesidade 
e sobrepeso são cada vez mais prevalentes nessa faixa etária, aumentando o risco de 
adoecimento. Além disso, a HA de causa secundária é mais frequente em crianças do 
que em adultos, evidenciando a importância do diagnóstico de HA para o tratamento da 
causa base. Objetivo: Avaliar as internações por doenças hipertensivas em pacientes 
pediátricos na cidade de Salvador no período de 2015 a 2020. Métodos: Estudo epi-
demiológico transversal, retrospectivo e de caráter descritivo, com dados secundários 
da Secretaria de Saúde de Salvador, através da Subcoordenação de Informações em 
Saúde (SUIS/SMS - SIH), no período de 2015 a 2020. As variáveis utilizadas foram 
faixa etária, ano de internação, internações, população estimada por faixa etária e ano.
Resultados: No período entre 2015 e 2020, o número total de internações de pacientes 
pediátricos por doenças hipertensivas em Salvador foi de 870.715, sendo a média 
de 145.120 internações por ano. A curva de crescimento sofreu pequenas variações 
percentuais, entre 19,21% a 16,88%, entre os anos de 2015 e 2019. No ano de 2020 
a curva sofreu uma queda, com um total de 7,61% do total de casos registrados neste 
período. Observou-se uma predominância de casos na faixa etária de 15 a 19 anos 
(38,17%), enquanto a faixa etária de 10 - 14 anos acumulou menos número de casos 
(14,50%). Conclusão: Os dados analisados indicaram um crescimento no número de 
internações de pacientes pediátricos entre os anos de 2015 e 2019, seguido de uma 
diminuição discreta no ano de 2020. O crescimento do número de internações pode 
estar relacionado com a prevalência cada vez maior de fatores de risco para a HA. Além 
disso, a faixa etária de 15 a 19 anos obteve maior prevalência e a faixa etária de 10 a 
14 anos obteve menor prevalência. Diante do crescimento observado, é evidenciado 
a necessidade de adotar medidas efetivas na redução do número de internações por 
doenças hipertensivas nesta população. 

64492
Gastos do Sistema Único de Saúde com internações por insuficiência cardíaca, 
na Bahia, entre 2010 e 2019

MARIA EDUARDA LEAO DIAS L E FIGUEIREDO, ANA CLARA CERQUEIRA SILVA, 
RODRIGO L D C WERNEC, LUARA DA SILVA SOUZA FERREIRA e BIANCA C CORTES

Universidade Salvador, SALVADOR, BA, BRASIL.

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome desencadeada por alterações 
estruturais ou funcionais do coração que reduzem o débito cardíaco e/ou elevam as suas 
pressões de enchimento, tornando-o insuficiente em atender as demandas metabólicas 
tissulares. A taxa de mortalidade por IC está diminuindo no Brasil, contudo, a taxa de 
mortalidade hospitalar e a duração das internações vêm aumentando. Concomitan-
temente, entre as doenças sensíveis à atenção primária nos adultos (20-59 anos) e 
idosos (60 anos ou mais), a IC apresenta um dos mais expressivos custos ao Sistema 
Único de Saúde (SUS) por internações no Brasil, fazendo-se necessário verificar se tal 
situação aplica-se na Bahia. Métodos: Refere-se a um estudo epidemiológico descritivo 
retrospectivo fundamentado em dados secundários obtidos a partir do Departamento 
de Informática do Sistema Único de Saúde, proveniente do sistema de informações 
hospitalares. As variáveis de desfecho consideradas foram morbidade hospitalar do 
SUS por local de internação, ano de processamento, caráter de atendimento e valor 
total, segundo lista de morbidade do CID-10 (I50 IC), na unidade de federação da 
Bahia, no período de 2010 a 2019. Resultados: Evidenciou-se, através dos dados 
catalogados, que o gasto total das internações hospitalares por IC pelo SUS, na Bahia, 
totalizaram R$191.164.925,06, sendo, R$30.635.198,25 (16,03%) por caráter eletivo e 
R$160.528.726,81 (83,97%) por caráter de urgência entre os anos de 2010 a 2019. A 
média anual dos gastos totais foi de R$19.116.492,51. O ano com maiores despesas 
relativas às internações, nesse intervalo de tempo, foi 2019 (R$ 21.025.662,96) e o ano 
com as menores foi 2017 (R$ 18.233.970,10). Houve um aumento de 14,13% dos gastos 
totais nesse período, sendo a média de progressão de gastos de 1,56% ao ano. Dentro 
do intervalo temporal, os anos com maiores acréscimos do orçamento desembolsado 
em relação ao seu ano antecedente foram 2018 (7,67%)  e 2019 (7,10%). Conclusão: 
Assim, nota-se que há um investimento alto e progressivo do SUS com internações 
por IC, na Bahia, no período de 2010 a 2019, ocorrendo uma desproporção entre os 
custos por caráter eletivo e de urgência. Dessa forma, torna-se evidente a necessidade 
de planejar tratamentos preventivos à população com fatores de risco para IC, evitando 
internações de urgência, em que o tempo de hospitalização é maior e passível de mais 
gastos por parte do SUS.

64491
Impacto econômico da insuficiência cardíaca nos custos gerados por doenças 
do aparelho circulatório em idosos no Brasil

ANA CAROLINA PACHECO DE MENEZES RIOS, MARIA BEATRIZ CHAGAS CAVAL-
CANTE, LARA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, MATHEUS CAMPOS RIBEIRO DE SOUZA, 
RAISSA BARRETO LIMA, MARIANA MATTOS BRANDAO e ISADORA QUEIROZ 
DOS SANTOS

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: Doenças do aparelho circulatório são uma das principais causas de óbito em 
todo o mundo, prevalentes em países de baixa e média renda, como o Brasil, gerando 
gastos em saúde pública que podem, na sua maioria, serem evitados antes do envelhe-
cimento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), parte da população 
brasileira não possui benefício em programas integrados de atenção primária para a 
detecção e tratamento precoce quando expostos a fatores de risco, comprometendo a 
qualidade de vida e sendo responsável por aumento de internações e custos em medi-
camentos, enfatizados pela recorrente morbimortalidade por insuficiência cardíaca (IC). 
Objetivo: Analisar o impacto econômico da insuficiência cardíaca nos custos gerados por 
doenças do aparelho circulatório em idosos. Métodos: Estudo transversal, retrospectivo e 
quantitativo, com dados obtidos no Sistema de Informações Hospitalares de Saúde (SIH/
SUS). Foi realizada uma análise dos custos em saúde gerados por idosos diagnosticados 
com insuficiência cardíaca no ambiente hospitalar no período de janeiro de 2016 a junho 
de 2021. As variáveis utilizadas foram: valor hospitalar, caráter de atendimento, idade 
e raça. Resultados: O custo total com insuficiência cardíaca foi de R$57.939.996,63, 
representando 15% do valor gasto com doenças do aparelho circulatório, sendo a se-
gunda doença com maior custo, atrás apenas de outras doenças isquêmicas do coração. 
Dentre os valores hospitalares gastos com IC, 16% (R$8.995.283,85) ocorreram em 
atendimentos de caráter eletivo e 84% (R$48.944.712,78) de urgência. Além disso, a 
idade em que foi identificado maior valor hospitalar foi entre 60 e 69 anos (38%), e o 
menor para aqueles com 80 anos ou mais (28%). Cerca de 56% dos gastos totais foram 
destinados à insuficiência cardíaca na raça parda, representando 9% de todos os gastos 
oriundos das doenças do aparelho circulatório. Conclusões: A insuficiência cardíaca se 
constitui como desfecho de múltiplas condições e sua incidência aumenta conforme o 
aumento da expectativa de vida. A maior incidência em idosos jovens é um alerta para 
a necessidade do diagnóstico precoce e incentivo ao rastreio dessa comorbidade e 
fatores de risco. Além disso, o gasto desproporcional entre os serviços de caráter eletivo 
e de urgência sugere prevalência de quadros agudos que podem estar relacionados a 
desassistência e má adesão terapêutica dos pacientes, destacando a carência de um 
melhor direcionamento da assistência em saúde.

64493
Análise do perfil epidemiológico dos óbitos por doença reumática do coração 
no estado da Bahia

CRISTIANA BELLO DULTRA NOGUEIRA, MILTON JOSÉ DE SOUZA NETO, VIVIAN 
LISA ANDRADE VITZTHUM, DIOGO SILVA ALMEIDA e GUSTAVO SAMPAIO VILAS 
BOAS

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A doença reumática cardíaca é uma das complicações não supurativas 
da faringoamigdalite causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Estima-se 
que anualmente no Brasil ocorram cerca de 10 milhões de faringoamigdalites estrep-
tocócicas, sendo que aproximadamente 15.000 poderiam evoluir com acometimento 
cardíaco, caso não haja terapia adequada. Por ser uma condição associada à inadequada 
profilaxia, resultante de desigualdade social, evoca a necessidade de conhecer o perfil 
epidemiológico da doença, a fim de apurar as estratégias de prevenção. Desse modo, 
o presente estudo tem como objetivo analisar e descrever o perfil epidemiológico dos 
óbitos por doença reumática do coração no estado da Bahia no período de 2010 a 2019.
Métodos: Estudo epidemiológico transversal, retrospectivo e de caráter descritivo, com 
dados secundários do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), sobre os óbitos 
por doença reumática do coração, no período de 2010 a 2019. As variáveis utilizadas 
foram: faixa etária, sexo, cor/raça e ano de óbito. Resultados: O Sistema Único de 
Saúde registrou 205.184 óbitos por doenças cardiovasculares na Bahia no período 
estudado. Dentre esses, 1195 (0,58%) equivalem a mortes por doenças reumáticas 
crônicas do coração. O ano com maior número de óbitos foi 2011, registrando 147 
mortes, equivalente a 12,30% do total e a 53,12% de aumento comparado ao ano de 
menor número, que foi 2015, o qual registrou 96 mortes. Quanto ao sexo, é possível notar 
predileção pelo sexo feminino, com 61,59% dos óbitos. No que tange o critério de faixa 
etária, é notório que a maioria das mortes (84,01%) ocorreu em pacientes acima dos 30 
anos, sendo que a faixa etária com maior porcentagem de óbitos foi a de 50 a 59 anos 
(17,07%). Em relação a cor/raça, o recorte populacional mais acometido foi a população 
que se identifica como parda. Das 1195 mortes por cardiopatias reumáticas, 668 foram 
indivíduos pardos, representando 55,8% das mortes. Conclusão: Tendo em vista que 
o número de óbitos por doença reumática do coração ainda é alto, principalmente nos 
indivíduos adultos e pardos e que isso reflete a escassez de programas efetivos para 
diagnóstico e prevenção, torna-se claro que essa patologia é um problema de saúde 
pública importante e que precisa haver investimentos para o diagnóstico precoce, 
reduzindo, assim, os óbitos.
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64495
Mortalidade dos idosos no Sistema Único de Saúde por Infarto Agudo do Miocárdio, 
na Bahia, entre 2009 e 2019

ANA CLARA CERQUEIRA SILVA, MARIA EDUARDA LEAO DIAS L E FIGUEIREDO, 
RODRIGO LIBERTADOR DOURADO CAMPOS WERNEC e LUARA DA SILVA SOUZA 
FERREIRA

Universidade Salvador, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: As Doenças Cardiovasculares (DCV) estão entre as principais causas de 
morte no mundo, dentre elas, o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) apresenta incidência 
e mortalidade significativas, principalmente em pacientes acima de 60 anos. Essa 
epidemiologia relaciona-se diretamente com o processo de envelhecimento da popu-
lação, devido ao acúmulo da exposição à fatores de risco ao longo da vida. O manejo 
adequado dos pacientes isquêmicos e o monitoramento desses fatores nos pacientes 
é imprescindível para prevenir ou interromper o mecanismo de lesão, evitando con-
sequências sistêmicas ou óbito. Metodologia: Os dados encontrados foram obtidos 
através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, proveniente 
do sistema de informação sobre mortalidade. As variáveis de desfecho consideradas 
foram óbitos por ocorrência, ano de óbito e faixa etária de idosos, em intervalo de 60 
a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 anos ou mais, segundo lista de morbidade do CID-10, 
na categoria 121 - Infarto Agudo do Miocárdio, na unidade de federação da Bahia no 
período de 2009 a 2019. Resultados: Baseado na análise dos dados, o total de óbitos 
por IAM em idosos no período de 2009 a 2019, na Bahia, foi de 36.501, sendo a média 
de mortes anual, 3.318. Houve um aumento de 37,98% no período, com uma média de 
progressão de 3,80% a.a. O ano com menor mortalidade foi 2009, com 2.801 óbitos e 
o ano com maior mortalidade foi 2019 com 4.032. Em relação às taxas de progressão, 
a menor ocorreu em 2011 com diminuição de 110 óbitos (-3,80%) em relação a 2010 e 
a maior deu-se em 2017 quando verificou-se o acréscimo de 402 mortes (12,02%) em 
comparação a 2016.Conclusão: O aumento progressivo das taxas de mortalidade por 
IAM em idosos relaciona-se ao envelhecimento da população, mudanças ambientais e 
de estilo de vida, afinal, trata-se de uma doença onde a exposição aos fatores de risco 
está ligada à incidência e prevalência da doença. Ademais, favorece esse aumento a 
dificuldade em exportar informações para a sociedade acerca dos fatores que aumentam 
a probabilidade de desenvolver DCV, permitindo diagnóstico e tratamento precoce antes 
da doença avançar, podendo levar a um IAM. Torna-se evidente, portanto, a necessi-
dade de aprimorar as estratégias de educação em saúde sobre os fatores de risco que 
facilitam o desenvolvimento da patologia, para um diagnóstico mais rápido, tratamento 
menos custoso e mais efetivo, diminuindo o número de óbitos.

64498
Mortalidade materna por COVID-19 em cardiopatas no Brasil

LOREN LACERDA-RODRIGUES, VITOR QUEIROZ DE CASTRO SOUZA, ALLÊH 
KAUÃN SANTOS NOGUEIRA, MAURÍCIO GASPAR MACIEL SANTANA, HAYALA 
MACHADO CAVALCANTE CONCEIÇÃO, ANTÔNIO VITOR DE CASTRO GUERREI-
RO, GUSTAVO BAZIN VIEIRA MAUCHLE, LAÍS SANTOS LESSA SOARES, ADRIANA 
SANTIAGO DE CARVALHO BORGES e RAFAEL MODESTO FERNANDES

Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, BRASIL - Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A doença do coronavírus de 2019 (COVID-19) é caracterizada pela sua 
alta transmissibilidade e apresentação variável de quadros leves a críticos. Sabe-se que 
o corpo da mulher gestante sofre alterações fisiológicas durante o curso da gravidez, 
como ativação do sistema de coagulação e sobrecarga hemodinâmica no sistema car-
diovascular. Portanto, gestantes cardiopatas apresentam maior risco de complicações 
graves decorrentes da COVID-19. O presente estudo visa analisar a mortalidade por 
COVID-19 em gestantes e mulheres cardiopatas no puerpério. Métodos: Estudo trans-
versal, descritivo e quantitativo sobre a mortalidade por COVID-19 em mães cardiopatas. 
A base de dados utilizada foi o Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 (OOBr 
Covid-19), contendo informações retiradas do Sistema de Informação de Vigilância da 
Influenza (SIVEP Gripe), do Ministério da Saúde do Brasil. A análise se deu através de 
dados de mulheres grávidas, durante os 3 trimestres de gravidez ou no puerpério, com 
idade entre 10 e 55 anos, infectadas com o vírus Sars Cov-2 e que possuíam qualquer 
cardiopatia prévia. Foi calculada a razão de chances de mães cardiopatas evoluírem a 
óbito.  Os dados são referentes ao início da pandemia da COVID-19 até o mês de julho 
de 2021. Resultados: No banco de dados OOBr Covid-19, registrou-se 5637 casos 
de infecção materna pela covid-19, sendo que 868 (15,3%) evoluíram para o óbito. 
Das mães infectadas, 890 (15,7%) possuíam algum tipo de cardiopatia, e dessas, 186 
(21,4%) faleceram [OR=1,57; IC 95% (1,31-1,89); p<0,0001]. Dentre as mortes de 
mães cardiopatas, a raça com maior prevalência foi a parda 77 (41,3%), seguida da 
branca 61 (32,7%), preta 20 (10,7%) e amarela 1 (0,5%), não sendo informada a raça 
de 27 (14,5%) mães. A maioria dessas mortes aconteceram no período do puerpério 67 
(36%), acompanhado do terceiro trimestre gestacional 58 (31,1%), segundo trimestre 
39 (20,9%) e primeiro trimestre 10 (5,3%). A idade gestacional foi ignorada em 6,4% 
dos casos. Analisando a faixa etária, entre 10-25, houve 21 (11,2%) registros de morte 
de mães cardiopatas, de 26-40, 127 (68,2%) óbitos e entre 40-55, 38 (20,4%) registros. 
Conclusões: Ao analisar o perfil das pacientes, observou-se que possuir cardiopatia 
aumenta consideravelmente o risco de morte nessa população. Portanto, ratifica-se o 
consenso que gravidez em mulheres cardiopatas está incluída no grupo com alto risco 
de óbito por COVID-19.

64497
Infarto Agudo do Miocárdio em pacientes com histórico de Hipertensão Arterial 
Sistêmica: quais fatores estariam associados a este desfecho?

VITOR QUEIROZ DE CASTRO SOUZA, ALLÊH KAUÃN SANTOS NOGUEIRA, HAYALA 
MACHADO CAVALCANTE CONCEIÇÃO, LOREN LACERDA-RODRIGUES, MAURÍCIO 
GASPAR MACIEL SANTANA, ANTÔNIO VITOR DE CASTRO GUERREIRO, LAÍS 
SANTOS LESSA SOARES, GUSTAVO BAZIN VIEIRA MAUCHLE, ADRIANA SAN-
TIAGO DE CARVALHO BORGES, RAFAEL MODESTO FERNANDES e MARISTELA 
MAGNAVITA O. GARCIA

Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, BRASIL - Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: O histórico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é característica co-
mum em pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), dada sua associação com o 
remodelamento cardíaco. Por culminar em maior morbimortalidade, o entendimento dos 
fatores associados para tal desfecho pode ser fundamental para otimização preventiva 
e terapêutica. Métodos: Estudo de corte transversal com coleta prospectiva. Foram 
admitidos, consecutivamente, 241 pacientes, obrigatoriamente portadores de HAS, 
atendidos em serviço ambulatorial de Clínica Médica. Avaliou-se o histórico de IAM e 
possíveis variáveis associadas a este desfecho nessa população. Os testes estatísticos 
escolhidos foram baseados no teste de normalidade de Shapiro-Wilk e as inferências 
realizadas pelo teste de qui-quadrado e teste exato de Fisher (p ≤ 0,05 foram conside-
rados estatisticamente significativos). Na análise multivariada, foi realizado um modelo 
de regressão logística binária com as variáveis: sexo, idade, histórico familiar de doença 
coronariana precoce (HFDAC), dislipidemia, pressão arterial sistólica (PAS), adesão 
medicamentosa por Morysky e tempo de diagnóstico de HAS. Com isso, foram inseridos 
131 pacientes ao modelo. Resultados: Dos 131 pacientes incluídos, 106 eram do sexo 
feminino (80,9%), 63 (48%) de cor negra e com média de idade de 60 (±9,6) anos. 48% 
da amostra era diabética, 6,8% tabagista, 18,3% etilista e 28,2% obesa, a média da 
pressão arterial sistólica (PAS) foi de 144,1 (±20,9) e diastólica de 83,1 (±11,63). IAM 
ocorreu em 9 pacientes (6,8%). A análise multivariada mostrou que HFDAC precoce 
foi independentemente associada ao IAM [OR=38,41; IC 95% (1,63-901,79); p=0,023] 
– bem como idade [OR=1,255; IC 95% (1,043-1,511); p=0,016] e sexo [OR=126,11; IC 
95% (2,23-7110,6); p=0,019] – quando controlados para as outras variáveis, que não 
apresentaram significância. Conclusão: Nessa amostra, HFDAC precoce foi comum em 
pacientes hipertensos que sofreram IAM, bem como idade e sexo, ao serem analisadas 
com outras variáveis que também são reconhecidamente associadas. Assim, sugere-se 
que essas variáveis sejam importantes preditoras do evento estudado. Dessa forma, 
reforça-se a atenção necessária diante dessas condições. 

64499
Mortalidade por Doença de Chagas no Brasil de 2012 a 2019

MARIA C B ANDRADE, DANILO T M BRITO, TOMÁS C C GOMES, ANDREZA C O 
CUNHA e BRUNO M ALMEIDA

Universidade Salvador, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A Doença de Chagas (DC), condição infecto-parasitária causada pelo 
Trypanossoma cruzi, é considerada uma doença tropical negligenciada, com maior 
incidência e prevalência em populações de alta vulnerabilidade social. A OMS estima 
em aproximadamente 6 a 7 milhões o número de pessoas infectadas em todo o mundo, 
a maioria na América Latina. No Brasil, 1 a 4,6 milhões de pessoas estão infectadas. Nas 
últimas décadas, tem-se observado uma tendência a redução da mortalidade por DC no 
Brasil com variações nas diferentes regiões. Objetivo: Descrever a taxa de mortalidade 
por Doença de Chagas nas Regiões do Brasil no período de 2012 a 2019. Métodos: Foi 
realizado um estudo ecológico de série temporal. Os registros anuais de óbito, segundo 
macrorregiões do Brasil, foram extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(SIM/DATASUS), no período de 2012 a 2019. Foram calculadas taxas de mortalidade por 
DC por região geográfica, dividindo-se o número de óbitos pelo número da população 
residente multiplicando pelo coeficiente de cem mil. Resultados: No período de 2012 
a 2019, a região com maior número de óbitos foi a região Sudeste que soma 16.865 
mortes, equivalente a 47% dos óbitos por DC em todo território brasileiro. Durante esses 
8 anos, comparando-se 2012 a 2019, a região que apresentou o maior decréscimo foi a 
região Norte, com uma redução de 23,1%, sendo que a região Centro-Oeste manteve 
sua taxa de mortalidade inalterada. Já a região Norte apresentou as menores taxas de 
mortalidade com uma média de 0,51 óbitos por cem mil habitantes, enquanto a região 
Centro-Oeste teve as maiores taxas, chegando a 7,3 óbitos por cem mil habitantes no 
ano de 2017. Conclusão: O estudo demonstrou uma discreta redução na mortalidade 
por DC, no período analisado, em todas as regiões do Brasil, com exceção da região 
Centro-Oeste, que se manteve estável. Ressalta-se a importância da análise desses 
dados com o objetivo de desenvolver estratégias de saúde pública que visem identificar 
e diminuir ainda mais o número de óbitos por DC.
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64500
Comparação de dois programas de prevenção e controle de doenças cardiovas-
culares em uma empresa 

MARIA L R ROCHA, e ANA M T LADEIA

ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA, Salvador, BA, BRASIL - EM-
PRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, Salvador, , BRASIL.

Introdução: As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no mundo 
há décadas, o que as tornam importante problema de Saúde Pública. Esta situação 
demanda medidas de enfrentamento, de forma articulada entre os diversos setores 
da sociedade. Neste sentido, serviços de saúde de empresas podem contribuir com 
medidas de prevenção e controle dessas patologias. Objetivo: Comparar resultados 
de dois modelos de programa de prevenção e controle de DCV desenvolvidos em uma 
empresa. Método: Estudo de coorte retrospectiva de população restrita e fixa, não ran-
domizada, com 670 empregados, no período de 01.01.2016 a 31.12.2018. A população 
foi dividida em dois grupos, A (514) e B (156), de acordo com o modelo do programa ao 
qual o indivíduo estava vinculado. Dados secundários de empregados que preencheram 
critérios de inclusão foram obtidos de prontuário eletrônico e foram analisados utilizando 
o pacote estatístico SPSS14.0. Para verificar o impacto dos programas a frequência da 
variável risco cardiovascular (RCV) foi comparada entre os anos 2016 e 2018, intra e 
entre grupos, por meio dos testes McNemar e Qui-quadrado, com p<0,05. Resultados: 
Após dois anos de acompanhamento, na comparação intragrupo, o modelo A dobrou 
percentual de ativos fisicamente, aumentou consumo de frutas, legumes e verduras (FLV) 
e reduziu ingestão de álcool, enquanto o B aumentou consumo de bebida açucarada. Os 
dois grupos elevaram a média da glicemia (± 6 mg/dL), sendo que o A reduziu HDL para 
homens (-5,8 ± 8,6 mg/dL) e elevou colesterol LDL (6,5 ± 36,1 mg/dL). Foi observado 
piora do RCV para empregados dos dois grupos, sendo que no A o “RCV Alto” cresceu 
250% e no B o RCV “intermediário” passou de 14,1% para 16,7%, mantendo 0,6% de 
indivíduos com RCV “alto”. Na comparação entre grupos o modelo A apresentou pior 
desempenho para hipertensão arterial, colesterol HDL alterado, diabetes e RCV, apesar 
da redução na frequência de obesidade e colesterol total elevado. Conclusão: Os 
modelos avaliados não controlaram o RCV de empregados acompanhados e equipes 
de saúde da empresa deverão rever estratégias adotadas para que possam alcançar 
objetivos propostos.

64504
Determinação do intervalo QT como indicador do risco durante a terapia com 
psicofármacos: resultados preliminares

BRUNA GIRALDI, ANTONIO CARLOS ASSUMPCAO e CARLOS AUGUSTO MAURO

São Leopoldo Mandic, Araras, SP, BRASIL - Cardius Araras, Araras, SP, BRASIL - InCOR 
FMUSP, São Paulo, SP, BRASIL.

Introdução: Alguns psicofármacos podem prolongar o intervalo QT (QT), e sua alteração 
pode gerar arritmias graves e morte súbita cardíaca. Entretanto, pouco se sabe sobre 
qual a incidência desse fenômeno em pacientes internados em clínicas psiquiátricas 
sob uso contínuo dessas medicações. Métodos: Trata-se de um estudo experimental, 
observacional, do tipo caso-controle, com 200 pacientes internados, sendo uma parcela 
deles no Hospital São Leopoldo Mandic sob o uso de psicofármacos 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 demográficos e clínicos presentes/pregressos, uso 
regular de fármacos, além das prescrições contidas nos prontuários. 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. O uso concomitante desses medicamentos deve 
ser evitado sempre que possível, mas isso geralmente não é possível com pacientes 
psiquiátricos, dessa forma, deve ser implementado um monitoramento cuidadoso a fim 
de garantir sua segurança. Conclusão: É necessário considerar a avaliação inicial de 
QTc nesses pacientes previamente à introdução da terapia medicamentosa, realizando 
uma prescrição cautelosa de psicofármacos na presença de fatores de risco para pro-
longamento do QTc ou com alteração prévia, a fim de garantir a segurança 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. Essas informações podem ser usadas para avaliar 
o risco de arritmias induzidas por medicamentos, como relatórios espontâneos, bancos 
de dados de saúde e estudos de vigilância ativa.

64502
Perfil epidemiológico de pacientes internados por febre reumática aguda na 
Bahia entre 2010 e 2019

LUARA DA SILVA SOUZA FERREIRA, MARIA EDUARDA LEAO DIAS L E FIGUEI-
REDO, ANA CLARA CERQUEIRA SILVA e RODRIGO LIBERTADOR DOURADO 
CAMPOS WERNEC

Universidade Salvador, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A febre reumática (FR) é uma doença inflamatória, causada pela bactéria 
Streptococcus pyogenes. Ela está intimamente associada com a má qualidade de vida 
e pobreza. Nos países subdesenvolvidos, a FRA tem gerado grandes problemas para 
o setor público, devido aumento de complicações cardíacas associadas, nos últimos 
anos. Logo, foi necessário analisar o perfil epidemiológico do estado da Bahia a fim de 
elaborar estratégias para prevenção de óbitos pela doença. Metodologia: Os dados 
encontrados foram obtidos através do Departamento de Informática do Sistema único 
de Saúde, proveniente do Sistema de Informação Hospitalar. As variáveis de desfecho 
consideradas foram internações, raça/cor, sexo e faixa etária, sendo essas, acerca 
da morbidade hospitalar do SUS por local de internação, segundo lista de morbidade 
do CID-10,FRA, na unidade federativa da Bahia, entre 2010 e 2019. Resultados: 
Evidenciou-se,no período analisado, 2.163 internações por FRA na Bahia, sendo 1.051 
relativas ao sexo feminino e 1.012  ao masculino. Em relação à cor/raça, a população 
parda tem uma expressão de 56,22% das internações, a preta de 3,98%, a branca de 
3,42%, a amarela de 0,55% e não declarada 35,83%. No tocante faixa etária, menores 
que 01 ano representam 0,23% do total das internações, de 1-4 anos 3,33%, de 5-9 
anos 14,05%, de 10-14 anos 15,90%, de 15-19 anos 6,29%, de 20-29 anos 8,09%, de 
30-39 anos 11,14%, de 40-49 anos 10,12%, de 50-59 anos 10,40%, de 60-69 anos 
8,04%, de 70-79 7,26% e 80 anos ou mais 5,13%. Conclusão: Apesar dos casos de 
FRA no Brasil acometerem, majoritariamente, crianças e adolescentes, na Bahia, o 
número de internações por adultos pode sinalizar uma alta taxa de recorrência, como 
resultado da baixa adesão medicamentosa à profilaxia secundária. A FRA representa 
um alto impacto socioeconômico devido às internações e cirurgias por Cardiopatia 
Reumática Crônica, que são cada vez mais recorrentes. Desse modo, essas estatísticas 
reforçam a importância de políticas mais eficazes para adesão à profilaxia da Febre 
Reumática Aguda na Bahia.

64505
Análise do perfil epidemiológico sobre a mortalidade da doença reumática crônica 
do coração na Bahia no período de 2009 a 2019

BRUNA BARATTO, NATHALIA CASTELO BRANCO SOUZA COSTA, FERNANDA BA-
RATTO, GUSTAVO SAMPAIO VILAS BOAS, RAFAELA SANDES FONSECA, BEATRIZ 
GUSMÃO AZEVÊDO e THAÍS MACHADO BELITARDO DE CARVALHO

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, SALVADOR, BA, BRASIL.

Introdução: A febre reumática é uma doença autoimune pós-infecciosa. Os com-
prometimentos autoimunes são sistêmicos e o coração é um dos principais órgãos 
acometidos, geralmente culminando em valvulopatias. Um terço dos casos evolui para a 
forma crônica da doença que é caracterizada pela cardiopatia reumática crônica, sendo 
esta responsável pelo maior número de mortes provocados pela doença. Objetivo: O 
objetivo desse trabalho é analisar e descrever o perfil epidemiológico da mortalidade 
dos pacientes portadores da doença reumática crônica do coração no estado da Bahia 
de 2009 a 2019. Método: Estudo epidemiológico transversal, retrospectivo, quantita-
tivo de caráter descritivo. Ele foi realizado a partir da coleta de dados do indicador de 
mortalidade em estatísticas vitais do Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde (DATASUS). As variáveis utilizadas foram faixa etária, sexo e raça. Resultados: 
Segundo os dados coletados na Bahia, foram 1.312 mortes por doença reumática crônica 
do coração entre os anos de 2009 e 2019. Entre elas, 61,8% eram mulheres e 38,2% 
homens. Quanto à idade, os indivíduos com faixa etária abaixo de 29 anos represen-
taram cerca de 16%, entre 30 e 59 anos (aproximadamente 47%) e acima de 60 anos 
36,4%. Além disso, os indivíduos pardos representaram 55,7% das mortes, seguida 
pelos brancos (18,9%), pretos (17,3%) e indígenas e amarelos com aproximadamente 
0,2%. Conclusão: A partir dos dados analisados é possível perceber que, na Bahia, as 
populações mais atingidas são mulheres, indivíduos de 30 a 59 anos e pardos, o que 
pode estar relacionado à maior prevalência desses grupos na distribuição demográfica 
da Bahia. Entretanto, é interessante salientar que a mortalidade por faixa etária se eleva 
atingindo o ápice na fase adulta, o que reflete a alta taxa de cronicidade e redução 
da expectativa de vida do paciente portador da doença. Dessa forma, é necessário 
se atentar as faixas de risco, uma vez que conhecendo e compreendendo a doença 
pode-se tratar mais efetivamente os indivíduos, contribuindo tanto para a longevidade 
quanto para maior qualidade de vida da população baiana. Palavras-chave: Febre 
Reumática, Doença Reumática Crônica Do Coração, Mortalidade, Bahia, valvulopatias.
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64507
Impacto da adesão medicamentosa na mortalidade de pacientes com insuficiência 
cardíaca de fração de ejeção reduzida

LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS, WILLIAM NEVES DE CARVALHO, TAINA TEIXEIRA 
VIANA, ALINE GRIMALDI QUEIROZ DE JESUS, TAINARA CERQUEIRA DA SILVA, 
PAULA LIMA NASCIMENTO, LUANNA MOTA DAMASCENO, PEDRO FELIPE SOARES, 
RAISSA BARRETO LIMA, KARLA SANTOS PINTO, ANA LUÍSA DE AGUIAR ALMEIDA 
SILVA e JOSE VICTOR DE SA SANTOS

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A insuficiência cardíaca (ICC) é uma doença crônica que demanda de 
crescente atenção no contexto da saúde pública, devido ao seu aumento de incidência 
no Brasil. As taxas de mortalidade em 1 ano são maiores no grupo de pacientes com 
insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida (IC FER). Dentre as medicações 
com maiores evidências de redução de mortalidade nesse grupo específico de pacientes 
em classe funcional NYHA II a IV, considera-se terapia tríplice em doses otimizadas com 
betabloqueador, inibidor de aldosterona, inibidores da enzima conversora de angiotensina 
(IECA) ou sarcubitril/valsartana. Objetivo: O presente estudo visa avaliar a associação 
de adesão terapêutica da terapia tríplice e mortalidade em pacientes portadores de 
IC FER. Métodos: Trata-se de uma coorte prospectiva que incluiu pacientes com IC 
de Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (FEVE) <40% submetidos a implante 
de cardiodesfibrilador implantável (CDI) acompanhados no ambulatório de IC em um 
hospital de referência em cardiologia em Salvador, Bahia, no período de janeiro de 2017 
a julho de 2021. A variável de desfecho analisada foi óbito em 12 meses. Foi realizada 
avaliação de adesão para a terapia tríplice com beta-bloqueadores, inibidores da ECA 
ou sarcubitril/valsartana e espironolactona. Foi considerada baixa adesão escala de 
Morisky menor que 6. Significância estatística foi considerada para valor de p<0,05. 
Resultados: Foram avaliados 166 pacientes em um seguimento médio de 596±396 
meses. A maioria era do sexo masculino: 121 (72,9%), média de idade de 56,9±12,3 
anos e média de FEVE de 28,1±6,9%. Foram considerados com baixa adesão 46 (27,7%) 
dos indivíduos. A mortalidade no seguimento foi de 44 (26,5%). Houve diferença de 
mortalidade entre os grupos: aderentes 25 (20,8%) versus não aderentes 19 (41,3%). 
A associação manteve-se mesmo após ajuste com análise multivariada. Conclusão: 
A adesão medicamentosa demonstrou impacto relevante na mortalidade de pacientes 
com IC FER. Com isso, é imprescindível esforços em saúde para aumentar a aderência 
à terapia clínica nesta população.

.

64509
Device team: uma estratégia para identificar pacientes inelegíveis e potencialmente 
inelegíveis de candidatos a implante de cardio desfibriladores implantáveis.

WILLIAM NEVES DE CARVALHO, RODRIGO MOREL VIEIRA DE MELO, TAINA TEI-
XEIRA VIANA, CLARA SALLES FIGUEIREDO, ALINE GRIMALDI QUEIROZ DE JESUS, 
POLLIANA DE SOUZA RORIZ, THAIS AGUIAR DO NASCIMENTO, KARLA SANTOS 
PINTO, RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, JOSE VICTOR DE SA SANTOS, PEDRO 
FELIPE SOARES e LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: O cardiodesfibrilador implantável (CDI) é o dispositivo indicado para pre-
venir e tratar morte súbita (MS) por taquicardia ventricular (TV) e fibrilação ventricular 
(FV) por causas irreversíveis a pacientes com expectativa de vida maior que um ano. 
Alguns pacientes não têm critérios de indicação ou possuem contraindicações ao 
implante. O Device Team (DT) é um programa onde a tomada de decisão é partilhada 
entre profissionais médicos e não médicos em equipes multidisciplinares (EMD) que se 
reúnem para discutir sobre casos exclusivos de candidatos a dispositivos de alto custo. 
Objetivos: descrever as razões de inelegibilidade dos pacientes encaminhados para o 
1º implante de CDI e comparar a mortalidade por todas as causas em 2 anos entre os 
grupos de pacientes submetidos a implante em que a EMD classificou como favoráveis 
com o grupo que a EMD considerou não favorável. Método: coorte prospectiva, observa-
cional com maiores de 18 anos encaminhados para o primeiro implante de CDI. Foram 
avaliados antes por EMD que analisou a renda familiar, escolaridade, expectativa de 
vida (Maggic Score) depressão (HADS>8), autocuidado(selfcare-Hf<50%), função do 
ventrículo direito, aderência farmacológica (Moryski<6) baixo peso (IMC<20), múltiplas 
comorbidades. Foi utilizado modelo multivariado por regressão de cox as variáveis com 
possível associação (p<0,1) com mortalidade em 2 anos de seguimento. Resultados: 
entre maio 2017 a dezembro 2019 foram recrutados 243 pacientes.,18,1% foram con-
traindicados, dos quais 40,8% estavam em CF IV,29% por ausência de documentação 
da FV/TV, 9% tinham Maggic Score ≥50%, 9% por TSV com aberrância e os demais 
devido a FV/TV atribuídas a causas reversíveis. Foram realizados 199 implantes, 90% 
em prevenção secundária,68% homens, média de idade 59 anos. A EMD considerou 
favorável 148 implantes e 51 não favoráveis. A mortalidade da amostra foi 24,2%, com 
seguimento médio de 609 dias. Dentre os óbitos, 6,8% foram do grupo EMD favorável 
vs 56,9% EMD não favorável vs 43% dos contraindicados. Os principais marcadores 
considerados desfavoráveis pela EMD na análise multivariada foram: baixo peso,má ade-
sãofarmacológica, múltiplas comorbidades(≥3), taxa de filtração glomerular≤35ml/min/
m2 e déficit no autocuidado. Conclusão: A EMD utiliza variáveis clínicas e psicossociais 
que identifica pacientes potencialmente inelegíveis, sugerindo fortemente que a tomada 
de decisão de implantes em DT foi um forte preditor de mortalidade em curto prazo.

64508
Rápida evolução de coronariopatia crônica: um relato de caso

JIVAGO C M LIMA, JOBERTO P SENA, VÍTOR M SILVA, NATHASSIA M ALVES, 
AMANDA S FRAGA, KAROLINY S RIBEIRO, LEANDRO W S CAVALCANTI, LUCIANA 
CARDOSO SILVA LIMA, GABRIELLA SODRE, MILANA G PRADO e DIEGO S M E SILVA

Hospital Santa Izabel, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: De acordo com o estudo ISCHEMIA (2020), não houve redução de morta-
lidade em manter o paciente com terapia clínica otimizada (TCO) em relação a revas-
cularização, em pacientes com síndrome coronariana crônica (SCC) e com isquemia 
moderada a grave comprovada por testes não invasivos. Descrição do caso:Paciente 
de 75 anos, previamente hipertenso, dislipidêmico, diabético, ex-tabagista e portador 
de SCC diagnosticada em 2019, sem indicação de intervenção (figura 1). O paciente 
retorna eletivamente ao serviço de hemodinâmica após 2 anos do diagnostico inicial, 
após estratificação não invasiva com cardiologista clínico devido a precordialgia típica 
iniciada há 15 dias da admissão hospitalar, com duração de 10 minutos e que inicia 
em repouso, à despeito de TCO (succinato de metroprolol 50mg/dia, enalapril 20mg/
dia, AAS 100mg/dia e sinvastatina 40mg/dia). Apresentou cintilografia de reperfusão 
miocárdica positiva para isquemia ântero-septal e ínfero-septal de ventrículo esquerdo 
(isquemia estimada em 22%). Realizado novo cateterismo cardíaco que evidenciou 
grave lesão em terço médio de descendente anterior (figura 2). O paciente foi submetido 
à angioplastia percutânea, com bom resultado angiográfico e fluxo TIMI 3 ao final do 
tratamento. Conclusões: Diante do exposto acima, tem-se um paciente que se encaixa 
nos critérios de inclusão do ISCHEMIA. Este evidenciou que na maioria desses pacientes, 
a revascularização não diminuiu a taxa de evento coronariano agudo. Porém, ainda não 
há métodos (invasivos ou não invasivos) que determinem com precisão, características 
de placa que possam prever sua rápida progressão.

64510
Device team: uma estratégia para identificar pacientes potencialmente inelegíveis 
de candidatos a terapia de ressincronização cardíaca.

WILLIAM NEVES DE CARVALHO, RODRIGO MOREL VIEIRA DE MELO, TAINA TEI-
XEIRA VIANA, CLARA SALLES FIGUEIREDO, ALINE GRIMALDI QUEIROZ DE JESUS, 
POLLIANA DE SOUZA RORIZ, THAIS AGUIAR DO NASCIMENTO, KARLA SANTOS 
PINTO, RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, JOSE VICTOR DE SA SANTOS, PEDRO 
FELIPE SOARES e LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A Terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC) é uma terapia não farma-
cológica de alto custo indicada para pacientes com insuficiência cardíaca (IC) em classe 
funcional (CF) II a IV, FEVE≤35%, QRS >120ms e expectativa de vida maior que um 
ano. Uma parcela de pacientes não tem critérios de indicação ou apresentam contrain-
dicações. O Device Team (DT) é um programa onde a tomada de decisão é partilhada 
entre profissionais médicos e não médicos em equipes multidisciplinares (EMD), que se 
reúnem para discutir sobre casos exclusivos de candidatos a dispositivos de alto custo. 
Objetivos: descrever as razões de inelegibilidade dos pacientes encaminhados para 
o 1º implante de TRC-P/D e comparar a mortalidade por todas as causas em 2 anos 
entre os grupos de pacientes submetidos a implante em que a EMD classificou como 
favoráveis com o grupo que a EMD considerou não favorável. Método: coorte prospec-
tiva com maiores de 18 anos encaminhados para o primeiro implante de TRC. Foram 
avaliados antes por EMD que analisou a renda familiar, escolaridade, expectativa de vida 
(Maggic Score) depressão (HADS>8), déficit do autocuidado (selfcare-Hf<50%), função 
do ventrículo direito, má aderência farmacológica (Moryski<6) baixo peso (IMC<20), 
múltiplas comorbidades. Foi utilizado modelo multivariado por regressão de cox as 
variáveis com possível associação (p<0,1) com mortalidade em 1 ano de seguimento. 
Resultados: entre maio 2017 a dezembro de 2019 foram encaminhados 172 pacientes 
com média de idade 59 e 58% homens. Foram contraindicados 12,2%, desses 47,6% 
estavam CF I, 47,4% tinham Maggic Score ≥50% ou estavam em estágio D da IC e os 
demais por distúrbios de condução (QRS<120ms). Foram realizados 151 implantes, 
sendo que a EMD considerou 80 favoráveis e 71 não favoráveis. A mortalidade num 
seguimento médio de 604 dias foi de 26,7%, sendo 5%) do grupo EMD favorável vs 
46,7% não favorável vs 42,8% dos contraindicados. Os principais critérios considerados 
desfavoráveis pela EMD na análise multivariada foram: Maggic score em 1 ano entre 
40-49%, má aderência farmacológica, taxa de filtração glomerular≤35ml/min/m2, e 
disfunção do ventrículo direito (TAPSE <17mm). Conclusão: A EMD utiliza variáveis 
clínicas e psicossociais, que identifica pacientes potencialmente inelegíveis, sugerindo 
fortemente que a tomada de decisão
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64511
Desenvolvimento de um escore de estratificação de risco com base em preditores 
sociais em pacientes submetidos ao implante de cardiodesfibrilador implantável.

LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS, WILLIAM NEVES DE CARVALHO, TAINA TEI-
XEIRA VIANA, RODRIGO MOREL VIEIRA DE MELO, CLARA SALLES FIGUEIREDO, 
TAINARA CERQUEIRA DA SILVA, RAISSA BARRETO LIMA, KARLA SANTOS PINTO, 
ANA LUÍSA DE AGUIAR ALMEIDA SILVA, JAIR DE SOUZA BRAGA FILHO, LUANNA 
MOTA DAMASCENO e PEDRO FELIPE SOARES

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: O cardiodesfibrilador implantável (CDI) demonstrou eficácia na redução da 
mortalidade cardiovascular em pacientes portadores de cardiomiopatia. Contudo, por 
tratar-se de um procedimento invasivo e de alto custo, faz-se necessário identificar os 
pacientes que mais se beneficiam dessa terapia. Neste contexto, pacientes com miocar-
diopatia chagásica devem ser avaliados de forma cuidadosa, por haver associação com 
pior prognóstico e fatores socioeconômicos desfavoráveis. A avaliação de uma equipe 
multiprofissional para candidatos a CRT pode contribuir para a melhoria dos resultados. 
Objetivo: Desenvolvimento de escore de risco com base em preditores sociais, em 
pacientes com miocardiopatia chagásica submetidos ao implante de CDI. Métodos: 
Coorte prospectiva realizada entre janeiro de 2017 e setembro de 2019 com pacientes 
com miocardiopatia chagásica submetidos a implante de CDI. Os pacientes foram ava-
liados antes do implante do dispositivo por uma equipe multidisciplinar que analisou três 
preditores sociais para um desfecho desfavorável (baixa adesão à medicação, presença 
de riscos psicossociais, baixa renda familiar ou baixo nível de escolaridade). O escore 
social foi calculado pela soma aritmética do número de preditores presentes em cada 
paciente. Foi utilizado no modelo multivariado por regressão de Cox as variáveis com 
possível associação (p<0,1) com mortalidade em 1 ano de seguimento. Resultados: 
157 pacientes foram avaliados com seguimento médio de 21 (± 10) meses. 98 (62,4%) 
eram do sexo masculino, idade média de 59,7 anos (±11,1) e FEVE média de 40,5% (± 
15,2). A mortalidade em 1 ano foi de 22,3%. A mortalidade aumentou significativamente 
à medida que a pontuação no escore social aumentou: 3,9% para uma pontuação de 0, 
17,3% para 1 ponto; 32,4% para 2 pontos e 70,6% para 3 pontos; p=0,001. Conclusão: 
O escore social pode representar uma ferramenta simples de prognóstico que pode ser 
empregada em portadores de miocardiopatia chagásica em avaliação para implante 
de CDI. Uma equipe multiprofissional para avaliar pacientes candidatos à CDI pode 
ajudar a identificar corretamente os pacientes que podem mais se beneficiar da terapia.

64515
Cluster de genes relacionados ao sistema renina-angiotensina-aldosterona e 
controle pressórico em idosos hipertensos: Uma abordagem Bayesiana

FILIPE LIRIO MALTA, IVNA VIDAL FREIRE, ÍCARO JOSÉ SANTOS RIBEIRO, ANA 
ANGELICA LEAL BARBOSA, ALINNE ALVES OLIVEIRA, LUDMILA SCHETTINO, 
CEZAR AUGUSTO CASOTTI e RAFAEL PEREIRA DE PAULA

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, BA, BRASIL - Grupo de Estudos 
em Fisiologia Neuromuscular, Jequié, BA, BRASIL.

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição multifatorial, de alta 
prevalência e baixas taxas de controle. O presente estudo objetivou analisar a relação 
entre o agrupamento de polimorfismos de genes do sistema renina-angiotensina-
-aldosterona (SRAA) e o controle pressórico em idosos hipertensos. Métodos: Estudo 
censitário, transversal realizado com todos os idosos (≥60 anos) hipertensos residentes 
na zona urbana do município de Aiquara-BA. Os idosos que consentiram em participar 
da pesquisa foram estratificados de acordo com o polimorfismo dos genes rs699 (An-
giotensinogênio), rs2368564 (Renina), rs4646994 (Enzima conversora da Angiotensina), 
rs5186 (receptor ATR1), rs1799998 (Enzima CYP11B2). Considerando o estado da arte 
acerca dos polimorfismos dos referidos genes que mais se associam com a HAS, 98 
idosos apresentaram todos os dados disponíveis e foram estratificados de acordo com o 
risco genético: baixo (0-2 genes; (n=75) e alto (3-4 genes; (n=23)). Para as comparações 
foram apresentadas com as diferenças entre as médias dos idosos agrupados de acordo 
com cada genótipo. As comparações foram realizadas com modelo linear misto tendo 
os genótipos como fatores fixos e o consumo diário estimado de sódio (considerando a 
recomendação <2 g/d) e o uso de fármacos anti-hipertensivos (vasodilatadores diretos, 
antagonistas α-1 adrenérgicos, β-bloqueadores, inibidores da ECA, bloqueadores do 
receptor ATR1, diuréticos de alça, diuréticos tiazídicos e diuréticos poupadores de 
potássio) como fatores randômicos. O nível de significância foi estabelecido em p ≤ 
0.05. Para verificar a probabilidade de replicar os mesmos resultados (i.e., magnitude 
da evidência), aplicamos as análises de teste de hipótese do Fator de Bayes (BF10).  
Resultados: Os resultados das comparações indicaram que os idosos com maior risco 
genético para HAS apresentaram médias significativamente maiores de PAS e PAD (PAS 
= 14.50 [23.99 a 5.00]; PAD = 8.49 [13.71 a 3.26] mmHg; p<0.05). A análise Bayesiana 
indicou uma probabilidade posterior moderada (BF10 = 9.62) e forte (BF10 = 12.00) em 
favor da hipótese alternativa para as comparações da PAS e PAD, respectivamente. 
Conclusão: Os idosos que carregavam 3 a 4 polimorfismos dos genes do SRAA rela-
cionados a HAS apresentaram maiores valores pressóricos. Considerando que a análise 
foi ajustada pelo uso de fármacos e do consumo diário de sódio, melhores ajustes na 
terapia anti-hipertensiva podem ser necessários nestes idosos.

64514
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 TEIXEIRA VIANA, LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS, WILLIAM NEVES DE 
CARVALHO, CLARA SALLES FIGUEIREDO, GUSTAVO PINHEIRO SANTANA, PAULA 
LIMA NASCIMENTO, PEDRO FELIPE SOARES, RAISSA BARRETO LIMA, KARLA 
SANTOS PINTO, ANA LUÍSA DE AGUIAR ALMEIDA SILVA, ROBERTA VEIGA PESTANA 
VISCO COATA e LUANNA MOTA DAMASCENO

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: 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 
Cardíaca (IC) para prever a mortalidade em 1 e 3 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 calibração 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 mortalidade prevista pelo MAGGIC Score e a observada: 16,7% 
versus 26,1%, respectivamente (p=0,001). Quando avaliado em grupos de risco pelos 
tercis, houve diferença nos 3 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). Conclusão: 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.

64516
Teste de levantar e sentar de dois minutos e sua associação ao consumo de 
oxigênio em pacientes cardiopatas

CELSO N ALMEIDA, CRISTIANE M C C DIAS, FRANCISCO T O OLIVEIRA, DANIEL 
A C PINTO, RENATA S B L ALBUQUERQ, FERNANDA M E OLIVEIRA, GUSTAVO R 
C FREITAS, THAÍSSA C CLARO, CRISTIANE M FEITOSA, MAEVE C G SANTOS, 
EDUARDO S DARZÉ e LUIZ E F RITT

Hospital Cárdio Pulmonar, Salvador, BA, BRASIL - Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública, Salvador, BA, BRASIL - Instituto D`or de pesquisa e ensino, Salvador, 
BA, BRASIL.

Introdução: o teste de sentar-se e levantar da cadeira de 2 minutos (TSL2M) consiste 
no número de vezes que o indivíduo consegue sentar e levantar em cadência livre 
durante 2 minutos). Apesar de utilizado como indicador funcional é pouco estudado 
na população de cardiopatas. Nosso objetivo é verificar a associação entre o TSL2M 
minutos e o VO2pico  através do teste de exercício cardiopulmonar (TECP). Métodos: 
158 pacientes cardiopatas, foram submetidos ao TSL2M além do TECP. As caracterís-
ticas demográficas e funcionais foram avaliadas. A análise de correlação de Pearson foi 
utilizada para testar a associação no TSL2M com o pico de VO2pico. A análise da curva 
ROC foi aplicada para determinar o melhor ponto de corte para se prever um VO2pico 
≥ 20mL-Kg-1min-1 (perfil de menor risco com base no VO2pico). Um p < 0,05 foi aceito 
como nível de significância. Resultados: a média de idade foi de 60 ± 14 anos, 75,3% 
do sexo masculino, 56 % em classe I da NYHA e 25% na classe II da NYHA. A média 
para fração de ejeção foi de 57± 16%. DAC estava presente em 75% e Insuficiência 
cardíaca em 28% dos pacientes. VO2pico médio foi de 19,26 ± 6,42 mL.kg-1.min-1, o 
valor médio do TSL2M foi 32±12 repetições. A correlação entre o VO2pico e o TSL2M 
foi de r= 0,65 (p < 0,001), com r2 de 0,43. O ponto de corte mais preciso para o TSL2M 
prever um VO2pico ≥ 20mL-Kg-1min-1 foi >32 repetições (área sob a curva 0,80; IC95% 
0,74-0,87; p<0,001). Sensibilidade 71% (IC 95%; 0,58-0,81) e especificidade 81% 
(IC95%;0,69-0,89). Conclusão: o teste de sentar de levantar de 2 minutos apresentou 
correlação moderada e significante com o VO2pico. Nossos achados sugerem que o 
TSL2M seja potencialmente útil na avaliação funcional de pacientes cardiopatas. Estudos 
com correlação prognóstica são necessários.
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64517
Validação do teste de sentar e levantar de 2 minutos para prever o consumo 
máximo de oxigênio em cardiopatas 

CELSO N ALMEIDA, CRISTIANE M C C DIAS, FRANCISCO T O OLIVEIRA, DANIEL 
A C PINTO, RENATA S B L ALBUQUERQ, FERNANDA M E OLIVEIRA, GUSTAVO R 
C FREITAS, THAÍSSA C CLARO, CRISTIANE M FEITOSA, MAEVE C G SANTOS, 
EDUARDO S DARZÉ e LUIZ E F RITT

Hospital Cárdio Pulmonar, Salvador, BA, BRASIL - Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública, Salvador, BA, BRASIL - Instituto D`or de pesquisa e ensino, Salvador, 
BA, BRASIL.

Introdução: o teste de sentar e levantar de 2 minutos (TSL2M) avalia a capacidade 
funcional através do número de vezes que o indivíduo senta e levanta em cadência livre 
durante 2 minutos. Pouco estudado em cardiopatas. Nosso objetivo foi validá-lo para 
estimar o VO2pico  medido pelo teste de exercício cardiopulmonar (TECP). Métodos: 
o TSL2M e o TECP foram realizados em 158 participantes do programa de reabilitação 
cardiovascular. As características demográficas e funcionais foram avaliadas. Foram 
realizadas análises de regressão linear múltipla em uma amostra aleatória de 65%(grupo 
criação), controlada para idade, fração de ejeção (FE), presença de doença arterial coro-
nariana (DAC) e sexo. Com base na equação final nos demais 35% da amostra (grupo 
validação) o VO2pico estimado pelo TSL2M e então comparado ao medido pela análise 
de correlação (Pearson) e de concordância (Bland-Altman). Os limites de concordância 
foram definidos ± 1,96 desvios padrão da média. Um p < 0,05 foi aceito como nível 
de significância. Resultados: a idade média da população geral foi de 60 ± 14 anos , 
75,3% eram do sexo masculino, a fração de ejeção média foi de 57± 16% e a média de 
repetições no TSL2M foi de32±12. O TSL2M foi preditor independente para determinar 
o VO2pico (β-8.58,IC 95%, p < 0,01). A equação de previsão desenvolvida com base 
em múltiplas análises de regressão foi a seguinte: VO2pico = 21.42-(0.16*idade) + 
(0.26*TSL2M)-(3.1*sexo; masculino=0, feminino=1). Na amostra de validação, o VO2pico 
baseado na equação formulada foi em média 19,3±5,1 mL.Kg-1.min-1 versus 19,7±6,88 
mL-Kg-1min-1 VO2pico  medido.  O VO2pico estimado baseado nos resultados do TSL2M 
explicou 75% das variações no VO2pico medido (p<0,001). Conclusão: com base no 
TSL2M foi possível estimar o VO2pico em pacientes cardiopatas com base em uma 
equação devidamente validada em amostras separadas. Esse teste pode ser utilizado 
para fornecer estimativas válidas de VO2pico  para avaliação funcional de cardiopatas 

64519
Preditores de mortalidade nas cirurgias valvares em um centro de referência

TAINA TEIXEIRA VIANA, LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS, RODRIGO MOREL VIEIRA 
DE MELO, DIOGO FREITAS CARDOSO DE AZEVEDO, CLARA SALLES FIGUEIREDO, 
CLAUDIO LUCAS SILVA CUNHA, ROBERTA VEIGA PESTANA VISCO COATA, LUANNA 
MOTA DAMASCENO, PEDRO FELIPE SOARES, JAIR DE SOUZA BRAGA FILHO, ANA 
LUÍSA DE AGUIAR ALMEIDA SILVA e JOSE VICTOR DE SA SANTOS

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: As cirurgias de troca ou reparo valvar estão entre as cirurgias cardíacas 
mais comuns. Há diversos escores desenvolvidos para mensurar o risco cirúrgico dos 
pacientes, porém variações entre as realidades de cada local e sua população interferem 
na capacidade de predição de mortalidade dessas ferramentas. Dessa maneira, faz-se 
relevante a identificação de preditores que expressem o panorama regional de forma 
mais fidedigna. Objetivos: identificar preditores de mortalidade em cirurgia valvar em 
um serviço de referência do sistema único de saúde na cidade de Salvador, Bahia. 
Metodologia: Trata-se de uma coorte prospectiva com pacientes submetidos à cirurgia 
valvar no período de janeiro de 2019 a julho de 2021, em centro de referência de Sal-
vador, Bahia, Brasil. A variável de desfecho foi mortalidade em 30 dias. Para a análise 
dos dados, utilizou-se o Odds Ratio (OR) como medida de associação entre variáveis 
categóricas e Intervalos de Confiança (IC) de 95%, usando na análise bivariada o teste 
qui-quadrado. As variáveis com distribuição normal foram comparadas com o teste T de 
Student. Análise multivariada com regressão logística foi utilizada para avaliar preditores 
independentes de mortalidade. Um valor de p < 0,05 foi considerado para significância 
estatística. Resultados:  Foram avaliados 691 pacientes submetidos à cirurgia valvar, 
dos quais 18 (4,2%) evoluíram ao óbito em 30 dias. Em análise univariada, pressão 
sistólica da artéria pulmonar (PSAP), idade e fração de ejeção do ventrículo esquerdo 
(FEVE) menor que 40% associaram-se com maior risco de mortalidade nesses pacientes 
(62,50 mmHg x 48,83 mmHg; p = 0,002), (54,3 anos x 47,97 anos; p = 0,029) e (OR 
2,7; IC 95 1,1 – 6,9; p = 0,04), respectivamente.  No modelo de regressão logística 
multivariada, apenas a PSAP mostrou-se como preditor independente de mortalidade 
na cirurgia valvar (OR 1,06; IC 95% 1,05 - 1,07; p = 0,001). Conclusões: Conclui-se 
que o valor da PSAP no ecocardiograma é um preditor independente de mortalidade 
hospitalar em pacientes submetidos a cirurgia valvar.

64518
Características clínicas e ecocardiográficas após seis meses de sacubitril/valsar-
tana na cardiopatia chagásica - série de casos

CLARA SALLES FIGUEIREDO, RODRIGO MOREL VIEIRA DE MELO, TAINA TEIXEIRA 
VIANA, ALINE GRIMALDI QUEIROZ DE JESUS, TAINARA CERQUEIRA DA SILVA, 
VÍTOR MAMÉDIO DA SILVA, WILLIAM NEVES DE CARVALHO, DANIELA NASCIMEN-
TO VELAME DA SILVA, JOSE VICTOR DE SA SANTOS, PEDRO FELIPE SOARES, 
LUANNA MOTA DAMASCENO e LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A cardiomiopatia chagásica é a cardiomiopatia não isquêmica mais pre-
valente na América Latina, com alta morbidade e mortalidade até hoje. O tratamento 
desses pacientes baseia-se no uso de medicamentos para insuficiência cardíaca em 
doses otimizadas e toleradas. Objetivo: Este estudo avaliou uma série de casos de 
pacientes com cardiopatia chagásica que fizeram uso de sacubitril/valsartana em hospital 
de referência para essa doença no Brasil. Métodos: Foi realizada uma série de casos 
prospectiva observacional entre maio de 2017 e fevereiro de 2020, com pacientes por-
tadores de cardiomiopatia chagásica, FEVE<40% que utilizaram sarcubitril/valsartana. 
As características clínicas e demográficas, desfechos, resultado dos ecocardiogramas 
transtorácicos e exames laboratoriais foram coletados após um período mínimo de 6 
meses em uso de sarcubitril/valsartana. O desfecho primário foi avaliado a partir da me-
lhora da classe funcional, avaliada pela New York Heart ASsociation (NYHA). O Teste-T 
de Student foi empregado para comparar médias, e o teste de Wilcoxon foi empregado 
para avaliar as medianas dos quartis das variáveis de distribuição não-normal. Signifi-
cância foi considerada para um p<0,05. Resultados:  Após 6 meses, foram incluídos 
19 pacientes, com idade média de 58 anos e prevalência feminina (66,1%). houve uma 
melhora sintomática nestes indivíduos avaliados pela classe funcional de NYHA, com 
uma redução de 44,3% no número absoluto de pacientes classificados como III-IV no 
período avaliado (P = 0,035), mas sem alteração dos parâmetros do ecocardiograma para 
remodelamento ventricular reverso. Cerca de 47,4% pacientes foram hospitalizados por 
descompensação e 31,6% vieram a óbito devido à progressão da doença. Conclusão: 
Esses resultados enfatizam a importância de se estudar o uso de sacubitril/valsartana na 
cardiopatia chagásica, para melhor descrever sua eficácia na melhora sintomática e de 
desfechos, considerando as particularidades desses indivíduos e gravidade da doença.

64520
Preditores de mortalidade na cirurgia de revascularização miocárdica

TAINA TEIXEIRA VIANA, LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS, RODRIGO MOREL VIEIRA 
DE MELO, DIOGO FREITAS CARDOSO DE AZEVEDO, CLARA SALLES FIGUEIREDO, 
JOSE VICTOR DE SA SANTOS, CLAUDIO LUCAS SILVA CUNHA, ROBERTA VEIGA 
PESTANA VISCO COATA, LUANNA MOTA DAMASCENO, PEDRO FELIPE SOARES, 
JAIR DE SOUZA BRAGA FILHO e ANA LUÍSA DE AGUIAR ALMEIDA SILVA

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: As cirurgias de revascularização miocárdica estão entre as cirurgias cardía-
cas mais comuns. Há diversos escores desenvolvidos para mensurar o risco cirúrgico dos 
pacientes, porém variações entre as realidades de cada local e sua população interferem 
na capacidade de predição de mortalidade dessas ferramentas. Dessa maneira, faz-se 
relevante a identificação de preditores que expressem o panorama regional de forma 
mais fidedigna. Objetivo: identificar preditores de mortalidade de revascularização mio-
cárdica em um serviço de referência do sistema único de saúde na cidade de Salvador, 
Bahia. Metodologia: Trata-se de uma coorte prospectiva com pacientes submetidos à 
cirurgia de revascularização miocárdica no período de janeiro de 2019 a julho de 2021, 
em centro de referência de Salvador, Bahia, Brasil. A variável de desfecho foi mortalidade 
hospitalar. Para a análise dos dados, utilizou-se o Odds Ratio (OR) como medida de 
associação entre variáveis categóricas e Intervalos de Confiança (IC) de 95%, usando 
na análise bivariada o teste qui-quadrado. As variáveis com distribuição normal foram 
comparadas com o teste T de Student. Análise multivariada com regressão logística foi 
utilizada para avaliar preditores independentes de mortalidade. Um valor de p < 0,05 foi 
considerado para significância estatística. Resultados: Foram avaliados 628 pacientes 
submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica, dos quais 37 (6,3%) evoluíram ao 
óbito em 30 dias. Em análise univariada, sexo feminino (OR: 2,14; IC 95% 1,09-4,19; p 
= 0,023), passado de IAM (OR: 0,48; IC 0,23 - 0,99; p = 0,045), idade (67,7 x 61,8 anos; 
p < 0,01) e fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) estiveram associadas com 
maior mortalidade. Na regressão logística multivariada, idade, sexo feminino e FEVE 
menor que 40% como preditores independentes de mortalidade na revascularização 
miocárdica: (OR 1,04; IC 95% 1,03 - 1,05; p < 0,01), (OR 2,2; IC 95% 1,1 – 4,4 p = 0,037) 
e (OR 2,9; IC 95% 1,3 – 6,3; p < 0,01), respectivamente. Conclusão: Sexo feminino, 
passado de IAM e FEVE menor que 40% foram preditores independentes de mortalidade 
no contexto da cirurgia de revascularização miocárdica, devendo ser ponderados na 
definição da estratégia cirúrgica destes pacientes.
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64521
Impacto nos desfechos de curto prazo do uso de circuito revestido de circulação 
extracorpórea em cirurgias cardíacas em hospital de referência

LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS, TAINA TEIXEIRA VIANA, RODRIGO MOREL VIEIRA 
DE MELO, DIOGO FREITAS CARDOSO DE AZEVEDO, JACKSON BRANDÃO LOPES, 
CLARA SALLES FIGUEIREDO, PEDRO FELIPE SOARES, JAIR DE SOUZA BRAGA 
FILHO, JOSE VICTOR DE SA SANTOS, CLAUDIO LUCAS SILVA CUNHA, ROBERTA 
VEIGA PESTANA VISCO COATA e LUANNA MOTA DAMASCENO

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A técnica cirúrgica com Circulação Extra- Corpórea (CEC) é empregada 
como técnica de escolha na maioria das cirurgias cardíacas, seja de revascularização 
miocárdica ou valvar. No entanto, a CEC age como agente agressor devido ao desvio de 
sangue para um circuito artificial. Essa ferramenta submete o paciente a um risco maior 
de desenvolver coagulopatias, infecção e vasoplegia, devido à resposta inflamatória. 
Sendo assim, novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para minimizar estes riscos, 
como CEC com revestimento de material biológico endotelial. Objetivo: Avaliar impacto 
em mortalidade e desfechos cirúrgicos intra-hospitalares do uso da cirucuito revestido 
de circulação extracorpórea Métodos: Trata-se de uma coorte prospectiva com todos 
os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com uso de CEC no período de janeiro de 
2021 a junho de 2021, em um hospital de referência em Salvador, Bahia. Para análise, 
foram dividos em grupo 1 (uso do circuito revestido) e grupo 2 (uso do circuito padrão); 
não houve pré-requisito para uso do circuito revestido, o mesmo foi definido de forma 
semialeatória na distribuição das salas cirúrgicas. Foi avaliado mortalidade cirúrgica, 
tempo de permanência em unidade de terapia intensiva (UTI), tempo de ventilação 
mecânica (VM) e tempo de uso de droga vasoativa (DVA). Significância estatística 
foi considerada para p <0,05. Resultados: Foram incluídos 358 pacientes, sendo 30 
(8,4%) com uso de circuito revestido de CEC. Dos pacientes, 184 (52,6%) eram do 
sexo feminino e 156 (44,2%) das cirurgias foram de abordagem valvar e 130 (36,8%) 
de revascularização miocárdica, a média do Euroscore II foi de 2,0% (IC 1,8-2,2). Não 
houve diferença destas variáveis entre os grupos. Houve diferença no tempo de uso 
de DVA: 22±26 versus 38±41 horas; p= 0,04 - respectivamente para o grupo 1 e 2.  
Não houve diferença na mortalidade, tempo de permanência em UTI ou tempo de VM. 
Conclusão: O uso de circuito revestido de circulação extracorpórea reduziu o tempo 
de uso de droga vasoativa, sem diferença na mortalidade, tempo de permanência em 
UTI ou tempo de uso de ventilação mecânica.

64523
Preditores de infecção no pós-operatório de cirurgia cardiovascular com circu-
lação extracorpórea

TAINA TEIXEIRA VIANA, RODRIGO MOREL VIEIRA DE MELO, DIOGO FREITAS 
CARDOSO DE AZEVEDO, ANNA KARENINE BRAUNA CUNHA, LUIZ CARLOS SAN-
TANA PASSOS, CLARA SALLES FIGUEIREDO, ROBERTA VEIGA PESTANA VISCO 
COATA, LUANNA MOTA DAMASCENO, PEDRO FELIPE SOARES, JAIR DE SOUZA 
BRAGA FILHO, JOSE VICTOR DE SA SANTOS e CLAUDIO LUCAS SILVA CUNHA

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A ocorrência de infecção no pós-operatório de cirurgia cardíaca está 
associado com aumento da mortalidade. Por este motivo, é importante identificar 
fatores preditores de infecção para otimização ou tentativa de resolução dos mesmos 
pré-procedimento. Objetivo: Identidicar fatores preditores da ocorrência de infecção no 
pós-operatório de cirurgia cardiovascular 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 julho 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 va-
riáveis contínuas. Foi realizada análise multivariada com regressão logística, em que 
foram incluídos os preditores com valor de p<0,10 na análise univariada ou aqueles com 
plausibilidade biológica. Foi considerado estatisticamente significante valor de p<0,05. 
Resultados: Foram incluídos 1146 indivíduos, com média de idade de 54,6 ±14,2 
anos, sendo 607 (53%) do sexo masculino e 270 (25%) portadores de DM2. A maioria 
foi cirurgia valvar, 504 (44,1%), seguido por cirurgia de revascularização miocárdica, 
427 (37,4%). O Euroscore II médio foi de 1,94±1,79. Houve infecção no pos-operatório 
em 60 (5,2%), sendo 50% delas de sítio cirúrgico. Infecção foi associado com maior 
mortalidade: RR 2,47 (IC 1,17-5,21); p=0,029. Os fatores preditores de infecção foram 
diagnóstico prévio de DM2: RR 1,71 (1,03-2,83), choque circulatório: RR 1,80 (1,02-3,20), 
hemotransfusão: RR 1,72 (1,04-2,84) e índice de massa corpórea (IMC). Na análise 
multivariada, apenas IMC permaneceu como preditor independente para ocorrência de 
infecção de sítio cirúrgico (valor de p=0,023). Conclusão: Infecção no pós-operatório 
de cirurgia cardiovascular com uso de CEC esteve associado com maior mortalidade. 
Os fatores preditores de infecção foram DM2, choque circulatório, hemotransfusão e 
IMC; porém o único preditor independente foi IMC.

64522
Experiência com uso de evolucumabe em pacientes com dislipidemia e doença 
arterial coronariana em serviço de referência

LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS, TAINA TEIXEIRA VIANA, RODRIGO MOREL 
VIEIRA DE MELO, MAURICIO ALVES BARRETO, TAINARA CERQUEIRA DA SILVA, 
PAULA LIMA NASCIMENTO, LUANNA MOTA DAMASCENO, PEDRO FELIPE SOARES, 
JAIR DE SOUZA BRAGA FILHO, CLAUDIO LUCAS SILVA CUNHA, ROBERTA VEIGA 
PESTANA VISCO COATA e JOSE VICTOR DE SA SANTOS

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: O controle da dislipidemia com redução dos valores do LDLc é um dos 
pilares do manejo clínico da doença arterial coronariana. As diretrizes recomendam o 
uso do inibidor do PCSK9 em indivíduos com estatina de alta potência e ezetimibe que 
mantenham os valores de LDLc acima da meta. Objetivo: Descrever o perfil lipídico antes 
e após o uso do evolucumabe (inibidor de PCSK9) em pacientes com doença arterial 
coronariana em um serviço de referência. Metodologia: Trata-se de uma série de casos 
de pacientes com doença arterial coronariana e dislipidemia com uso de evolucumabe 
em um hospital de referência na cidade de Salvador-Ba. A medicação foi fornecida pelo 
hospital com protocolo de uso para pacientes com síndrome coronariana aguda ou 
angioplastia prévia, que mantinham LDLc acima de 100mg/dL, apesar de dose máxima 
tolerada de estatina e ezetimibe 10mg/dia. Devido à limitação de custo da medicação, 
durante o seguimento foi mantido o uso para os pacientes com valores mais altos de 
LDLc. Foi comparado os valores de LDLc antes da introdução da medicação, já com 
uso das doses ajustas dos demais hipolipemiantes e ao menos 30 dias após o uso. O 
evolucumabe foi aplicado na dose de 140mg subcutâneo a cada 15 dias. Resultados: 
Foram incluídos os seis pacientes que fizeram uso da medicação através de dispensação 
pelo hospital. Os dados clínicos e do perfil lipídico estão descritos na tabela 1 – 5 deles 
tinham apresentado infarto agudo do miocárdio (IAM) prévio e um deles com passado 
de angina instável. Um dos indivíduos fazia uso de pitavastatina (moderada potência) 
devido a miopatia relacionada com atorvastatina e rosuvastatina. A média de redução 
do LDLc foi de 75% em relação ao valor basal. Nenhum dos pacientes apresentou efeito 
adverso. Conclusão: O uso do evolucumabe foi efetivo em reduzir de forma significativa 
o LDL colesterol em indivíduos de muito alto risco cardiovascular que mantinham valores 
acima da meta apesar de otimização terapêutica.

64524
Transtornos de condução e arritmias: Análise comparativa das internações antes 
e durante a pandemia do COVID-19

BEATRIZ ANDRADE BRITO, PEDRO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO, CAMILA BRA-
GA FERREIRA DA SILVA, VÍVIAN ALMEIDA DE SANTANA, KARLA SANTOS PINTO, 
BRUNA RIBEIRO MENDES, PATRICK DE CARVALHO DAVID e ALBERT BACELAR

Liga Acadêmica de Terapia Intensiva UNIFTC LATIN, SALVADOR, BA, BRASIL - Curso 
de Medicina de Centro Universitário UNIFTC, SALVADOR, BA, BRASIL.

Introdução: Por definição, as arritmias cardíacas são alterações do ritmo cardíaco 
normal. Na maior parte da população, o ritmo cardíaco está entre 60-100 bpm, variando 
entre o repouso e esforço físico. Alterações nesse funcionamento cardíaco podem levar 
a taquiarritmias ou bradiarritmias. Em 2019 iniciou-se a pandemia do COVID-19, com 
atuais 20,7 milhões de casos no Brasil (Coronavirus COVID-19 Global Cases by the 
Center for Systems Science and Engineering-CSSE / Johns Hopkins University-JHU). 
A infecção pelo COVID-19 poderá ser uma evolução benigna na maioria das pessoas, 
porém em alguns grupos de risco a doença pode evoluir para uma síndrome respiratória 
aguda, necessitando de internações em UTI e podendo evoluir para morte. Pacientes 
que sofrem de condições cardíacas, como as arritmias, tem o risco de desenvolver a 
forma grave da doença, de acordo com a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. 
Métodos: Estudo ecológico, retrospectivo, realizado através do SIH/DATASUS, compa-
rando recorte temporal no período pandêmico de março de 2020 à junho de 2021 com o 
período pré-pandêmico de novembro de 2018 à fevereiro de 2020. Variáveis analisadas: 
Número de Internações, óbitos e taxa de mortalidade. Realizado com dados públicos, 
dispensou-se apreciação do Comitê de Ética. Resultados: Total de internações por 
transtornos de condução e arritmias no período pré-pandêmico foi de 92.364 casos, 
no período pandêmico o total de casos correspondeu a 75.973 casos. Comparado o 
número de casos dos dois períodos é possível observar que no período pré-pandêmico 
o número de casos foi maior cerca de 17,74%. O número de óbitos foi correspondente 
a 10.964 casos no período pré-pandêmico e 11.860 casos no período pandêmico, 
correspondendo a uma diferença de 7,55%, sendo maior no período pandêmico. E, 
por fim, a taxa de mortalidade no período pré-pandêmico correspondeu a 11,87 e no 
período pandêmico a 15,61, para cada 100.000 habitantes, com maior prevalência no 
período pandêmico. Conclusões: O estudo demonstra que houve uma diminuição de 
internações por transtornos de condução e arritmias no período pandêmico. Em relação 
aos óbitos e a taxa de mortalidade houve um maior quantitativo no período pandêmico. 
Desse modo, é necessário continuar estudando acerca das manifestações clínicas 
relacionadas a COVID-19 que podem afetar o sistema cardiovascular e/ou agravar o 
quadro de indivíduos com doença cardiovascular pré-existente com o intuito de diminuir 
mortalidade e prevenir danos.
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64525
Comunicação Inter Ventricular Pós Infarto Agudo do Miocárdio de Apresentação 
Tardia 

MICHAEL SABINO RODRIGUES SOARES, CRISTIANO GUEDES BEZERRA, ADRIA-
NO OSSUNA TAMAZATO e THAIS CHANG VALENTE

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: Em tempos de pandemia por COVID-19 é propagado que a população 
evite aglomerações o que gerou um esvaziamento das unidades de emergência por 
receio de contrair a infecção. O caso apresentado ilustra esse efeito colateral oculto 
da pandemia no qual pacientes com quadro clínico típico de IAM comparem de forma 
tardia já com sintomas de disfunção miocárdica avançada. Relato do Caso: Paciente 
76 anos, HAS e diabética com dor torácica típica e dispneia com 48h de evolução e 
piora nas últimas 6h. Admitida em UPA com hipotensão, taquicardia e sopro sistólico. 
ECG com Supra de ST anterior extenso. Foi realizada trombólise com tenecteplase sem 
critérios de sucesso. Após 9h da trombólise, CATE de urgência evidenciou CD e CX 
sem lesões e DA subocluída no terço médio com fluxo TIMI 2. Ventriculografia esquerda 
com comunição interventricular (CIV) importante. Houve piora clínica e hemodinâmica 
sendo encaminhada para cirurgia cardíaca de urgência que revelou importante necrose 
no terço médio do septo intraventricular sendo realizado fechamento da CIV com patch 
bovino, anastomose safena – DA e passagem de balão intra aórtico. Encaminhada para 
UTI evoluiu em choque cardiogênico refratário. ECO beira leito após 24h de cirurgia com 
disfunção sistólica importante e CIV residual. Após 48h de cirurgia paciente evoluiu a 
óbito. Conclusão: A despeito da cirurgia cardíaca ser o tratamento padrão-ouro para 
correção de CIV pós IAM, a mortalidade ainda é alta em torno de 50%. Uma opção 
terapêutica nova para casos de CIV pós IAM é o implante de prótese Amplatzer no 
defeito septal. Por ser uma técnica menos invasiva é uma opção a ser considerada em 
pacientes de fase aguda com risco cirúrgico proibitivo e sobretudo em casos de CIV 
subaguda com sintomas residuais de insuficiência cardíaca. Apesar da terapia de suporte 
e cirurgia cardíaca de emergência a paciente evoluiu a óbito. Certamente a demora da 
paciente em procurar UPA levando a atraso no tratamento não pode ser minimizada 
como fator relevante para o desfecho do caso.

64528
Impacto da pandemia do COVID-19 na doença reumática crônica do coração: um 
olhar epidemiológico

LEONARDO JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, LUDMILLA ISADORA MENDES FAGUNDES, 
IALLY MARIANA BRITO DE LIMA, LUNA MARQUES MACEDO, EMANOELLY NASCI-
MENTO SILVA e ÉRICA KAREN SOUSA NOVAIS

Centro Universitário UniFTC-Paralela, Salvador, BA, BRASIL - FASA-Itabuna, Itabuna, 
BA, BRASIL.

Introdução: A cardiopatia reumática crônica (CRC) é a principal sequela da febre 
reumática aguda e está associada com falta de saneamento básico e instabilidade so-
cioeconômica, se caracterizando como marcador de qualidade do serviço de saúde das 
unidades federativas brasileiras. O estado da Bahia apresenta o segundo maior número 
absoluto de pessoas vivendo na pobreza no Brasil e durante a pandemia de SARS-COV-2 
as desigualdades sociais foram afloradas, refletindo, consideravelmente, no registro de 
doenças que classificam esse desequilíbrio. Por isso, esse estudo se propôs a analisar 
as internações por cardiopatia reumática crônica na Bahia nos últimos cinco anos obser-
vando suas variações demográficas e levantando inferências epidemiológicas. Método: 
Esse estudo observacional, agregado de corte transversal versa sobre as internações 
por cardiopatia reumática crônica entre 2015 e 2020, na Bahia, realizado através do 
Sistema de Informações Hospitalares (SIH/DATASUS). Foram comparados os anos antes 
e durante a pandemia do SARSCOV-2, os dados foram analisados considerando o ano 
de processamento do agravo e suas variáveis demográficas. Dispensa-se a apreciação 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa por serem utilizados dados públicos, sem identificação 
dos participantes. Resultados: Durante o período analisado, foram notificadas 42.601 
internações por CRC na Bahia, sendo a média anual de 7.100 internações. Em 2020, 
notificaram-se 4.862 internações, representando queda de 37,6% quando comparado 
ao ano anterior e de 31,5% em relação à média anual. O público com maior ocorrência 
foi de mulheres 24.840 (58,3%), autodeclarados brancos e pardos representando 36,3% 
(n=15.475) e 35,9% (n=15.323), respectivamente, principalmente entre 40 e 69 anos 
61,6% (n=26.274). Conclusão: É evidente a redução no número de internações durante 
o ano de início da pandemia no Brasil. Essa redução significativa, provavelmente, tem 
características multifatoriais, não sendo significado de avanço na qualidade do serviço 
de saúde na Bahia. A maior atenção dada à saúde durante o período pandêmico, o 
receio da população em procurar serviços médicos por medo do SARS-COV-2 e a 
subnotificação de agravos em detrimento de um registro exacerbado da COVID-19 são 
possíveis componentes dessa baixa nas internações por CRC. Faz-se mister realizar 
estudos longitudinais para elucidar esse fenômeno e trazer a possibilidade de ampliar 
seus efeitos para outros agravos.

64527
Intervenção coronariana percutânea com 1 stent resulta em melhores resultados 
angiográficos em pacientes submetidos à angioplastia em um hospital de refe-
rência do Sistema Único de Saúde

CRISTIANO GUEDES BEZERRA, ADRIANO OSSUNA TAMAZATO, THAIS CHANG 
VALENTE, TAINA TEIXEIRA VIANA, RODRIGO MOREL VIEIRA DE MELO, PEDRO 
FELIPE SOARES, JOSE VICTOR DE SA SANTOS, LUANNA MOTA DAMASCENO, 
MIGUEL GODEIRO FERNANDEZ, FILIPE BARROS SANTOS CATARINO, MARIA 
TEREZA CALCHI FANTI FERNANDES e LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: O acometimento de bifurcações compõe 15 a 20% das lesões tratadas 
por intervenções coronarianas percutâneas, com maior incidência de “Major Adverse 
Cardiovascular Events” (MACE). O escore SYNTAX aumenta com a complexidade da 
lesão coronariana e pode guiar a conduta para sítios de bifurcação. Para abordagem 
endovascular, a técnica apoiada em 1 stent provisional é a mais utilizada, com desfecho 
similar à utilização de 2 stents. Este estudo visou comparar a taxa de desfechos MACE e 
escores SYNTAX, prévio e posteriormente ao tratamento, para as técnicas embasadas 
em 1 ou > 2 stents. Métodos: Coorte ambispectiva com pacientes acionados pelo SAMU 
com suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com proposta para angioplastia em 
hospital de referência do SUS, entre janeiro e julho de 2021. As variáveis de interesse 
foram a quantidade de stents implantados, escore SYNTAX, delta SYNTAX (basal x 
residual) e MACE em 30 dias. Significância estatística foi considerada para um p<0,05, 
intervalo de confiança de 95%. Resultados:  Foram incluídos 127 pacientes, com idade 
média de 59,2 ± 14,5 anos, sendo 66,1% homens. IAM ocorreu em 119 (93,7%), sendo 
a artéria mais acometida a descendente anterior (58,1%), seguida pela coronária direita 
(30,8%) e diagonal (3,4%). Trombólise química foi realizada em 34 pacientes (28,1%) 
e angioplastia foi realizada em 102 (80,3%), sendo 91 (74,0%) primárias. Angioplastia 
teve sucesso em 90,5% dos pacientes. Foi implantado 1 stent em 63% dos casos e 
dois ou mais em 37%. Escore SYNTAX no primeiro tercil - 0 a 22 - foi frequente em 
67,3% dos pacientes, enquanto no segundo tercil - 23 a 32 - em 21,4% e no terceiro 
tercio - >32 - em 11,2%. O delta SYNTAX teve maior média no grupo que implantou 1 
stent comparado ao grupo que implantou 2 ou mais (11,7 ± 7,2 x 8,6 ± 5,7, respectiva-
mente; p=0,04). SYNTAX residual teve maior média no grupo que implantou 2 ou mais 
comparado ao grupo com 1 stent (10,8 ± 8,7 x 5,2 ± 7,5, respectivamente; p=0,01). Não 
houve diferença quanto a óbito, revascularização de lesão alvo ou novo IAM. Conclusão: 
Em nossa amostra, a realização de intervenção coronariana percutânea com 1 stent 
resultou em melhores resultados angiográficos, com maior redução de SYNTAX score 
e menor SYNTAX residual, com desfechos cardiovasculares similares, corroborando 
achados de estudos mais recentes.

64529
Mortalidade por malformações cardíacas congênitas no estado da Bahia entre 
2010 e 2019

HAYALA MACHADO CAVALCANTE CONCEIÇÃO, GUSTAVO BAZIN VIEIRA MAUCHLE, 
ALLÊH KAUÃN SANTOS NOGUEIRA, VITOR QUEIROZ DE CASTRO SOUZA, MAURÍ-
CIO GASPAR MACIEL SANTANA, LOREN LACERDA-RODRIGUES, ANTÔNIO VITOR 
DE CASTRO GUERREIRO, LAÍS SANTOS LESSA SOARES, ADRIANA SANTIAGO 
DE CARVALHO BORGES e RAFAEL MODESTO FERNANDES

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: Cardiopatias congênitas são anormalidades estruturais macroscópicas 
que possuem elevada morbimortalidade. Apesar de sua importância, pouco se sabe 
acerca de sua conjuntura na Bahia. Este estudo tem como objetivo analisar os dados 
referentes aos óbitos fetais e infantis decorrentes de malformações cardíacas congê-
nitas no estado. Métodos: Estudo epidemiológico descritivo transversal. Dados foram 
coletados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS), de 2010 
a 2019. Informações da unidade federativa da Bahia foram obtidas de acordo com o 
CID-10. Resultados: Na Bahia, houve 1984 óbitos decorrentes de cardiopatias con-
gênitas neste período, sendo 5,5% fetais e 94,5% infantis. O valor total corresponde a 
28,2% dos óbitos por malformações no estado. A frequência de óbitos associados com 
gestações únicas e de mães entre 20 e 24 anos foram, respectivamente, 94 e 84,2%, e 
21 e 20%, sendo esta a faixa etária em que houve maior ocorrência. Acerca dos óbitos 
fetais, 95% das mortes ocorreram antes do parto, contra 5% durante. Relativamente 
à idade gestacional (IG), houve maior mortalidade em bebês prematuros, com 70,6% 
dos óbitos. 67,9% tinham baixo peso; 28,4% possuíam um peso adequado; 2 % tinham 
peso elevado para a IG. 63% nasceram em parto vaginal e o restante, em parto cesárea. 
Sobre óbitos infantis, a maior ocorrência se deu nos dois primeiros meses de vida (18%); 
entre os recém-nascidos, nos primeiros dois dias (13,9%). 44,1% nasceram a termo e 
27,2% foram prematuros. 49,2% possuíam peso adequado e 28,5%, baixo peso para 
a IG ao nascer. 45% dos partos foram cesáreos, e 39% ocorreram via vaginal. Do total, 
1384 não estavam classificadas de acordo com o CID-10, sendo incluídas apenas 
como malformações cardíacas, de modo que não é possível analisar a prevalência de 
cada etiologia. Conclusões: Os dados demonstram discrepância entre óbitos fetais e 
infantis, com frequência maior para os últimos. Evidencia-se maior vulnerabilidade em 
bebês de gestação única e de mães jovens. Os grupos de risco se alternam: entre os 
óbitos fetais, partos normais, prematuros e com baixo peso. Entre os infantis, a maior 
susceptibilidade é notada em parto cesárea, a termo, peso normal. Ademais, a análise 
demonstrou subnotificação em registros de causa de morte com base no CID-10 nas 
declarações de óbito. Reforça-se a necessidade de expandir a abrangência de medidas 
de diagnóstico e triagem de malformações cardíacas congênitas no sistema do pré-natal.
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64530
SYNTAX score é um bom preditor de eventos cardiovasculares adversos em 
pacientes submetidos à angioplastia em um hospital de referência do Sistema 
Único de Saúde

ADRIANO OSSUNA TAMAZATO, CRISTIANO GUEDES BEZERRA, THAIS CHANG 
VALENTE, TAINA TEIXEIRA VIANA, RODRIGO MOREL VIEIRA DE MELO, JOSE 
VICTOR DE SA SANTOS, LUANNA MOTA DAMASCENO, PEDRO FELIPE SOARES, 
MIGUEL GODEIRO FERNANDEZ, FILIPE BARROS SANTOS CATARINO, MARIA 
TEREZA CALCHI FANTI FERNANDES e LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: O SYNTAX Score avalia a gravidade das lesões coronárias, levando em 
consideração fatores como tamanho, localização e calcificação da placa coronariana. 
Quanto maior o valor, maior a dificuldade de realização de Intervenção Coronariana 
Percutânea (ICP). Estudos recentes têm questionado o papel do SYNTAX como preditor 
de mortalidade e complicações. Este trabalho se propôs a avaliar a relação entre o SYN-
TAX Score em pacientes submetidos a ICP com a ocorrência de desfechos classificados 
como Major Adverse Cardiovascular Events (MACE). Métodos: Coorte ambispectiva 
incluindo pacientes com suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com proposta para 
angioplastia em hospital de referência do SUS, entre janeiro e julho de 2021. As variáveis 
de desfecho foram óbito e uma combinação de óbito, novo IAM e revascularização de 
lesão alvo (MACE) em 30 dias. Significância estatística foi considerada para um p<0,05, 
intervalo de confiança de 95%. Resultados: Foram incluídos 127 pacientes, com idade 
média de 59,2 ± 14,5 anos, sendo 66,1% homens. IAM ocorreu em 119 (93,7%), sendo 
a artéria mais acometida a descendente anterior (58,1%), seguida pela coronária direita 
(30,8%). O tempo até atendimento, em horas, foi em mediana 2,6 h (IIQ 1,4 – 6,0). 
Trombólise química foi realizada em 34 pacientes (28,1%) e angioplastia em 105 (84,7%), 
sendo 91 (74,0%) primárias. Angioplastia teve sucesso em 90,5% dos casos. Pacientes 
com supra de aVR e infra difuso apresentaram maior incidência de MACE (50,0% com 
supra de aVR x 8,5% sem supra de aVR; OR 10,8 IC 95% 1,4 – 85,1; p=0,048). Pacientes 
com maior classificação Killip apresentaram maior frequência de óbito (25,0% Killip IV 
x 3,9% Killip 1; p=0,02) e de MACE (60,0% Killip IV x 7,6% Killip I; p=0,01). Pacientes 
com SYNTAX no segundo tercil - 23 a 32 - apresentaram maior ocorrência de óbito 
em relação ao primeiro tercil - 0 a 22 (71,4% x 14,3%, respectivamente; p=0,002) e de 
MACE (80,0% x 10,0%, respectivamente; p<0,001). Na análise da curva ROC, o escore 
SYNTAX apresentou maior acurácia como preditor de MACE (AUROC=0,76; IC 95% 
0,69 – 0,88; p=0,047) comparado ao pico de troponina (AUROC=0,37; IC 95% 0,19 - 
0,55; p=0,30) e pico de CKMB (AUROC=0,51; IC 95% 0,26 - 0,77; p=0,91). Conclusão: 
Nesta amostra, foram associados a pior desfecho acometimento de tronco de coronária 
esquerda, classificação elevada de Killip e score SYNTAX

64533
Síndrome de Takotsubo: uma patologia recorrente?

NATHASSIA MAMONA ALVES, JOBERTO PINHEIRO SENA, RICARDO PEIXOTO 
OLIVEIRA, JIVAGO CHAIB MARTINS LIMA, VÍTOR MAMÉDIO DA SILVA, LUCIANA 
CARDOSO SILVA LIMA, GABRIELLA SODRE, LEANDRO WLADIMIR SILVEIRA CA-
VALCANTI, AMANDA SILVA FRAGA e KAROLINY SANTOS RIBEIRO

hospital santa izabel, salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A Síndrome de Takotsubo é uma entidade cuja apresentação clínica 
assemelha-se à Síndrome Coronariana Aguda (SCA), porém, diferente desta, habi-
tualmente os pacientes apresentam angiografia coronariana sem estenoses signifi-
cativas associada a disfunção ventricular esquerda que não respeita território arterial. 
Inicialmente foi considerada uma condição benigna, porém dados atuais sugerem que 
possua uma mortalidade hospitalar comparável à SCA. Relato de caso: Paciente do 
sexo feminino, 78 anos, hipertensa, diabética, com relato de SCA prévia, apresentando 
em pronto atendimento dor precordial típica após estresse emocional. Ao exame físico, 
regular estado geral, pressão arterial 190x110 mmHg, frequência cardíaca 105bpm. 
À ausculta cardíaca, bulhas rítmicas normofonéticas, em 2 tempos, sem sopros.No 
eletrocardiograma da admissão havia zona eletricamente inativa e supradesnivela-
mento do segmento ST em parede lateral e exame laboratorial mostrou troponina 
elevada. Realizado trombólise em unidade de origem e encaminhada à hemodinâmica. 
Coronariografia sem obstruções significativas, porém havia discenesia ântero-apical, 
ínfero-apical, com hipercinesia dos segmentos basais, compativel com balonamento 
apical. Posteriormente em ecocardiograma transtorácico observada fração de ejeção 
de 41% à custa de acinesia septo-apical, láteroapical, ântero-apical, ínfero-apical e do 
ápex com hipocinesia ântero-septal, ínfero-septal, ínfero-lateral, ântero-lateral, inferior 
e anterior do segmento médio. Paciente apresentou melhora importante, novo ecocar-
diograma realizado dentro de 30 dias com função ventricular preservada, confirmado 
o diagnostico de Sindrome de Takotsubo. Conclusão: Neste caso, a evolução clínica 
e ecocardiográfica firma o diagnóstico de Síndrome de Takotsubo. Aventa-se ainda 
a possibilidade de tratar-se de recidiva da doença, tendo em vista histórico de SCA 
não tratada associada a ausência de disfunção segmentar e de lesões angiográficas. 
Estima-se que a recorrência seja de 1-3,5% por paciente ao ano, e esteja relacionada 
ao sexo feminino, menor IMC, obstrução ventricular e menor tempo após o primeiro 
episódio, por isso é imprescindível o acompanhamento contínuo e atento de todos os 
pacientes desde o evento índice.

64531
Miopericardite como complicação tardia de infecção por COVID-19

BARBARA VIDIGAL DOS SANTOS, ISABELLA MOREIRA GONZALEZ FONSECA e 
JOSE AYRTON MACEDO GUIMARAES DE OLIVEIRA

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, BRASIL.

Introdução: Infecção viral é uma das causas mais comuns de miocardite. O novo coro-
navírus (Sars-Cov-2) tem um amplo espectro clínico, desde pacientes assintomáticos e 
oligossintomáticos até a síndrome respiratória aguda grave. A patogênese da miocardite 
na COVID-19 é incerta, mas são descritas a disfunção endotelial, a ligação linfocitária aos 
miócitos cardíacos e a ação de citocinas inflamatórias. O PCR, que detecta RNA viral, 
pode ser positivo após 37 dias do início dos sintomas. Descrição do caso: Feminina, 
48 anos, hígida, procurou o pronto-socorro em junho de 2020 com dispneia de caráter 
progressivamente limitante às atividades diárias que se iniciou há um mês, evoluindo, em 
três semanas, para dor torácica ventilatório-dependente. Referiu febre e tosse seca no 
início do quadro, sem outros sintomas. O eletrocardiograma inicial mostrava ritmo sinusal, 
bloqueio de ramo esquerdo e sobrecarga de câmaras esquerdas. Medida da troponina 
não-reagente. Tomografia de tórax admissional com vidro fosco bilateral < 50%, e PCR 
para Sars-Cov-2, mesmo após um mês de sintomas, foi positiva. O ecocardiograma 
transtorácico (06 de junho) demonstrou hipocinesia difusa de VE com fração de ejeção 
(FEVE) de 28% (Simpson), além de derrame pericárdico (DP) discreto, lâmina de 12 
mm, sem sinais de repercussão hemodinâmica. Na internação, evoluiu com insuficiência 
cardíaca (IC) descompensada, necessitando da administração parenteral de inotrópico e 
vasopressor. A ressonância magnética cardíaca evidenciou áreas de fibrose mesocárdica 
no segmento septal nas porções basal e média, além de realce tardio mesoepicárdico 
com edema em segmentos inferior e inferolateral médio e basal, sugerindo processo 
inflamatório miocárdico agudo/subagudo. A inflamação se estendia também ao pericárdio, 
com DP circunferencial adjacente. Após 3 dias de internação, as drogas parenterais foram 
suspensas, com introdução de medicações orais para tratamento de IC, com otimização 
gradativa. Evoluiu com importante melhora sintomática, mantendo disfunção ventricular 
(FEVE 30%) e DP discreto. Recebeu alta no início de julho e, atualmente, está em se-
guimento ambulatorial na seção de miocardiopatias. Em última consulta, encontrava-se 
em classe funcional I de NYHA em uso de terapia medicamentosa para IC. Conclusão: 
Relatamos o caso de uma miopericardite subaguda como provável complicação tardia 
de uma infecção por coronavírus em paciente jovem hígida.

64534
Análise das internações por transtornos de condução e arritmias cardíacas no 
estado da Bahia entre os anos de 2011 e 2020

LOREN LACERDA-RODRIGUES, ANTÔNIO VITOR DE CASTRO GUERREIRO, 
HAYALA MACHADO CAVALCANTE CONCEIÇÃO, MAURÍCIO GASPAR MACIEL SAN-
TANA, ALLÊH KAUÃN SANTOS NOGUEIRA, VITOR QUEIROZ DE CASTRO SOUZA, 
GUSTAVO BAZIN VIEIRA MAUCHLE, ADRIANA SANTIAGO DE CARVALHO BORGES, 
LAÍS SANTOS LESSA SOARES e RAFAEL MODESTO FERNANDES

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), Salvador, BA, BRASIL - Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: Arritmias cardíacas são alterações no ritmo ou frequência dos batimentos 
cardíacos, podendo dividir-se em transtornos de formação ou transtornos de condução 
do impulso elétrico. Nos distúrbios de condução, há uma lentificação ou interrupção da 
condução do estímulo elétrico. Com importante prevalência no Brasil, transtornos de 
condução e arritmias cardíacas (TCAC) são uma relevante causa de morbimortalidade 
no país, sendo um grande desafio para a rede de assistência à saúde. Diante disso, o 
presente estudo visa analisar as internações hospitalares por TCAC no estado da Bahia 
no período entre 2011 e 2020. Métodos: Estudo epidemiológico, descritivo e transversal 
realizado por meio da extração de dados obtidos na plataforma do Departamento de 
Informática do SUS (DATASUS). As variáveis analisadas foram faixa etária, cor/raça, 
sexo e região de saúde (CIR). Resultados: A análise realizada incluiu 28078 indivíduos 
com diagnóstico de TCAC do mês de janeiro de 2011 a dezembro de 2020 no estado da 
Bahia. A prevalência de TCAC entre os sexos foi similar, com discreta predominância 
no sexo feminino, que representou 51,36% das internações. No que concerne à etnia, 
a mais prevalente foi a parda, contabilizando 13714 internações e 48,84% do total. 
As faixas etárias mais acometidas foram as de 70 a 79 e 60 a 69 anos de idade, com 
prevalência de 24,36% e 21,31%, respectivamente. A terceira maior prevalência foi em 
indivíduos de 80 anos ou mais (20%). Dentre as regiões de saúde com maior número 
de internações, destacaram-se a capital Salvador (30,53%) e o município de Feira de 
Santana (6,9%). Conclusão: ao analisar o perfil dos pacientes, observou-se que o 
maior número de acometidos era do sexo feminino (51,36%), cor parda (48,84%) e da 
capital baiana (30,53%). Quanto às faixas etárias mais acometidas, foi significativa a 
prevalência desses distúrbios em pacientes de idade avançada, representando 65,67% 
do total de internações no estado. Sabe-se que doenças cardiovasculares mais pre-
valentes nessa população, como hipertensão arterial sistêmica e doença coronariana 
aguda, estão associados ao surgimento de arritmias cardíacas. Portanto, ratifica-se 
a necessidade de investimento na prevenção primária e secundária, uma vez que 
mudanças de estilo de vida e diagnóstico precoce fazem-se essenciais na promoção 
de saúde cardiovascular. Dessa forma, pode-se evitar o agravamento de quadros que 
predispõem o surgimento de TCAC. 
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64535
Cardiomiopatia hipertrófica: perfil clínico e desfechos em pacientes acompanhados 
em um hospital de referência do Sistema Único de Saúde

POLLIANA DE SOUZA RORIZ, LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS, THAIS AGUIAR 
DO NASCIMENTO, JOSE VICTOR DE SA SANTOS, KARLA SANTOS PINTO, PEDRO 
FELIPE SOARES, LUANNA MOTA DAMASCENO, MIGUEL GODEIRO FERNANDEZ 
e JAIR DE SOUZA BRAGA FILHO

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é um distúrbio genético autossômico, 
causado por mutações sarcoméricas, resultando em hipertrofia ventricular esquerda, 
fibrose, hipercontratilidade e complacência reduzida. A doença apresenta um perfil 
clínico heterogêneo, configurando um desafio na prática clínica a estratificação de 
risco e indicação de dispositivos nestes pacientes. Objetivos: Avaliar o perfil clínico, 
estrutural e funcional de pacientes portadores de CMH e avaliar desfechos cardiovas-
culares e terapêuticos. Métodos: Coorte ambispectiva com pacientes diagnosticados 
com CMH acompanhados em serviço de Arritmia referência do SUS entre janeiro-2010 
e julho-2021. As variáveis observadas foram idade, sexo, classe funcional (CF) NYHA, 
história de síncope cardiogênica ou de morte súbita (MS) abortada, história familar de 
MS, dados de holter, ecocardiográficos e de ressonância magnética; risco de MS em 
5 anos pelo ESC risk score. Desfechos: óbito, profilaxia de morte súbita e terapias as-
sociadas. Resultados: Amostra composta de 91 pacientes com CMH, acompanhados 
por um período mediano de 1,78 anos, com idade média de 50,6 anos, 56,0% homens. 
Ocorreram dois óbitos no período. Da amostra, 49,4% apresentavam CF NYHA >2. Os 
fatores relacionados a pior prognóstico mais frequentes foram síncope (55,2%), história 
familiar de MS (55,7%) e TVNS (45,6%). Destes, 63,7% (n=58) receberam cardiodesfi-
brilador implantável, sendo 3,6% para profilaxia secundária; e 96,4% primária, levando 
em conta o ESC Risk score e carga fibrótica. Foram registradas 9 terapias elétricas, 
sendo 5 apropriadas (tempo mediano 2,59 anos) e 4 inapropriadas. Dois pacientes 
realizaram miectomia. Nos dados ecocardiográficos, a maioria apresentou fração de 
ejeção preservada [mediana 69,5% (IIQ 65,0-76,0)], a despeito da CF. A grande maio-
ria apresentou disfunção diastólica (90,5%), mais frequentemente do tipo II (60,8%). 
O valor mediano do tamanho do átrio esquerdo foi de 44 mm (38,0-48,8), espessura 
septo interventricular 21 mm (17,0-26,0). Da amostra, 40,9% apresentaram obstrução 
da VSVE, com um gradiente mediano de 39,5 mmHg (21,3-72,3). Na RNM, 92,7% dos 
pacientes apresentavam realce tardio ao gadolíneo, com massa de fibrose mediana de 
20g (9,0-36,8). Conclusão: Os pacientes com CMH da nossa amostra demonstraram 
com frequência fatores de risco importantes para MS e necessidade de implante de 
CDI, associada à alta prevalência de carga fibrótica.

64537
O perfil e relevância do tratamento farmacológico na hipertensão arterial resis-
tente aparente

JESSICA REIS DE JESUS, ALEXANDRA BRITO ROCHA DA SILVA e CONSTANÇA 
CRUZ

Escola Bahiana de Medicina e saúde pública, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A Hipertensão Arterial Resistente Aparente é identificada quando o paciente 
recebe 3 ou mais drogas anti-hipertensivas, incluindo diurético, e não controla a pressão 
arterial de acordo com as metas vigentes, podendo essa condição estar associada ou 
não a adesão ao tratamento ou ocorrência do efeito do jaleco branco. Essa condição 
está associada a exposição a mais riscos cardiovasculares e piores desfechos clínicos, 
devendo receber atenção e acompanhamento diferenciados. Objetivos: O primário é 
comparar e analisar o tipo de droga anti-hipertensiva utilizada por hipertensos com e sem 
HAR aparente e o secundário é traçar o perfil clínico, sociodemográfico e medicamentoso 
dos pacientes com e sem HAR aparente. Metodologia: Estudo observacional de corte 
transversal envolvendo pacientes hipertensos acompanhados em ambulatório de clínica 
médica de uma instituição docente-assistencial. Resultados: Os dados foram coletados 
em 2018 referentes a prontuários de 2017. A amostra foi composta por 119 pacientes 
hipertensos, dos quais 26 foram classificados como hipertensos resistentes aparentes. 
54,3% do grupo apenas HAS usava dois medicamentos e os esquemas incluíam princi-
palmente os bloqueadores do receptor de angiotensina (78,49%) e diuréticos (52,68%). 
56% do grupo HAR aparente utilizavam uma combinação de três drogas sendo que 
19,23% deles utilizam a combinação hidroclorotiazida, losartana e anlodipino. Nenhuma 
combinação de quatro drogas preferiu a Espironolactona em detrimento do uso de 
betabloqueadores. Conclusão: Os pacientes em uso de três drogas (com e sem HAR 
aparente) utilizam esquemas terapêuticos parecidos e de acordo com o preconizado 
(diurético, IECA/BRA e BCC). Ao avaliar os pacientes portadores de HAR aparente mais 
complexos, que estão em uso de quatro drogas ou mais, percebemos que o tratamento 
dispensado não é o ideal de acordo com as melhores evidências, havendo um grande 
uso de betabloqueadores como quarta droga em detrimento da espironolactona. 

64536
Doença não-obstrutiva e fibrose em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica 
acompanhados em hospital de referência em Salvador-BA

POLLIANA DE SOUZA RORIZ, LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS, THAIS AGUIAR DO 
NASCIMENTO, KARLA SANTOS PINTO, JOSE VICTOR DE SA SANTOS, LUANNA 
MOTA DAMASCENO, PEDRO FELIPE SOARES, RAISSA BARRETO LIMA e ROBERTA 
VEIGA PESTANA VISCO COATA

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é um distúrbio genético com muitos 
fenótipos, alguns com elevado risco de morte súbita (MS). Pode apresentar-se com 
obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo (VSVE), configurando pior prognóstico. 
Características como massa e carga de fibrose ainda não estão incorporadas no escore 
de risco de MS. Objetivos: Avaliar diferenças nos perfis clínicos de pacientes portadores 
de CMH de acordo com padrão obstrutivo e fibrose; comparar desfechos terapêuticos e 
profilaxia de MS por implante de CDI. Métodos: Coorte ambispectiva de pacientes com 
CMH acompanhados em centro de referência do SUS entre Jan-2010 e Jul-2021. As 
variáveis de desfecho foram óbito, profilaxia de MS com implante de cardiodesfibrilador 
implantável eletrônico (CDI) e terapias associadas. As variáveis clínicas foram idade, 
sexo, classe funcional (CF) NYHA, risco de MS em 5 anos (pelo HCM-SCD Risk Score), 
dados ecocardiográficos e de ressonância magnética. Significância estatística foi consi-
derada para um p<0,05, intervalo de confiança de 95%. Resultados: Foram incluídos 91 
pacientes com CMH, idade média de 50,6, 56,0% homens. Na amostra, 40,9% (n=36) 
possuíam CMH obstrutiva; 90,5% disfunção diastólica do VE com predomínio do tipo II 
(60,8%), com gradiente de VSVE mediano de 39,5 mmHg (21,3-72,3) e fração de ejeção 
mediana de 69,5% (65,0-76,0). Da amostra, 49,4% apresentavam CF NYHA >2, sem 
diferença entre os grupos com obstrução e sem obstrução. Dados da ressonância mag-
nética foram obtidos para 41 pacientes. A maioria apresentou realce tardio ao gadolíneo 
(88,6%). Dentre estes, a forma CMH não-obstrutiva apresentou maior massa mediana 
de fibrose cardíaca que os pacientes com CMH obstrutiva [33,4g (20,5-45,2) vs 9,8g 
(4,0-16,5); p=0,001], e maior carga fibrótica mediana [16,3% (7,0-19,7) vs 8,6% (3,0-
17,5); p=0,033]. Quantos aos desfechos, houve 2 óbitos no grupo não-obstrutivo. Não 
houve diferença estatística de implante de CDI entre os padrões de obstrução (57,1% 
x 42,9%; p=0,58). Em relação às terapias elétricas, 5 choques (55,6%) foram aplicados 
no grupo não-obstrutivo, sendo 4 (80,0%) apropriados, comparado a 4 choques (44,4%) 
no grupo obstrutivo, sendo 3 (75,0%) inapropriado (p> 0,05). Conclusão:  A forma 
não-obstrutiva da CMH não parece conferir menor risco aos pacientes do que a forma 
obstrutiva na amostra estudada, merecendo estratificação precoce - preferencialmente 
com pesquisa de fibrose para avaliação de prevenção de MS.

64538
Hipertensão arterial resistente e quarta droga anti-hipertensiva mais prescrita em 
um ambulatório de clínica médica geral

ALEXANDRA BRITO ROCHA DA SILVA, JESSICA REIS DE JESUS e CONSTANÇA 
CRUZ

Escola Bahiana de Medicina e saúde pública, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A Hipertensão Arterial Resistente (HAR) é definida pela constatação de 
valores de Pressão Arterial (PA) acima das metas de controle em paciente usando ao 
menos três classes de fármacos anti-hipertensivos com ações sinérgicas em doses 
máximas preconizadas e toleradas – sendo incluído um diurético sempre que possível 
em doses ideais – ou quando em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos, 
independentemente de estarem ou não na meta de PA ideal. Objetivos: Verificar a 
frequência da prescrição de espironolactona como a quarta droga anti-hipertensiva para 
tratar HAR em um ambulatório de clínica médica geral e comparar as características 
clínicas e demográficas dos indivíduos com HAR que usaram espironolactona com as 
dos que não usaram a droga. Métodos: Estudo observacional descritivo envolvendo 
pacientes acompanhados no Ambulatório Docente-Assistencial da Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública (ADAB-EBMSP). Resultados: Dos 26 pacientes identificados 
com HAR, 2 utilizavam a espironolactona como quarta droga. Entre as variáveis descritas 
com valor de p significativo está a pressão arterial sistólica com média de 110 ± (14,14) 
em indivíduos que utilizam a espironolactona em relação aos que não usaram esta 
droga no tratamento, com média de 157,91 ± 29,34. A pressão arterial diastólica também 
apresentou valor significativo e teve média de 67, 50 ± (17,67) em indivíduos usando a 
droga contra média de 84,33 ± 10,03 dos que não a utilizaram, além de albuminúria com 
média 0,815 (0,1 – 1,53). Conclusões: A frequência de prescrição de tal droga é baixa 
em ambulatório docente-assitencial de clínica médica. Os pacientes com tal condição 
clínica são majoritariamente idosos, afrodescendentes e apresentam melhores níveis de 
triglicérides, pressão arterial, LDL, HDL, colesterol total em relação aos indivíduos com 
HAR que não utilizam a droga. Sugere-se que esses pacientes sejam acompanhados 
em ambulatório mais especializado, com cardiologistas ou nefrologistas.
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64541
Análise clínico-epidemiológica dos transtornos de condução e arritmias cardíacas, 
no Brasil, entre 2011 a 2020

BIANCA CORREIA CORTES, MARIA EDUARDA LEAO DIAS L E FIGUEIREDO, LUCCA 
MARTINS BARRETTO, GABRIEL FRANCO TORRES, LUIZ EDUARDO BARRETTO 
DE ANDRADE e GABRIEL FREITAS CEU

Universidade Salvador, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: Os transtornos de condução e arritmias cardíacas (TCAC) são frequentes 
na população em geral, mas em particular nos pacientes com doenças cardíacas. 
Seus portadores podem passar a vida sem manifestações clínicas específicas ou ter 
sua qualidade significativamente comprometida e, em casos extremos, ser suscetíveis 
à morte súbita. Esse amplo espectro de apresentação e riscos torna o manuseio dos 
pacientes com arritmias cardíacas um desafio constante para a prática clínica tornando 
necessária a atualização contínua de informações nesse campo do conhecimento. Méto-
dos: Trata- se de um estudo epidemiológico descritivo retrospectivo baseado em dados 
secundários disponibilizados pela plataforma do Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde (DataSUS). Foi realizada a coleta de dados sobre hospitalizações por 
TCAC, em todas as faixas etárias, no subitem “Epidemiológicas e Morbidade” do item 
Informações em Saúde, no qual foi selecionado Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/
SUS). Foram analisadas as variáveis internações e óbitos por TCAC de 2011 a 2020. 
Sendo descritos de acordo com as variáveis, sexo, idade e regiões do Brasil. Resultados: 
Foram registrados, no Brasil, entre 2011 a 2020, 613.096 hospitalizações, 317.809 no 
sexo masculino e 295.287 do sexo feminino. A região de maior notificação foi a Sudeste 
ficando com 49,65% seguida pela região Sul e Nordeste com, respectivamente, 22,9% e 
14,4%. A faixa etária de maior incidência correspondeu as idades maiores que 60 anos 
com 66,5% do total de internações. Já com relação a mortalidade, proporcionalmente, 
10,2% (62.540) dos pacientes hospitalizados vieram a óbito, sendo que destes, aproxi-
madamente, 53,7% eram do sexo masculino e 46,3% do sexo feminino. A maioria em 
pacientes com idade igual ou superior a 60 anos, correspondendo a 70,0% mortes. Por 
fim, a região Sudeste foi a que concentrou a maior porcentagem dos óbitos ficando com 
52,4%, enquanto as regiões Sul e Nordeste com valores de, respectivamente 11.687, 
7.735. Conclusão: Os resultados obtidos ratificam a literatura sobre o tema, mostrando 
uma maior morbidade e mortalidade em pacientes do sexo masculino e maiores de 
60 anos, caracterizando que estes apresentam maior risco nesse grupo. Além disso, 
a grande parte de notificações se concentram na região Sudeste e Sul, requerendo a 
necessidade de novos estudos nessas localidades, a fim de abranger o conhecimento 
epidemiológico dos pacientes visando a prevenção e o tratamento precoce de TCAC.

64543
Comportamento da pressão arterial infantil entre os anos de 2001 e 2019

ANA LUISA ANDRADE DE OLIVEIRA, LARA GOMES MELO, FILIPE MOTA FREITAS, 
DYALLE COSTA E SILVA, FERNANDO MENDES NOGUEIRA, MARCUS VINICIUS 
SOUSA MENDES, MARIANA DE ANDRADE DOS SANTOS, ATILA ANDRADE DE 
OLIVEIRA, ANTONIO CÉSAR DE OLIVEIRA e ANA MAYRA ANDRADE DE OLIVEIRA

UNICAMP, Campinas, SP, BRASIL - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira 
de Santana, BA, BRASIL - Diagmed Campinas, Campinas, SP, BRASIL.

A hipertensão arterial infantil é tema relevante em função da sua elevada e crescente 
prevalência e por ser um preditor de saúde cardiovascular. O seu desenvolvimento 
sofre influência de fatores genéticos e ambientais e apresenta significativa morbidade 
a curto, médio e longo prazo. Conhecer a sua epidemiologia gera dados para subsidiar 
intervenções preventivas e terapêuticas. Objetivo: Analisar a tendência epidemiológica 
da pressão arterial (PA) em escolares nos anos de 2001 e 2019. Métodos: Realizado 
estudos de corte transversais em dois momentos: anos de 2001 e 2019. A análise tem-
poral destes anos foi feita de forma aleatória com crianças de 5 a 9 anos selecionadas 
proporcionalmente em escolas públicas e privadas de Feira de Santana, Bahia, Brasil.  
As crianças foram classificadas por esfigmomanometria clínica. Foram definidas como 
normotensas as crianças com PA < do percentil 90 para sua estatura, sexo e idade; 
como portadoras de PA elevada quando a pressão se encontrava entre os percentis 90 
e 95; e, como hipertensas quando a PA se encontrava ≥ ao percentil 95. Resultados: 
avaliadas 1.227 crianças, sendo 700 (52,1% meninas; 59,3% escola pública) em 2001 e 
527 (53,3% meninas; 69,3% escola privada) em 2019. A prevalência de indivíduos com 
PA normal foi de 79,0% e 75,9%, com PA elevada de 10,1% e 9,8% e com hipertensão 
de 10,9% e 14,4% respectivamente para os anos de 2001 e 2019. Evidenciou-se na 
amostra total, aumento da prevalência de hipertensos (10,9%; 14,4%) e estabilização 
dos categorizados como PA elevada (31,3%; 14,4%), entre os anos de 2011 e 2019. 
Conclusões: No presente estudo, foram observadas prevalências elevadas de níveis 
pressóricos alterados em população infantil, o que preocupa e impõe a realização urgente 
de medidas preventivas e terapêuticas para minimizar complicações cardiovasculares.

64542
Gastos do Sistema Único de Saúde com internações por insuficiência cardíaca, 
na Bahia, entre 2010 e 2019

RODRIGO LIBERTADOR DOURADO CAMPOS WERNEC, MARIA EDUARDA LEAO 
DIAS L E FIGUEIREDO, ANA CLARA CERQUEIRA SILVA e LUARA DA SILVA SOUZA 
FERREIRA

Universidade Salvador, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A Doença Reumática Crônica (DRC) do coração é uma patologia que pode 
ser desencadeada após a consequência da febre reumática, que pode evoluir e atingir o 
coração. Ela é conhecida pela falta de saneamento básico e da má saúde nas cidades, 
que aumentam os riscos para o desenvolvimento da doença. É a causa mais comum 
em adultos jovens, o que acarreta um impacto econômico pois estão em idade ativa 
para o mercado de trabalho. No Brasil, acaba acarretando um problema gerando altos 
custos financeiros para o SUS, criando diversas internações e cirurgias para o tratamento 
das complicações cardíacas. Metodologia: Os dados foram obtidos a partir do Depar-
tamento de Informática do SUS, proveniente do sistema de informações hospitalares. 
As variáveis de desfecho consideradas foram morbidade hospitalar do SUS por local 
de internação, valor total por ano de atendimento e caráter de atendimento, segundo 
lista de morbidade do CID-10, DRC, na unidade de federação da Bahia, no período de 
2010 a 2019. Resultados: Dessa forma, foi possível verificar que, dentre os valores 
totais de internações por DRC do coração, na Bahia, entre os anos de 2010 e 2019, 
as internações eletivas obtiveram gastos mais proeminentes quando comparados com 
as de urgências, em todos os anos. Desse modo, os anos que atingiram valores totais 
mais elevados no cenário de morbidade hospitalar pelo SUS foram, respectivamente 
2017 (R$7.001.341,13; sendo R$ 5.915.650,32 o valor eletivo e R$1.085.690,81 de 
urgência), 2018 (R$6.856. 753,78; sendo R$5.952.052,75 o valor eletivo e R$ 904.701,03 
de urgência) e 2016 (R$ 6.831.203,92; sendo R$ 5.817.930,90 o valor eletivo e R$ 
1.013.273,02 de urgência) e em que os gastos eletivos somaram, de 2010 a 2019, 
R$48.083.370,79, assim como R$9.294.420,01 foram gastos por urgência, totalizando 
R$ 57.377.790,80 pelo SUS, nesse período, por internações acarretadas por DRC 
do coração. Conclusão: O alto impacto nos recursos financeiros do SUS pela DRC 
do Coração reflete os principais determinantes de agravamento da Febre Reumática 
e o surgimento de lesões cardíacas pela doença, como baixo nível socioeconômico, 
tratamento tardio e inadequado das infecções das vias aéreas superiores e atraso do 
diagnóstico. Portanto, a necessidade do fortalecimento dos programas para promoção 
da profilaxia primária e secundária efetiva e imediata, por serem estratégias fáceis de 
executar e de baixo custo, capazes de prevenir as cardiopatias reumáticas e reduzir 
seu impacto econômico.

64544
Perfil clínico e demográfico de pacientes avaliados para risco cardiovascular em 
cirurgias não cardíacas, em hospital universitário de Salvador-Bahia

LIZ LUSTOSA BRANDAO, FERNANDA HORA GOMES DE SA, PAULO ATILA CASTRO 
CARVALHO DE JESUS, JOAO VITOR SOUZA BORGES, LÍVIA BRITO OLIVEIRA, 
GLICIA GLEIDE GONÇALVES GAMA, ANDREA KAROLINE REIS CHAGAS, ANNA 
CLAUDIA MONTEIRO DA LUZ, JENNIFER DO CARMO SOUZA PINHEIRO, FABIO 
FIGUEIREDO COSTA e ADRIANA LOPES LATADO

Faculdade de Medicina da Bahia, UFBA, Salvador, BA, BRASIL - Hospital Universitário 
Professor Edgard Santos, UFBA, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: As cirurgias não cardíacas eletivas estão entre as mais prevalentes em todo 
o mundo. As complicações pós-operatórias dependem do tipo de procedimento realizado 
e das características clínicas dos pacientes. A avaliação do perfil clínico e demográfico 
é fundamental para guiar decisões médicas e contribuir para a redução dos desfechos 
adversos. Métodos: Estudo observacional, descritivo e prospectivo. Recrutaram-se 
pacientes maiores de 18 anos para avaliação pré-operatória do risco cardiovascular em 
cirurgias não cardíacas em Hospital Universitário. Foram avaliados os dados demográ-
ficos, avaliação clínica perioperatória e desfechos clínicos pós-operatórios durante o 
internamento e 30 dias após a cirurgia.  Os dados coletados foram analisados mediante 
estatística descritiva. Resultados: 127 pacientes, idade média de 64,9 anos, 52,8% 
do sexo masculino, 59% procedente de Salvador-Bahia, com 40,2% dos indivíduos da 
raça/etnia negra. As morbidades mais prevalentes foram hipertensão arterial sistêmica 
(75,6%), dislipidemia (55,9%) e diabetes melito (43,3%). Os procedimentos cirúrgicos 
de maior risco cardiovascular mais realizados foram os vasculares (39,4%), abdominais 
(21,2%) e torácicos (1,6%). Dentre as cirurgias de menor risco, foram mais frequentes 
as oftalmológicas (7,9%), endoscópicas (3,2%) e dermatológicas (2,3%). Na avaliação 
de risco cardíaco pré-operatório, a maior parte da amostra foi considerada de baixo risco 
ao se utilizar o Índice Cardíaco Revisado de Lee (81,1%) e o escore da American Col-
lege of Physicians (63%). As complicações clínicas cardiovasculares intra-hospitalares 
ocorreram em 3,2% dos indivíduos, todos diagnosticados com edema agudo de pulmão. 
Os desfechos clínicos não cardíacos foram mais frequentes, sendo os mais incidentes 
hemotransfusão (12,6%), reoperação (12,6%) e infecção de ferida operatória (11%). 
Óbito hospitalar ocorreu em 6,3% dos casos. Não houve eventos após alta hospitalar 
até 30 dias pós-operatórios. Pacientes submetidos a cirurgias maiores apresentaram 
maior risco de complicações pós-operatórias hospitalares, sendo que óbito e edema 
agudo de pulmão ocorreram apenas nesses indivíduos. Conclusão: A amostra estudada 
apresentou elevada prevalência de comorbidades e submeteu-se a diversos tipos de 
cirurgias. As complicações clínicas pós-operatórias foram mais incidentes em pacientes 
que realizaram cirurgias maiores, incluindo reoperação e óbito hospitalar.
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64545
Custos gerados pelas internações por infarto agudo do miocárdio no Nordeste: 
Uma análise da última década

MAURÍCIO GASPAR MACIEL SANTANA, ALLÊH KAUÃN SANTOS NOGUEIRA, LOREN 
LACERDA-RODRIGUES, ANTÔNIO VITOR DE CASTRO GUERREIRO, LAÍS SANTOS 
LESSA SOARES, GUSTAVO BAZIN VIEIRA MAUCHLE, VITOR QUEIROZ DE CASTRO 
SOUZA, HAYALA MACHADO CAVALCANTE CONCEIÇÃO, ADRIANA SANTIAGO DE 
CARVALHO BORGES e RAFAEL MODESTO FERNANDES

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública - EBMSP, Salvador, BA, BRASIL - UNI-
FACS Universidade Salvador, Salvador, BA, BRASIL - UFBA, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: O cenário epidemiológico contemporâneo revela um aumento das doenças 
cardiovasculares, entre elas, destaca-se o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) - devido a 
severidade de seu prognóstico. No Brasil, doenças coronarianas representam a maior 
causa de óbito e cerca de 5% dos gastos com internações. Nesse contexto, o presente 
estudo se propõe a analisar o comportamento dos custos de internação por IAM na 
região Nordeste (NE), visando nortear o combate dessa condição de maneira custo-
-consciente na gestão dos recursos em saúde na região. Métodos: Estudo descritivo 
transversal, escrito a partir de dados obtidos no Sistema de Informações Hospitalares 
do Sistema Único de Saúde (SIHSUS), no período 2011 a 2020. Foram processados 
o número, o valor total, valor médio e taxa de mortalidade dos pacientes internados 
por IAM na região e recorte temporal propostos. Resultados: Foram coletados 203.539 
internamentos por IAM, com média anual de 20353.9 ± 3388,6; sendo Bahia o estado 
que mais internou na última década, com 30,6% de todas as internações (n = 62.429) 
enquanto Alagoas obteve o menor número, com 3,5% (n = 7.297). Nesse recorte, conclui-
-se que a taxa mortalidade em pacientes internados por IAM reduziu modestamente, 
passando de 13,78% em 2011 para 11,18%, em 2020. Quanto ao custo dessas inter-
nações, registra-se que foram gastos R$ 638 milhões na região NE na última década; 
nesse período, os maiores gastos foram pelo estado de Pernambuco, com 24,3% de 
todos os gastos, enquanto o estado do Maranhão teve os menores custos, com 2,4%. 
Referente ao custo por internação, constata-se que o valor médio aumentou na última 
década, tendo um crescimento de 36,7% - passando de R$ 2537,09 em 2011 para R$ 
3469,65 em 2020. O estado do Ceará apresentou a maior média de custo nesse período 
(R$ 4423,4 por internação) enquanto Maranhão apresentou a menor média (R$ 1409,5 
por internação). Conclusão: O presente estudo indica, na região NE, um aumento de 
custos de internação por IAM na última década, ao passo que as taxas de mortalidade 
diminuíram com pouca expressividade. Ademais, nota-se um descompasso na proporção 
entre o número de internações e o custo gerado ao SUS, haja vista Pernambuco ser 
o estado mais oneroso, na frente da Bahia – estado com mais internações. Tendo em 
vista esse cenário, o estudo pode ser capaz de direcionar gerenciamento mais eficiente 
dos recursos em saúde para o enfrentamento do IAM na região.

64548
Comparação da composição de ácidos graxos no plasma com perfil antropométrico 
e metabólico de escolares do sertão da Bahia

BEATRICE CROLINE MEDEIROS B DE SOUSA, ALEXVON NUNES GOMES, RENATA 
MARIA RABELLO DA SILVA LAGO, CAMILA ALMEIDA MENEZES, NELZAIR ARAUJO 
VIANNA, RICARDO RICCIO OLIVEIRA e ANA MARICE TEIXEIRA LADEIA

Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências, Salvador, BA, BRASIL - Ins-
tituto Gonçalo Moniz - Fiocruz, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: Os lipídios compreendem um dos três maiores grupos constituintes ali-
mentares e desempenham importantes funções; além de serem fonte de energia, são 
precursores de diferentes componentes celulares. A avaliação da composição de ácidos 
graxos em estudantes que recebem merenda escolar, rica em alimentos ultraprocessados 
e nutricionalmente insatisfatória, se faz aliada na avaliação do crescimento destes indi-
víduos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição de ácidos graxos no plasma 
de estudantes de quatro municípios do Sertão da Bahia e correlacioná-los com medidas 
de Índice de Massa Corpórea, circunferência abdominal e níveis séricos de colesterol 
total e triglicérides. Métodos: Trata-se de um estudo transversal realizado em crianças 
e adolescentes matriculados em escolas municipais de quatro municípios do Sertão da 
Bahia. Amostras de plasma de 52 indivíduos foram submetidas a dosagem de ácidos 
graxos do plasma utilizando cromatografia gasosa. O IMC foi classificado de acordo 
com Z-score (OMS). A circunferência abdominal foi considerada alterada quando maior 
que percentil 80 para sexo e idade (Taylor, 2000). A hipertrigliceridemia foi definida como 
valor sérico maior que 90mg/dL e o colesterol total foi considerado alterado quando maior 
que 170mg/dL. A análise estatística foi feita utilizando o teste T-student. Resultados: 
A amostra foi composta de 25 pacientes do sexo masculino (48%) e 27 pacientes do 
sexo feminino (52%), com média de idade de 10,5 anos. 63% (n = 33%) das crianças 
da amostra estavam eutróficas, 21% (n = 11) com sobrepeso e 9% (n = 5) com obesi-
dade. 19% (n = 10) dos pacientes da amostra foram classificados com circunferência 
abdominal aumentada para a idade e 40% (n = 21) com hipertrigliceridemia. O colesterol 
total alterado foi observado em 20 pacientes (n = 38%). Observou-se correlação entre 
pacientes obesos e predomínio de ácido elaídico e palmítico em comparação com 
indivíduos eutróficos. Nas crianças com circunferência abdominal aumentada, houve 
predominância de ácidos graxos com 16 e 18 carbonos; tal correlação também pode 
ser observada nos pacientes que apresentaram hipertrigliceridemia. Em relação ao 
colesterol total, nos pacientes com valores alterados, todos os ácidos graxos identificados 
pelo método apresentaram diferença estatística. Conclusão: O perfil de ácidos graxos 
de crianças obesas e com circunferência abdominal aumentada apresenta alterações 
compatíveis com um perfil lipídico aterogênico.

64546
A importância do conhecimento dos sinais e sintomas de síndrome coronariana 
aguda em tempos de COVID 19: relato de um caso em paciente com dextrocardia 
isolada e situs solitus (dextroversão)

LUCIANA CARDOSO SILVA LIMA, RICARDO PEIXOTO OLIVEIRA, JOBERTO PINHEI-
RO SENA, JOSE CARLOS RAIMUNDO BRITO, BELMIRO DEUSDETE F. DE ARAUJO 
JUNIOR e ANGELE AZEVEDO ALVES

Hospital Santa Izabel, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A SCA é uma emergência médica que se configura como a mais importante 
causa de morte em todo o mundo 1 .A condição do coração posicionado à direita no 
toráx é descrita como dextrocardia 2 . A incidência da dextrocardia associada a situs 
inversus na população em geral é de 1:10.000, enquanto a associada a situs solitus é 
de 1:30.000 em nascidos vivos e de 1:900.000 na população adulta 3. Relato de Caso: 
Paciente do sexo masculino, 65 anos, hipertenso há 10 anos, com diagnóstico prévio 
de dextrocardia, portador de fibrilação atrial (FA), em uso de candersatana/felodipina 
16/2,5mg/dia, hemifumarato de bisoprolol 10mg/dia, espironolactona 25mg/dia, amio-
darona 100mg/dia e rivaroxabana 20 mg/dia, com história familiar de doença arterial 
coronariana (DAC). Admitido no dia 11 de junho de 2020, pico da pandemia em Salvador/
BA, com episódio súbito de dor em peso, em região epigástrica e em região anterior 
de hemitórax direito, iniciada durante mínimos esforços, graduada em 10/10, irradiada 
para membro superior direito e dorso, com duração de aproximadamente 30 minutos, 
associada com sudorese, com melhora apenas parcial após analgesia já em ambiente 
hospitalar. Independente da situação de pandemia, paciente não hesitou e foi conduzido 
a emergência, em torno de 60 minutos após início dos sintomas. Eletrocardiograma 
demonstrou supradesnível do segmento ST em V1 e aVR com infra difuso em demais 
derivações. Realizada angioplastia com implante de 2 stents farmacológicos em artéria 
descendente anterior, com sucesso 58 minutos após sua admissão. Ecocardiograma 
revelou padrão de dextrocardia com situs solitus, disfunção sistólica discreta com FE 
de 49% pelo Simpson e hipocinesia discreta em segmentos apical e médio da parede 
septal. Paciente se manteve estável recebendo alta 3 dias após a admissão em uso de 
AAS, clopidogrel e apixabano, além dos demais medicamentos de uso prévio. Discus-
são: Sociedades médicas de Cardiologia em todo o mundo, têm notificado a redução 
significativa de atendimento de pacientes portadores de SCA e demais emergências 
cardiovasculares no contexto da pandemia do COVID 19 4. Registra-se o aumento de 
morte súbita extra-hospitalar em publicações como do grupo da Lombardia e de Nova 
Iorque 4. Relatamos um caso de um paciente com história familiar importante de doença 
coronariana, hipertenso, portador de FA e com uma dextrocardia com situs solitus, que 
por ser uma entidade rara torna o caso ainda mais interessante.

64549
Análise da Entropia dos Intervalos RR em Idosos com Síndrome Metabólica e 
Sarcopenia Concomitantemente: Uma abordagem Bayesiana

GABRIEL NOVAES MIRANDA, DAVID LOMANTO COUTO, VILMARY NOVAES, ÍCARO 
J S RIBEIRO, IVNA VIDAL FREIRE, ALINNE ALVES OLIVEIRA, RAFAEL DA SILVA 
PASSOS, CEZAR AUGUSTO CASOTTI e RAFAEL PEREIRA DE PAULA

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, BA, BRASIL - Grupo de Pesquisa 
em Fisiologia Neuromuscular, Jequié, BA, BRASIL.

Introdução: Síndrome metabólica (SM) e sarcopenia são condições clínicas comuns em 
idosos e que podem comprometer o controle autônomo exercido sobre o coração. Dentro 
desta perspectiva, o presente estudo objetivou comparar a entropia dos intervalos RR de 
idosos com e sem SM e sarcopenia ocorrendo de forma concomitante. Métodos: Estudo 
de caráter censitário, transversal realizado com todos os idosos (≥60 anos), residentes 
na zona urbana do município de Aiquara-BA que consentiram em participar da pesquisa. 
A amostra foi estratificada considerando os critérios de diagnóstico de SM propostos 
pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e os critérios de diagnóstico de sarcopenia 
considerando o consenso Europeu de diagnóstico da sarcopenia. Os intervalos RR foram 
registrados utilizando um monitor cardíaco e obtidos com os idosos em decúbito dorsal 
durante 5 minutos. Setenta e quatro idosos apresentaram todos os dados necessários 
para a realização das análises propostas neste estudo, sendo estratificados em 4 
grupos: G1 (SM - / Sarcop -; n=43); G2 (SM - / Sarcop + p -; n=7); G3 (SM + / Sarcop 
- p -; n=18); G4 (SM + / Sarcop + p -; n=6). A entropia dos intervalos RR foi analisada 
no software Kubios® para obtenção da multiscale entropy (MSE) 1-20. As áreas sob a 
curva das escalas 1-5 (AREA_1-5) e 6-20 (AREA_6-20) foram utilizadas para análise 
estatística. Para as comparações foram apresentadas com as diferenças entre as médias 
dos idosos agrupados de acordo com os critérios adotados. As comparações foram 
realizadas com modelo linear misto tendo os grupos como fatores fixos e a idade como 
fatore randômico. O nível de significância foi estabelecido em p≤0.05. Para verificar a 
probabilidade de replicar os mesmos resultados (i.e., magnitude da evidência), aplicamos 
as análises de teste de hipótese do Fator de Bayes (BF10). Resultados: A AREA_1-5 foi 
estatisticamente menor no G4, quando comparado ao G1 (1.24 (0.22 a 2.25); p<0.05) e 
G3 (1.24 (0.14 a 2.35); p<0.05). A análise Bayesiana indicou uma probabilidade posterior 
forte (BF10 = 11.3) e moderada (BF10 = 7.9) em favor da hipótese alternativa para as 
comparações da AREA_1-5 entre G1xG4 e G3xG4, respectivamente. Conclusão: A 
AREA_1-5 está relacionada à modulação parassimpática sobre o coração, e nossos 
resultados indicam que idosos com SM e sarcopenia concomitantemente apresentam 
menor entropia nas escalas MSE 1-5, um indicativo de cardioproteção conferida pela 
modulação vagal no coração. 
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64550
Relação entre ancestralidade genética e síndrome metabólica em uma população 
de idosos residentes na comunidade

JOAO PEDRO DE SOUSA PALMEIRA, JAMILLE SILVA OLIVEIRA, IVNA VIDAL FREIRE, 
ÍCARO JOSÉ SANTOS RIBEIRO, ANA ANGELICA LEAL BARBOSA, CEZAR AUGUSTO 
CASOTTI e RAFAEL PEREIRA DE PAULA

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, BA, BRASIL.

Introdução: A ancestralidade genética tem sido amplamente investigada no contexto 
da identificação de pessoas com maior propensão ao desenvolvimento a desordens 
cardiometabólicas, devido a questões de sucesso/insucesso nas adaptações que se 
desenvolvem ao longo da história da humanidade em consequência da migração e 
mudanças de hábitos de vida (e.g., alimentação). O estabelecimento de muitas destas 
condições tem estreita relação com a capacidade de manutenção da homeostase, a 
qual declina com o envelhecimento. Neste contexto, objetivamos avaliar a relação entre 
o grau de ancestralidade genética (Européia, Africana e Ameríndia) com o diagnóstico 
de Síndrome Metabólica (SM) em idosos residentes na comunidade. Métodos: Cento 
de sessenta e um idosos residentes na comunidade foram voluntários, sendo coletados 
dados sociodemongráficos e histórico de saúde, além de 10 ml de sangue venoso para 
avaliação de parâmetros bioquímicos e extração de DNA para análise da ancestralidade 
genética, avaliada por 12 loci para calcular as estimativas de ancestralidade (Ameríndia 
[EAS], Européia [EUR] e Africana [AFR]). Os idosos foram estratificados de acordo 
com o diagnóstico de SM, seguindo os critérios propostos pela diretriz Brasileira de 
diagnóstico e tratamento da SM. Adicionalmente, a amostra foi estratificada de acordo 
com a presença ou ausência de cada critério que compõe o diagnóstico de SM (i.e., 
diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, hipertrigliceridemia, dislipidemia 
[HDL baixo], obesidade central. O grau (i.e., percentual) de ancestralidade genética 
foi comparada entre idosos com e sem diagnóstico de SM. Comparações também 
foram feitas entre idosos com e sem o diagnóstico de cada componente da SM. As 
comparações foram realizadas com o teste Mann-Whitney, com nível de significância 
estabelecido em p < 0.05. Resultados: A prevalência de SM na população estudada foi 
de 40.4%. Não houve diferença significativa no grau de ancestralidade genética entre os 
idosos com e sem SM (p>0.05). Dentre os componentes do diagnóstico de SM apenas 
o diagnóstico de Diabetes Mellitus apresentou diferença significativa no percentual de 
ancestralidade, sendo observado uma maior proporção de ancestralidade EAS entre os 
idosos diabéticos (Não diabéticos: 13.7% (6.3 a 35.8) x Diabéticos: 26.1% (10.6 a 48.5); 
p<0.05). Conclusão: Um maior percentual de ancestralidade ameríndia foi associado 
maior prevalência de DM em idosos residentes na comunidade.

64554
Infarto agudo do miocardio em um Paciente Jovem com Síndrome Nefrótica: 
Relato de Caso

VÍTOR MAMÉDIO DA SILVA, NATHASSIA MAMONA ALVES, JIVAGO CHAIB MARTINS 
LIMA, DIEGO SILVA MOURA E SILVA, GABRIELLA SODRE, LUCIANA CARDOSO 
SILVA LIMA e KAROLINY SANTOS RIBEIRO

Santa Casa de Misericórdia da Bahia - Hospital Santa Izabel, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A trombose coronária é observada em estados hipercoaguláveis, como 
síndrome nefrótica (SN). Hiperlipidemia é um fator de risco associados com a SN 
agindo na disfunção endotelial, hipercoagulabilidade e hiperfunção plaquetária. Sendo 
o infarto agudo do miocárdio (IAM) uma possibilidade nesses pacientes. A patogênese 
aqui geralmente devido a trombose enquanto a aterosclerose é rara. Relato de caso: 
Homem 26 anos, procurou Unidade de Emergência apresentando dor tipo pontada 
irradiando para membro superior esquerdo e costas há 2 horas da admissão. Refere 
episódio semelhante de menor intensidade há 8 horas. O mesmo é portador de SN 
desde os 8 anos - lesão mínima corticodependente. Na admissão: frequência cardíaca 
78bpm; Pressão arterial 170x96mmHg. Negou uso de drogas ilícitas ou história familiar 
de coronariopatia. O eletrocardiograma evidenciava supra ST de parede inferior (Figura 
1) e Troponina positiva, confirmando um IAM com supra desnivelamento do seguimento 
ST (IAMCSST). Foi realizada dose de ataque de dupla terapia antiplaquetária (DAPT) 
- AAS 300mg e Clopdogrel 300mg - e posteriormente encaminhado para realização da 
cineangiocoronariografia (CATE). Evidenciado: artéria descendente anterior (DA) placa 
associado a coágulo em terço proximal, com estenose máxima de 75% e oclusão em 
terço distal (Figura 2). Demais artérias sem obstruções e ventriculografia sugerindo 
ventrículo esquerdo com acinesia antero-medio-apical. Foi optado por realização de 
Terapia Tripla com DAPT + Anticoagulação plena com clexane e repetir o CATE após 5 
dias. O qual apresentou DA com falhas de enchimento no seguimento distal compatíveis 
com trombo e primeiro ramo diagonal com múltiplas falhas de enchimento compatíveis 
com trombo. Demais artérias sem lesões. (Figura 3). Diante da alta carga trombótica 
encontrada, optou-se por terapia tripla no intra-hospitalar e prescrição de alta com anti-
coagulação + clopdogrel. Utilizado varfarina por orientação da Nefrologia.  Conclusão: 
Vemos aqui um exemplo de um paciente com SN cursando com IAMCSST, sem demais 
fatores de risco em associado. Diante de um estado de hipercoagulabilidade, temos a 
anticoagulação como uma importante estratégia terapêutica.

64551
Análise da taxa de mortalidade e internações por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 
antes e durante a pandemia do COVID-19.

JULIANA ALMEIDA FRANK, CAMILA ORGE RODRIGUES e JOÃO FELIPE VASCON-
CELOS ANJOS

Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A pandemia do COVID-19 afetou a saúde pública em diferentes aspectos, 
interferindo inclusive na dinâmica de busca aos departamentos de emergência (DE) 
por parte da população. Sabe-se que o IAM é uma das principais patologias que levam 
a população ao DE e, apesar de ainda não existirem estudos robustos, acredita-se 
que a pandemia tenha interferido na quantidade de internações, na gravidade que o 
paciente chega ao DE; e, assim, na taxa de mortalidade dos pacientes com essa doen-
ça. Objetivo: Analisar a quantidade de internações e a taxa de mortalidade por IAM 
16 meses antes e o mesmo tempo durante a pandemia do COVID-19. Metodologia: 
Trata-se de um estudo ecológico, transversal, retrospectivo e quantitativo baseado em 
dados secundários. Foram analisados os dados referentes aos internamentos e taxa 
de mortalidade por IAM no Brasil entre outubro de 2018 e junho de 2021. Estas infor-
mações foram obtidas do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de 
Saúde (SIHSUS) e descritas por meio de frequência absoluta e relativa. Resultados: 
No total, foram registrados 357305 internamentos por IAM no período descrito, consi-
derando pacientes dos 15 a 80 anos ou mais, sendo 184207 entre outubro de 2018 e 
fevereiro de 2020 e 170098 entre março de 2020 e junho de 2021, demonstrando uma 
redução relativa de 7,6% nos internamentos no período da pandemia. Já a taxa de 
mortalidade se manteve relativamente estável, no período inicial foi de 9,82, seguida 
por uma taxa de 9,58 durante a pandemia. É importante ressaltar, porém, a dinâmica 
dessa alteração; houve um crescimento da taxa de mortalidade entre os jovens de 15 
a 39 anos, seguido de uma diminuição entre 40 e 80 anos ou mais. O aumento mais 
expressivo ocorreu na faixa etária de 15 a 19 anos, cuja taxa de mortalidade era 5,49 
no primeiro período, mudando para 12,4, um aumento de 125,8%; essa mesma faixa 
etária também apresentou a maior queda de internações, diminuindo 29,1% entre os 
períodos. Conclusão: A pandemia da COVID-19 culminou em uma menor procura do 
serviço de saúde por outras causas, porém, esta dinâmica foi diferente entre os mais 
jovens e mais velhos. Além disso, as consequências da busca tardia ao DE, também 
traz consequências diferentes a depender da faixa etária do paciente. Nota-se que a 
faixa etária que apresentou a maior queda de internações também apresentou o maior 
crescimento da taxa de mortalidade; torna-se necessário, então, analisar os aspectos 
que interferem nessa correlação.

64555
Segurança e rapidez de um protocolo de dor torácica baseado no uso da troponina 
de alta sensibilidade

SUELEN DA SILVA ALMEIDA, LUIZ EDUARDO FONTELES RITT, QUEILA BORGES 
DE OLIVEIRA, HELEN ARAUJO ALVES, SARA NOVAES MASCARENHAS, ADRIANO 
MARTINS DE OLIVEIRA e EDUARDO SAHADE DARZÉ

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, Salvador, BA, BRASIL - Hospital Cárdio Pulmonar, 
Salvador, BA, BRASIL - Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador, BA, 
BRASIL.

Introdução: Os ensaios de Troponina de alta sensibilidade (Hs-cTn) representam um 
avanço potencial na capacidade de diagnóstico mais precoce e na exclusão com maior 
segurança do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Objetivo(os): Determinar a segurança 
de um protocolo de avaliação da dor torácica baseado na troponina de alta sensibilidade 
e seu impacto no tempo médio de permanência na unidade de emergência. Métodos: 
Estudo observacional, tipo coorte retrospectivo. Foram estudados pacientes atendidos 
na emergência de um hospital terciário em Salvador BA, no período de julho a setembro 
dos anos de 2018 a 2020. O protocolo considerava IAM afastado com base em um 
dos 3 critérios abaixo: 1. Hs-cTn na apresentação < 5 ng/L + último episódio de DT há 
ao menos 3h; 2. Hs-cTn na apresentação < 5 ng/L e Δ < 2 ng/L em 3h; 3. Hs-cTn na 
apresentação e em 3h < LSR e Δ < 15 ng/L. O desfecho primário foi o diagnóstico de 
IAM ou morte súbita em 30 dias após a alta hospitalar. Dados de tempo de permanência 
foram comparados com a série histórica (previa ao uso da Hs-cTn). Resultados: Foram 
avaliados 602 pacientes. A mediana da idade foi 60,4 (59,1 – 61,8) anos, sendo 52,5% 
do sexo feminino. Receberam alta da emergência 450 pacientes (74,8%) e 152 foram 
hospitalizados com suspeita de SCA (25,2%). Dos 450 pacientes que preencheram 
um dos 3 critérios para exclusão de IAM, apenas 01 paciente recebeu o diagnóstico de 
IAM dentro de 30 dias após a apresentação (0,2%) – valor preditivo negativo (VPN) de 
99,7%. Considerando apenas os 236 pacientes (52,4%) que preencheram o critério 1 
(Hs-cTn na apresentação < 5 ng/L + último episódio de DT há ao menos 3h), o VPN foi 
97,6%. Os tempos médios de permanência na unidade de emergência de pacientes com 
DT antes de depois da implementação do novo protocolo baseado na Hs-cTn foram, 
respectivamente, 4,6h e 3,3h (p< 0,05). Conclusão: Um protocolo baseado no uso de 
troponina de alta sensibilidade foi capaz de afastar o diagnóstico de IAM com alto valor 
preditivo negativo e reduzir o tempo de permanência na emergência de pacientes com 
dor torácica aguda.
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64557
Achado incidental de cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito em idoso 
admitido com síndrome coronariana aguda.

LUCIANA CUNHA NASCIMENTO, ALLÊH KAUÃN SANTOS NOGUEIRA, LOREN 
LACERDA-RODRIGUES, MAURÍCIO GASPAR MACIEL SANTANA, VITOR QUEIROZ 
DE CASTRO SOUZA, THAIS AGUIAR DO NASCIMENTO, MARIANA LINS BAPTISTA, 
RAFAEL MODESTO FERNANDES e MARCIA MARIA NOYA RABELO

Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), Salvador, Brasil, Salvador, BA, BRASIL - 
Hospital Aliança, Salvador, BA, BRASIL - Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, 
Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: Descrita por Fountaine e Marcus em 1982, a cardiomiopatia arritmogênica 
do ventrículo direito (CAVD) é uma doença genética caracterizada pela substituição 
progressiva de células miocárdicas por tecido fibrogorduroso. Esta é uma das princi-
pais causas de morte de natureza arrítmica em jovens e atletas. Descrição do caso: 
Paciente, sexo masculino, 72 anos, admitido na emergência com dispepsia, sem 
alívio após uso de antiácidos. Negou dor torácica, dispneia e/ou palpitações. A história 
médica pregressa era positiva para doença arterial coronariana estável, arritmia não 
especificada, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. O exame físico estava normal. 
O diagnóstico de infarto do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST foi 
estabelecido com base em alterações eletrocardiográficas - inversão de onda T nas 
derivações inferior e anterior - e alteração típica da troponina ultrassensível. Realizada 
cineangiocoronariografia onde foi identificado lesão suboclusiva no terço médio da 
artéria coronária direita, sendo submetido à angioplastia com stent farmacológico com 
resultado satisfatório. O ecocardiograma transtorácico (ETT) revelou ventrículo esquerdo 
com contratilidade normal e fração de ejeção (FE) preservada, mas ventrículo direito 
(VD) gravemente comprometido, demonstrando aumento significativo de suas dimen-
sões, alterações segmentares não correspondentes ao quadro coronariano e disfunção 
sistólica importante. A ressonância magnética cardíaca corroborou com os achados do 
ETT, demonstrando além das alterações segmentares, a presença de microaneurismas 
na parede lateral do VD e FE do VD de 34%. O diagnóstico de CAVD foi estabelecido. 
Na estratificação de risco para morte súbita, o Holter de 24h identificou extrassístoles 
ventriculares frequentes, porém sem arritmias complexas. Após discussão com o Heart 
Team, o paciente foi classificado como baixo risco, apesar do importante acometimento 
do VD. Recebeu alta hospitalar e manteve acompanhamento ambulatorial sem neces-
sidade de cardiodesfibrilador implantável. Uma triagem adicional foi aconselhada para 
os membros da família. Conclusões: Pacientes com CAVD, geralmente, apresentam 
sintomas durante a segunda a quinta década de vida. A idade avançada representa um 
desafio para o diagnóstico e o manejo da doença. Para evitar diagnóstico incorreto e 
melhorar a estratificação de risco, é fundamental a utilização de multimodalidades de 
imagem cardiovascular. 

64559
Implante valve-in-valve transcateter em posição aórtica: relato de caso

NATHASSIA MAMONA ALVES, JOBERTO PINHEIRO SENA, RICARDO PEIXOTO 
OLIVEIRA, VÍTOR MAMÉDIO DA SILVA, DIEGO SILVA MOURA E SILVA, JIVAGO 
CHAIB MARTINS LIMA, GABRIELLA SODRE, KAROLINY SANTOS RIBEIRO, LUCIANA 
CARDOSO SILVA LIMA, AMANDA SILVA FRAGA, LEANDRO WLADIMIR SILVEIRA 
CAVALCANTI e MILANA GOMES PRADO

Hospital Santa Izabel, salvador, BA, BRASIL.

Introdução: Desde seu surgimento, o implante valvar aórtico transcateter(TAVI) vem 
ampliando seu papel no tratamento de valvopatias, e atualmente, devido a sua eficácia 
e segurança, deixou de ser restrito a pacientes de alto risco cirúrgico, possuindo apli-
cabilidade também naqueles de risco intermediário. Mais recentemente, devido a seus 
ótimos resultados, o TAVI por procedimento de valve in valve vem ganhando espaço no 
cenário da cardiologia intervencionista. Relato de caso: Paciente sexo masculino, 84 
anos, hipertenso, portador de fibrilação atrial e de bioprótese em posição aórtica há 16 
anos, há 1 ano iniciou quadro de dispneia progressiva e edema de membros inferiores. 
Procurou cardiologista assistente, visto dupla disfunção protética, encaminhado ao 
Hospital Santa Izabel para avaliar realização de TAVI valve-in-valve. Ao exame bom 
estado geral, pressão arterial 120x40mmHg, frequência cardíaca 68bpm, à ausculta 
cardíaca ritmo irregular, bulhas normofonéticas, sopro mesossistólico em foco aórtico 
2/6, sopro protodiastólico em foco aórtico 3/6, irradiando para fúrcula esternal, pulsos 
periféricos simétricos em martelo d’água. Ao ecocardiograma transtorácico: Fração de 
Ejeção 54%, prótese biológica em posição aórtica com folhetos espessados, calcificados 
com dupla disfunção, gradiente sistólico através da prótese estimado em 55mmHg (pico) 
e 30mmHg (médio), com refluxo severo, PHT do refluxo 202ms, VTI do refluxo na aorta 
descendente 17cm, com fluxo regurgitante na aorta abdominal.  Apesar do valve-in-valve 
aórtico possuir maior risco de oclusão de coronárias e maior risco de gradiente final se 
comparado à TAVI convencional, por se tratar de um paciente de alto risco cirúrgico e 
que recusava cirurgia, optou-se pela realização do procedimento minimamente invasivo 
com planejamento pré operatório utilizando as medidas obtidas por angiotomografia. 
Realizado valve-in-valve aórtico com prótese Evolut R 23mm, durante procedimento visto 
alto risco de oclusão dos óstios das coronárias, optado por implante de stents. Paciente 
evoluindo assintomático, recebendo alta após 2 dias. Conclusão: O implante transca-
teter valve-in-valve tem sido empregado como uma opção terapêutica para pacientes 
de alto risco com disfunção de biopróteses cirúrgicas em posição aórtica, a indicação 
individualizada do procedimento por um Heart Team pode evitar uma cirurgia de grande 
porte e trazer benefícios semelhantes àqueles obtidos pela troca valvar convencional.

64558
Tratamento percutâneo de disfunção de bioprótese tricúspide na anomalia de 
ebstein – Relato de caso

VÍTOR MAMÉDIO DA SILVA, NATHASSIA MAMONA ALVES, JIVAGO CHAIB MARTINS 
LIMA, DIEGO SILVA MOURA E SILVA, GABRIELLA SODRE, LUCIANA CARDOSO SILVA 
LIMA, KAROLINY SANTOS RIBEIRO e RICARDO PEIXOTO OLIVEIRA

Santa Casa de Misericórdia da Bahia - Hospital Santa Izabel, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A Anomalia de Ebstein é uma Cardiopatia congênita marcada por disfun-
ção da válva tricúspide associado ao deslocamento apical dos seus folhetos, podendo 
apresentar-se como Insuficiência cadíaca, cianose a arritmias. O tratamento é habitual-
mente cirúrgico, com intervenção na valva tricúspide. Descreve-se caso de implante 
percutâneo de prótese tricúspide para tratamento de degeneração de prótese nesta 
posição em paciente com tal patologia. Relato de caso: Mulher, 58 anos, portadora de 
Anomalia de Ebstein, passado de plastia tricúspide há 04 anos seguido de dupla troca 
mitro-tricuspídea no mesmo ano, cursando há 04 meses com insuficiência cardíaca 
progressiva, classe funcional III. Ao exame clínico, estado geral preservado, em ritmo 
sinusal, sem dispneia em repouso. À ausculta, bulhas rítmicas, normofonéticas, em 
dois tempos, presença de sopro sistólico em Foco Tricúspide 3/6 irradiando para Foco 
Pulmonar e Aórtico. Ecocardiograma transtorácico demonstrando prótese mitral em bom 
aspecto e prótese tricúspide disfuncionante, com espessamento significativo e redução 
de mobilidade, com gradiente médio AD/VD de 11mmHg e refluxo central moderado. 
Diante de recusa cirúrgica, decidido em Heart Team por tratamento percutâneo valve-in-
-valve (ViV) da disfunção da bioprótese.  Realizado angiotomografia para planejamento 
do implante valvar. Submetida a implante de prótese Sapien 3 29mm, guiada por eco-
cardiograma, com sucesso. Gradiente ecocardiográfico residual de 1mmHg. Recebeu 
alta após 48horas, em bom estado geral e sem queixas de dispnéia. Em uso de anticoa-
gulação com varfarina e clopdogrel. Diante do maior risco trombótico na VIV tricúspide.

Conclusão: O implante percutâneo valvar – VIV - vem se consolidando como alternativa 
na disfunção de bioprotese, notadamente na posição mitral e aórtica, com bons resul-
tados a longo prazo. Descreve-se um raro caso de Anomalia de Ebstein com disfunção 
tricuspidea tratada com implante valve-in-valve. Nos casos de tratamento prévio por 
troca valvar que evolua para disfunção de bioprótese, o implante transcateter de válvula 
tricúspide pode, conforme discussão em Heart Team, ser uma estratégia viável para 
abordagem desta condição.

64560
Avaliação da acurácia de escores de risco cardíaco na predição de desfechos 
cardiovasculares perioperatórios em pacientes submetidos a cirurgias não 
cardíacas eletivas

FERNANDA HORA GOMES DE SA, LIZ LUSTOSA BRANDAO, JOAO VITOR SOUZA 
BORGES, PAULO ATILA CASTRO CARVALHO DE JESUS, GLICIA GLEIDE GON-
ÇALVES GAMA, LÍVIA BRITO OLIVEIRA, JENNIFER DO CARMO SOUZA PINHEIRO, 
ANDREA KAROLINE REIS CHAGAS, ANNA CLAUDIA MONTEIRO DA LUZ, FABIO 
FIGUEIREDO COSTA e ADRIANA LOPES LATADO

Faculdade de Medicina da Bahia, UFBA, Salvador, BA, BRASIL - Hospital Universitário 
Professor Edgard Santos, UFBA, Salvador, BRASIL.

Introdução: Procedimentos cirúrgicos gerais associam-se a um excesso de eventos 
cardiovasculares pós-operatórios. Escores de risco são amplamente utilizados para 
avaliação pré-operatória do risco cardiovascular, porém nem sempre adequadamente 
validados em diferentes populações. Objetivo: Avaliar a acurácia de dois escores de risco 
cardíaco (Índice Cardíaco Revisado-RCRI e American College of Physicians-ACP) na 
predição de mortalidade e de complicações cardiovasculares pós-operatórias. Métodos: 
Estudo observacional, longitudinal e prospectivo. Pacientes adultos foram recrutados 
para avaliação pré-operatória do risco cardiovascular em cirurgias não cardíacas eletivas. 
Foram avaliadas variáveis clínicas perioperatórias, classificação de risco cardíaco pelo 
RCRI/ACP/julgamento intuitivo do médico e desfechos pós-operatórios. O seguimento 
dos participantes ocorreu durante o internamento e após 30 dias da cirurgia. Os dados 
foram analisados mediante estatística descritiva. A estatística C foi usada para avalia-
ção do desempenho dos escores de risco na predição de desfechos cardiovasculares 
pós-operatórios. Resultados: Foram incluídos 127 participantes, com idade média de 
64,9±11,5 anos, sendo 47,2% do sexo feminino. A avaliação pré-operatória do risco 
cardíaco revelou: pelo RCRI, 103 (81,1%) pacientes em baixo risco, 20 (15,7%) em médio 
risco e 4 (3,2%) considerados como alto risco; pelo ACP, 80 (63%) indivíduos em baixo 
risco, 45 (35,4%) em médio risco e 2 (1,3%) em alto risco cardíaco. Ocorreram 8 (6,3%) 
óbitos e 4 (3,2%) eventos de edema pulmonar no pós-operatório hospitalar. A avaliação 
do desempenho dos escores de risco demonstrou fraco poder de discriminação para 
óbito hospitalar e para desfechos cardiovasculares hospitalares combinados (áreas sob 
a curva ROC: ACP=0,622 e RCRI=0,617; ACP=0,57 e RCRI=0,596, respectivamente). 
Secundariamente, avaliou-se a acurácia do julgamento clínico do cardiologista na pre-
dição de desfechos cardíacos perioperatórios, a qual também se mostrou fraca (áreas 
sob a curva ROC: 0,65 e 0,67 para óbito e desfechos combinados, respectivamente). 
Conclusão: Os escores de risco cardíaco RCRI e ACP demonstraram baixa acurácia 
para a predição de mortalidade e de desfechos cardiovasculares no perioperatório de 
pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas eletivas.
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64561
Calibração dos esfigmomanômetros de uma rede de atenção primária de um 
município do Recôncavo da Bahia

JOSÉ CLETO SAER JUNIOR, DORIS FIRMINO RABELO e ISRAEL MACEDO SALES 
MACHADO

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Santo Antônio de Jesus, BA, 
BRASIL - Instituto de Cardiologia do Recôncavo da Bahia (INCAR), Santo Antônio de 
Jesus, BA, BRASIL.

Introdução: A utilização de esfigmomanômetros descalibrados é um viés na deter-
minação de níveis pressóricos. Aspectos da unidade de saúde e do processo de 
trabalho das equipes podem se relacionar à perda da conformidade dos dispositivos 
de aferição da pressão arterial. Objetivo: Descrever o estado de calibração e avaliar 
fatores associados à descalibração de esfigmomanômetros em unidades da atenção 
primária de um município da Bahia. Metodologia: Estudo censitário, transversal, 
descritivo, de abordagem quantitativa, realizado com os esfigmomanômetros em uso 
nas unidades de atenção primária de um município da Bahia, em 2020. O estado de 
calibração foi verificado com um calibrador automatizado modelo ELOMED IPS 3000. 
Adicionalmente, aplicou-se um questionário aos coordenadores das equipes, acerca 
das características da unidade de saúde e dos processos de trabalho. Considerou-se 
descalibrado o esfigmomanômetro com erro superior a 4mmHg, conforme protocolo do 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Testes de Mann-
-Whitney e Qui-quadrado foram empregados para verificação de associações, com nível 
de significância de 5%. Resultados: Foram incluídos 106 esfigmomanômetros, de 28 
unidades da rede de atenção primária, todos do modelo aneroide, 83 (78,3%) com até 
dois anos de manufatura. Erro de calibração ≥ 4 mmHg foi detectado em 34 (32,1%) 
dispositivos. O maior erro encontrado na amostra foi de 19,7 mmHg. O erro médio de 
calibração foi superior nos dispositivos com selo do INMETRO expirado (2,84 ± 3,38 vs. 
2,27 ± 2,12 mmHg; p=0,04), com perda de integridade da braçadeira (2,51 ± 2,93 vs. 
1,58 ± 1,00 mmHg; p=0,02), pertencentes a unidades localizadas na zona urbana (2,61 ± 
3,04 vs. 1,80 ± 1,74 mmhg; p<0,01), utilizados conforme modelo de aferição por triagem 
(2,67 ± 3,02 vs. 1,95 ± 1,99 mmHg; p<0,01), e utilizados em mais de dois ambientes 
da unidade (2,58 ± 2,90 vs. 2,09 ± 2,31; p<0,01). Conclusões: Cerca de um terço dos 
esfigmomanômetros estavam descalibrados segundo parâmetros do INMETRO, sendo 
considerados fora de conformidade para uso clínico. O uso do dispositivo em múltiplos 
ambientes, a localização da unidade de saúde na zona urbana e o modelo de aferição 
por triagem se associaram a um maior erro absoluto de calibração. Este estudo chama 
atenção para a necessidade de implementação de rotinas de manutenção preventiva, 
visto que a utilização de esfigmomanômetros descalibrados pode contribuir para erros 
de classificação diagnóstica. 

64564
Retrato epidemiológico do infarto agudo do miocárdio, na Bahia, de 2010 a 2019

LUIZ EDUARDO BARRETTO DE ANDRADE, GABRIEL FREITAS CEU, GABRIEL 
FRANCO TORRES, LUCCA MARTINS BARRETTO e BIANCA CORREIA CORTES

UNIVERSIDADE SALVADOR UNIFACS, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma injúria que se dá pelo desequi-
líbrio entre a oferta e demanda de oxigênio pelo tecido miocárdico. Como em todo tipo 
de IAM, as apresentações clínicas devem estar presentes para fechar o diagnóstico. O 
aumento no número de casos identificados de IAM se deve ao proporcional aumento 
da sensibilidade dos exames que utilizam a troponina como biomarcador de necrose 
miocárdica. Métodos: Realizou-se um estudo epidemiológico descritivo retrospectivo 
fundamentado em dados obtidos pela plataforma do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DataSUS). Foram coletados dados sobre hospitalizações de 
pacientes com IAM, entre os anos de 2010 e 2019, no estado da Bahia. Foram analisadas 
as “internações” e “óbitos” por IAM considerando as variáveis “sexo” e “faixa etária”. 
Resultados: Quanto às internações, entre janeiro de 2010 e dezembro de 2019 foram 
admitidos 56.807 pacientes, sendo 33.470 do sexo masculino e 23.337 do sexo feminino. 
Observa-se que a taxa de internamento por IAM é de, aproximadamente, 59% para os 
homens e 41% para as mulheres. Foram internados 8.983 pacientes entre 0 e 49 anos 
e 47.824 pacientes a partir dos 50 anos. Percebe-se que os indivíduos acima dos 50 
anos representam cerca de 84% do total de internações. Quanto à mortalidade, entre 
janeiro de 2010 e dezembro de 2019 ocorreram 6.890 óbitos, sendo 3.708 homens e 
3.182 mulheres. A taxa de óbitos para pacientes do sexo masculino corresponde a 54% 
do total de óbitos por IAM. A taxa de óbitos em homens internados por IAM corresponde 
a 11%, contra 14% para as mulheres. Foram registrados 537 óbitos para indivíduos entre 
0 e 49 anos e 6.353 para aqueles acima de 50 anos, representando cerca de 92% do 
total de óbitos. Conclusão: Diante do exposto, entende-se que a taxa de internação é 
maior nos homens, porém a taxa de óbitos é maior nas mulheres. Nota-se ainda que a 
faixa etária configura importante fator de risco para o desenvolvimento do IAM, uma vez 
que os indivíduos que possuem mais de 50 anos representam a parcela mais expres-
siva dos que foram internados e que vieram a óbito, sejam eles homens ou mulheres. 
Destaca-se a importância do acompanhamento médico para melhor prognóstico dos 
pacientes acometidos com esta injúria.

64562
Análise epidemiológica da doença chagásica, nas regiões Norte-Nordeste, de 
2010-2019

GABRIEL FRANCO TORRES, BIANCA CORREIA CORTES, GABRIEL FREITAS CEU, 
LUCCA MARTINS BARRETTO e LUIZ EDUARDO BARRETTO DE ANDRADE

Universidade Salvador, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A doença de Chagas (DC) é o nome dado pela condição causada pelo pro-
tozoário Trypanossoma cruzi, condição que pode acometer o intestino grosso, o esôfago 
e principalmente o coração, deixando suas vítimas vulneráveis a outras patologias e 
podendo até causar morte súbita. Além disso, essa condição tem uma ligação importante 
com a qualidade sanitária das moradias, que pode refletir na quantidade de óbitos.  
Métodos: Estudo transversal e retrospectivo com base nos dados do Departamento 
de informática do SUS (DATASUS), mais especificamente o sistema de informações 
sobre mortalidade (SIM/SUS). No qual, foi feita uma coleta de dados sobre óbitos por 
DC entre 2009 e 2019 nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Esses dados foram 
então analisados para com as variáveis de faixa etária, sexo e nível de escolaridade e 
as conclusões foram descritas. Resultados: De forma geral observou-se que de 2009 
a 2019 a região Norte teve 979 óbitos pela DC, dos quais foram 598 homens e 381 
mulheres. A análise da escolaridade das vítimas determina 737 mortos na categoria de 
até 7 anos de escolaridade. No entanto, é constatável que houve uma redução drástica 
na quantidade de mortos a partir do intervalo de 8 a 11 anos de estudos. Já em relação 
à faixa etária, a maioria dos mortos estava na faixa de 30 a 80 ou mais anos com 950 
mortes em comparação com a faixa etária até 29 anos que se foram relatados 28 
óbitos. É importante também reforçar que 2017 foi o ano com mais mortes, totalizando 
111 mortes com a média da década em 89 mortes por ano, desde então houve uma 
redução com 2019 reportando 73 óbitos. A região Nordeste sofreu com 11.255 óbitos, 
dos quais 6.752 eram homens e 4.501 mulheres. Em relação a escolaridade se observa 
uma melhora a partir da faixa de 8 a 11 anos de estudos, com a faixa dos afetados antes 
desse marco totalizando 7.866. O que diz respeito à faixa etária 11.153 óbitos foram na 
faixa dos 30 aos 80 ou mais anos e apenas 101 óbitos nas faixas até 29 anos. O ano 
com mais óbitos foi 2010 com 1.099 mortos e a média da década foi próxima de 1023 
mortes por ano. Conclusão: Diante do exposto, é visível que nos últimos 10 anos a 
região Nordeste teve doze vezes mais óbitos pela DC do que a região Norte, que os 
homens são a maioria, que níveis maiores de escolaridade influenciaram positivamente 
na relação das vítimas com a doença e que os mais propícios a óbito pela patologia 
foram as pessoas da faixa de 30 a 80 ou mais anos.

64570
Panorama das principais doenças cardiovasculares na saúde pública de Salvador-
-BA: análise da morbimortalidade em uma década

MATEUS RIBEIRO DE ALMEIDA, LUÍZA SOUZA BARRETO, BARBARA ARAUJO 
BONFIM, MARIA LUIZA SILVA CASÉ, GABRIEL SOARES MIRANDA e KATIA DE 
MIRANDA AVENA

Centro Universitário de Tecnologia e Ciências - UniFTC, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) são definidas como patologias que 
afetam o funcionamento do sistema cardíaco e/ou os vasos sanguíneos, sendo as 
doenças cardíacas não transmissíveis (DCNT) responsáveis por 70% das mortes no 
mundo. Entre as DCV, o acidente vascular cerebral (AVC) e o infarto agudo do miocár-
dio (IAM) configuram-se como as principais causas de morbimortalidade, constituindo 
um problema de saúde pública não só no Brasil, como também no mundo, visto que 
geram os mais altos custos para o sistema de saúde. Assim, torna-se relevante avaliar 
o panorama das principais doenças cardiovasculares nos últimos dez anos na saúde 
pública da capital baiana. Métodos: Estudo epidemiológico, retrospectivo, realizado 
pelo Sistema de Informações Hospitalares (SIH/DATASUS), no período de 2011 a 
2020 na cidade Salvador-BA. Foram analisados os dados de internações e óbitos por 
IAM, infarto cerebral e AVC não especificado isquêmico ou transitório separadamente. 
Dispensou-se apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa visto que foram utilizados 
dados públicos, sem identificação dos participantes. Resultados: Foram registradas 
no período analisado 41.885 internações por DCNT, entre elas o IAM, o infarto cerebral 
e o AVC não especificado, bem como, atestados 5.042 óbitos. Nesse cenário, foram 
registradas 3.188 mortes e 22.570 internações por AVC, o infarto cerebral quantificou 366 
óbitos e 2.310 internações, enquanto o IAM registrou 1.488 óbitos e 17.005 internações 
em Salvador. Ao longo da última década, o ano de 2019 registrou os maiores índices 
de internações (n=6.414; p=15,3%) e óbitos (n=697; p=13,8%) por DCNT, enquanto 
o ano de 2011 registrou o menor número de internações (n=2.851; p=6,8%) e 2013 
o menor em óbitos (n=402; p=7,9%). Notou-se aumento progressivo das internações 
por DCV ao longo dos anos, registrando elevação expressiva de em média 58%, já o 
número de óbitos, oscilou no período, porém, com aumento de 78,3%, comparando-
-se os anos de 2020 e 2011. Conclusões: Nos últimos dez anos, a capital da Bahia 
apresentou crescimento importante nas taxas de internações e óbitos por DCV, apesar 
da oscilação dos números que competem esse panorama. Destacaram-se nesse pe-
ríodo, o AVC liderando os números de internações e óbitos, seguido do IAM, principais 
DCNT do mundo. Assim, entendendo o crescimento no tempo e as elevadas taxas de 
morbimortalidade das DCV na cidade de Salvador, compete investir em mais estudos 
e ações para mitigação desse cenário.
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Morbimortalidade da febre reumática aguda, na Bahia, de 2011 a 2020

LUCCA MARTINS BARRETTO, GABRIEL FREITAS CEU, LUIZ EDUARDO BARRETTO 
DE ANDRADE, GABRIEL FRANCO TORRES e BIANCA CORREIA CORTES

UNIVERSIDADE SALVADOR UNIFACS, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A febre reumática aguda (FRA) é uma complicação não supurativa da 
faringoamigdalite causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A e decorre da 
resposta imune tardia a esta infecção em populações geneticamente predispostas. É 
uma doença que está frequentemente associada à pobreza e às más condições de vida. 
Assim, apesar da reconhecida redução da incidência da FRA nas últimas décadas nos 
países desenvolvidos, a FRA permanece como um grande problema de saúde pública, 
principalmente nos países em desenvolvimento. Métodos: Trata-se de um estudo trans-
versal de caráter descritivo epidemiológico das taxas de óbitos e mortalidade por FRA 
durante o período entre 2011-2020. A coleta de dados foi realizada pelo Departamento 
de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). As variáveis selecionadas 
foram o total de óbitos por sexo, região, macrorregião de saúde e idade. Resultados: 
No estado da Bahia, tiveram um total de 1.978 hospitalizações por FRA, sendo 945 
do sexo masculino e 1.033 do sexo feminino. 598 internações foram entre pessoas de 
5-14 anos, correspondendo a 30,2% e 409 entre 30-49 anos, 20,7% do total. A etnia 
parda teve um total de 1.127 casos, e uma quantidade expressiva de dados não foram 
informados (30,2%). Quanto a mortalidade no estado da Bahia, durante esse período, 
a média foi de 3,52, sendo 1,06 para o sexo feminino e 1,80 para o sexo masculino. A 
população preta configurou a maior média de mortalidade, ficando com 3,86, enquanto 
as raças Brancas e pardas ficaram, com respectivamente, valores de 3,29 e 2,96. Houve 
uma considerável predominância nas regiões da macrorregião Sudoeste de Vitoria da 
Conquista, com um número de hospitalizações de 598 (30,2%), e a região Leste da 
macrorregião de Salvador com 476 (24,06%). As mortalidades, respectivamente para 
a região Sudoeste de Vitoria da Conquista ficou com 0,33 enquanto a região Leste de 
Salvador girou em torno de 2,94. Conclusão: Observou-se que o perfil epidemiológico 
de internamento por FRA no estado da Bahia possuem algumas prevalências a serem 
questionadas, a alta prevalência em pacientes da etnia parda evidenciando uma pos-
sível susceptibilidade dessa etnia, e com pacientes jovens, devido à alta prevalência 
de faringoamigdalites e infecções pela bactéria do Streptococcus nessa faixa etária. 
Em resumo, essas evidências corroboram com a necessidade de ações mais eficientes 
para um melhor controle do agente etiológico.

64575
Uso de tromboelastometria em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca em um 
hospital de referência em cardiologia em Salvador, Bahia

GISELLI AZEVEDO LUJAN, ISA LYRA, GISELLE BANDEIRA KOTZE, LUANNA MOTA 
DAMASCENO, PEDRO FELIPE SOARES, JOSE VICTOR DE SA SANTOS, TAINA 
TEIXEIRA VIANA e LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A tromboelastometria é uma importante ferramenta diagnostica para 
identificação das coagulopatias, principalmente as adquiridas agudamente. O exame 
pode ser realizado à beira leito do paciente e o resultado é obtido em curto espaço de 
tempo. Trata-se de um ensaio hemostático que fornece informações sobre a cinética e 
estrutura das fases de coagulação em tempo real. Esse teste é essencial para a adoção 
de uma conduta transfusional rápida e direcionada à necessidade do paciente nos 
quadros hemorrágicos. Descrição: A tromboelastometria foi realizada em 12 pacientes 
(10 adultos e 2 crianças) submetidos a cirurgia cardíaca em um hospital de referência 
em cardiologia em Salvador, Bahia, a partir de 28 de maio de 2021. Nesse período 
cerca de 168 intervenções cirúrgicas foram realizadas e o exame indicado em 12 (7%) 
pacientes de acordo com protocolo estabelecido pela anestesia e hemoterapia (código 
ROTEM). O principal distúrbio identificado foi a hipofibrinogenemia em 5 pacientes, 3 
adultos e 2 pediátricos, que foram corrigidos com uso de concentrado de fibrinogênio 
em 2 pacientes e crioprecipitado em 3. O uso de hemocomponentes está de acordo 
com a dose terapêutica necessária para corrigir o distúrbio em questão e repor hemá-
cias, ressaltando-se que nas cirurgias pediátricas há uso de concentrado de hemácias 
para preenchimento do prime e uma paciente adulta foi abordada com anemia, pois 
não houve tempo de correção pré-operatória pela urgência do quadro. Em um caso 
foi utilizada recuperação intra-operatoria de sangue. Conclusão: A identificação dos 
quadros hemorrágicos e intervenção hemostática direcionada em pacientes submetidos 
a cirurgia cardíaca é de extrema importância a fim de evitar transfusões de componentes 
sanguíneos desnecessários e complicações associadas, bem como propiciar o uso 
adequado de hemoderivados. O uso da tromboelastometria como ferramenta deve ser 
utilizada a luz da criticidade clínica, proporcionando terapêutica ideal, custo efetividade 
para o sistema público de saúde, segurança aos pacientes e melhor gerenciamento 
dos produtos sanguíneos.

64573
Morbidade por insuficiência cardíaca: um comparativo entre a Bahia e o Brasil 
no ano de 2020

GUSTAVO FIGUEREDO E MATOS, LUCAS C A LIMA e NATHALIA M A FRANÇA

Universidade Salvador - UNIFACS, Salvador, BA, BRASIL - Hospital São Rafael, 
Salvador, BA, BRASIL - Centro Universitário de Tecnologia e Ciências - UNIFTC, 
Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: Define-se por insuficiência cardíaca uma síndrome clínica na qual o coração 
torna-se incapaz de exercer sua função de bomba ou só consegue mediante elevadas 
pressões de enchimento. Afeta no mundo um quantitativo de 23 milhões de pessoas 
e sugere-se atualmente que a sobrevida em 5 anos é de apenas 35%. Objetivo: 
Comparar a morbidade hospitalar por Insuficiência Cardíaca entre a Bahia e o Brasil 
no ano de 2020 pelo Sistema Único de Saúde. Metodologia: Estudo epidemiológico, 
descritivo, observacional, de corte transversal, realizado a partir de dados secundários 
presentes no Sistema de Agravos de Notificação do Sistema Único de Saúde (SINAN). 
Será realizada uma análise comparativa entre a Bahia e o Brasil quanto ao perfil das 
internações por Insuficiência cardíaca no ano de 2020. Foram selecionadas as variáveis: 
sexo, faixa etária, cor/raça, valor médio por internação, média de permanência em dias, 
óbitos e taxa de mortalidade. O trabalho segue as normas éticas da Resolução 466/12 
e dispensa de apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa por terem sido utilizados 
dados públicos, sem identificação dos participantes. Resultados: Foram descritas 11.884 
internações por insuficiência cardíaca na Bahia no ano referido, dentre as quais 52,9% 
eram homens; majoritariamente pardos (62,0%) com idade acima de 60 anos (64,9%). 
No Brasil, no mesmo período, das 169.698 internações, 52,3% eram do sexo masculino; 
de raça branca (39,0%) ou parda (33,3%); com idade também acima de 60 anos (72,7%). 
O valor médio por internação na Bahia foi de R$ 1614,83 e no Brasil R$ 1891,92; a 
média de permanência de 7 dias para a Bahia e 7,5 para o Brasil. Um percentual de 
51,2% das 1460 mortes na Bahia foram compostas por homens, enquanto 50,2% das 
20546 mortes no Brasil eram mulheres. A taxa de mortalidade na por tal agravo foi de 
12,32 na Bahia e de 12,11 no Brasil. Conclusão: O perfil das internações na Bahia e 
Brasil foi semelhante (homens, com idade acima de 60 anos), apesar da predominância 
da raça parda na Bahia. Destaca-se o fato de a Bahia possuir uma menor média de 
permanência hospitalar e valor médio gasto por internação. Apesar disso, a taxa de 
mortalidade baiana mostrou-se superior a do Brasil, sugerindo-se um pior desempenho 
comparativamente para o controle de tal agravo.

64576
Impacto da pandemia COVID - 19 na dinâmica do atendimento a vítimas de IA-
MCSST na rede pública de Salvador – Bahia.

POLLIANA DE SOUZA RORIZ, MARCIO A B FILHO, VICTORIA K L CASTILHO, JOAO 
P A SOUZA, ANTONIO F A MACHADO, TERCIO C AGUIAR, MANOEL V C RIBEIRO, 
IGOR L V CASTRO, RAFAELA F SANTOS e FABIANA BENEVIDES PONTES

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Salvador, 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 estratégias 
podem ser adotadas localmente respeitando as potencialidades e limitações de cada 
lugar. Objetivos: Avaliar o impacto da pandemia na dinâmica do atendimento 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 cate-
góricas foram analisadas pelo teste qui-quadrado. 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 
estratégia 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 tempos acima rela-
tados 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.
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64577
Análise da relação entre sedentarismo e os valores da pressão arterial em pacientes 
admitidos em ambulatório de hipertensão arterial resistente 

JOÃO FELIPE VASCONCELOS ANJOS, CAMILA ORGE RODRIGUES e JULIANA 
ALMEIDA FRANK

Faculdade de Medicina da Bahia, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: O sedentarismo é um dos fatores que contribuem para a elevação da 
pressão arterial, como também está associado a outras condições que agravam a si-
tuação hipertensiva do paciente, entre elas, diabete, obesidade, dislipidemia e síndrome 
metabólica. A 8ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial Sistêmica define Hipertensão 
Arterial Resistente (HAR) como a pressão arterial de consultório não controlada, sob 
uso de três ou mais anti-hipertensivos em doses otimizadas, ou em uso de quatro ou 
mais com controle pressórico. O objetivo do estudo envolveu a exploração da hipótese 
de que o sedentarismo isolado, sem analisar outros fatores de risco, é capaz de elevar 
os valores de pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAS) dos 
pacientes com HAR. Métodos: estudo transversal analítico de pacientes ambulatoriais 
de centro de referência no tratamento de HAR em Salvador, Bahia. Os dados foram ex-
traídos do prontuário médico, por intermédio de ficha padronizada de coleta devidamente 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Utilizou-se duas tabelas de contingência 
para aplicar o teste qui-quadrado, com o fito de investigar existência de associação entre 
as variáveis: primeiramente, em relação ao sedentarismo e os valores de PAS, tendo 
como ponto de corte pacientes com PAS < 140 em um grupo e pacientes com PAS ≥ 140 
noutro; posteriormente, em relação ao sedentarismo e os valores de PAD, tendo como 
ponto de corte pacientes com PAD < 90 em um grupo e PAS ≥ 90 noutro. Resultados: 
Foram analisados 220 pacientes, onde 52,38% dos pacientes sedentários estão no 
grupo PAS ≥ 140, enquanto 55,65% dos pacientes não sedentários estão no grupo PAS 
≥ 140 (RP: 0,94; IC 95% 0.65-1.35) p= 0,627. Em relação a PAD, 28,57% dos pacientes 
sedentários estão no grupo PAD ≥ 90, enquanto 27,82% dos pacientes não sedentários 
estão no grupo PAD ≥ 90 (RP: 1,03; IC 95% 0.62-1.69) p= 0,902. Nesse contexto, não 
podemos aceitar a hipótese de que o sedentarismo, unicamente, acentua o valor de 
PAS e PAD, visto que não houve associação estatisticamente significativa na análise 
bivariada proposta. Conclusão: o presente estudo não representa evidência de que o 
sedentarismo é fator de risco isolado para aumento pressórico em pacientes com HAR.

64579
Intervenção coronariana percutânea com 1 stent versus 2 ou mais stents em 
pacientes com infarto agudo do miocárdio atendidos em hospital de referência 
do Sistema Único de Saúde.

MICHAEL SABINO RODRIGUES SOARES, PEDRO FELIPE SOARES, JOSE VICTOR 
DE SA SANTOS, MARIA TEREZA CALCHI FANTI FERNANDES, ADRIANO OSSUNA TA-
MAZATO, THAIS CHANG VALENTE, TAINA TEIXEIRA VIANA, RODRIGO MOREL VIEI-
RA DE MELO, CRISTIANO GUEDES BEZERRA e LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A intervenção coronária percutânea (ICP) é finalizada com o implante de 
stent, que historicamente aumentou a patência dos vasos coronários à curto e médio 
prazo. Se discute na literatura se uma revascularização mais completa (com implante 
de múltiplos stents) está associada a melhores desfechos cardiovasculares que a 
abordagem incompleta. Este estudo visou comparar a taxa de eventos cardíacos ad-
versos maiores (ECAM), com a extensão e complexidade da doença coronária (escore 
SYNTAX basal, SYNTAX residual e delta SYNTAX), em pacientes que implantaram 1 
ou > 2 stents. Métodos: Coorte ambispectiva com pacientes com suspeita de Infarto 
Agudo do Miocárdio (IAM) e proposta de angioplastia em hospital de referência do SUS, 
entre janeiro e julho de 2021. As variáveis de interesse foram a quantidade de stents 
implantados, escore SYNTAX, delta SYNTAX (basal - residual) e ECAM (caracterizado 
por óbito, novo IAM e revascularização de lesão alvo) em 30 dias. Significância estatística 
foi considerada para um p<0,05, intervalo de confiança de 95%. Resultados:  Foram 
incluídos 127 pacientes, com idade média de 59,2 + 14,5 anos, sendo 66,1% homens. 
IAM ocorreu em 119 (93,7%), sendo a artéria mais acometida a descendente anterior 
(58,1%). A principal via de acesso vascular foi a radial (87,1%). Trombólise química foi 
realizada em 34 pacientes (28,1%) e angioplastia foi realizada em 102 (80,3%), sendo 
91 (74,0%) primárias. Angioplastia teve sucesso em 90,5% dos pacientes, sendo 99% 
realizadas com stent farmacológico. A carga trombótica na maior parte da amostra foi 
grau 5, caracterizando trombo oclusivo (59,6%). Escore SYNTAX no primeiro tercil 
- 0 a 22 - foi frequente em 67,3% dos pacientes, enquanto no segundo tercil - 23 a 
32 - em 21,4% e no terceiro tercio - >32 - em 11,2%.  Foi implantado 1 stent em 63% 
dos casos e dois ou mais em 37%. O delta SYNTAX teve maior média no grupo que 
implantou 1 stent comparado ao grupo que implantou 2 ou mais (11,7 + 7,2 x 8,6 + 5,7, 
respectivamente; p=0,04). SYNTAX residual teve maior média no grupo que implantou 
2 ou mais stents comparado ao grupo com 1 (10,8 + 8,7 x 5,2 + 7,5, respectivamente; 
p=0,01). Não houve diferença quanto a óbito, revascularização de lesão alvo ou novo 
IAM. Conclusão: O maior número de stents implantados não impactou em melhores 
desfechos cardiovasculares, além de estar associados a menor redução do escore 
SYNTAX em relação ao grupo que recebeu apenas 1 stent.

64578
O escore SYNTAX como preditor de eventos cardiovasculares adversos maiores 
em pacientes com infarto agudo do miocárdio atendidos em um hospital de 
referência do Sistema Único de Saúde.

JOSE VICTOR DE SA SANTOS, LUANNA MOTA DAMASCENO, PEDRO FELIPE 
SOARES, MICHAEL SABINO RODRIGUES SOARES, ADRIANO OSSUNA TAMAZA-
TO, THAIS CHANG VALENTE, TAINA TEIXEIRA VIANA, RODRIGO MOREL VIEIRA 
DE MELO, CRISTIANO GUEDES BEZERRA e LUIZ CARLOS SANTANA PASSOS

Hospital Ana Nery, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: O escore SYNTAX caracteriza a extensão e gravidade da doença arterial 
coronária (DAC), discriminando localização das lesões e sua complexidade com fatores 
como comprimento, tortuosidade, calcificação, trombos e envolvimento de bifurcações. 
A soma da classificação individual de cada lesão e seu fator de complexidade é o escore 
SYNTAX do paciente. Quanto maior o valor, mais favorável a revascularização cirúrgica 
e quanto menor, mais favorável a angioplastia coronária. O SYNTAX foi desenvolvido 
no contexto da DAC estável, carecendo evidências sobre o papel dessa ferramenta 
em pacientes agudos. Este trabalho se propôs a avaliar a relação entre o SYNTAX em 
pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM) e eventos cardíacos adversos maiores 
(ECAM). Métodos: Coorte ambispectiva que incluiu pacientes com suspeita de IAM e 
proposta para angioplastia primária em hospital de referência do SUS, entre janeiro e 
julho de 2021. As variáveis de desfecho foram óbito e o desfecho combinado ECAM 
(óbito, novo IAM e revascularização de lesão alvo) em 30 dias. Significância estatística 
foi considerada para um p<0,05, intervalo de confiança de 95%. Comparação das curvas 
ROC foi realizada pelo método DeLong. Resultados: Foram incluídos 127 pacientes, 
com idade média de 59,2 + 14,5 anos, sendo 66,1% homens. IAM ocorreu em 119 
(93,7%), sendo a artéria mais acometida a descendente anterior (58,1%), seguida pela 
coronária direita (30,8%).  O tempo até atendimento, em horas, foi em mediana 2,6 h 
(IIQ 1,4 – 6,0). Trombólise química foi realizada em 34 pacientes (28,1%) e angioplastia 
em 105 (84,7%). Angioplastia teve sucesso em 90,5% dos casos. A mortalidade geral 
da amostra foi de 8 pacientes (6,6%) e o ECAM de 12 (9,8%). Pacientes com SYNTAX 
no segundo tercil - 23 a 32 - apresentaram maior ocorrência de óbito em relação ao 
primeiro tercil - 0 a 22 (71,4% x 14,3%, respectivamente; p=0,002) e de ECAM (80,0% 
x 10,0%, respectivamente; p<0,001). Na análise da curva ROC, o escore SYNTAX 
apresentou maior acurácia como preditor de ECAM (AUC=0,76; IC 95% 0,69 – 0,88; 
p=0,047) comparado ao pico de troponina (AUC=0,37; IC 95% 0,19 - 0,55; p=0,30) e pico 
de CKMB (AUC=0,51; IC 95% 0,26 - 0,77; p=0,91). Conclusão: Em pacientes com IAM 
submetidos a angioplastia coronária, o escore SYNTAX elevado foi associado a piores 
desfechos cardiovasculares e apresentou melhor acurácia como preditor de ECAM que 
os marcadores de necrose miocárdica (pico de troponina e CKMB).

64580
Gestantes e puérperas com cardiopatia pelo SARS-COV-2: utilização de UTI nas 
regiões do Brasil

CAMILA BRAGA FERREIRA DA SILVA, MONIKE RODRIGUES, FLÁVIA LINS e LICE-
MARY GUIMARES LESSA

UNIFTC, SALVADOR, BA, BRASIL.

Introdução:  As gestantes e puérperas tornam-se grupo de risco do SARS-CoV-2 pelas 
alterações cardiovasculares e imunológicas que acarretam maior susceptibilidade às 
infecções e as Unidades de Terapia Intensiva – UTI. Assim, é importante analisar a 
utilização de UTI por gestantes e puérperas com cardiopatias pelo SARS-Cov-2 nas 
regiões do Brasil. Método: Estudo descritivo, epidemiológico, de série temporal de 2020 
a 2021. Os resultados foram do Observatório Obstétrico Brasileiro COVID-19 (OOBr 
Covid-19) alimentados pelo SIVEP-Gripe. As variáveis foram regiões do Brasil, UTI e 
cardiopatia. Os dados faltantes ou incompletos foram incluídos.  Dispensou-se apreciação 
do Comitê de Ética em Pesquisa por terem sido utilizados dados públicos.Resultados: 
No total de 7.892 gestantes e puérperas acometidas com cardiopatias relacionadas com 
o SARS- Cov-2, na região Central 55% (n=566) não utilizou UTI, 20% (n=205) utilizou 
e 25% (n=252) inconclusos. Na região Norte 51% (n=912) não utilizou, 20% (n=185) 
utilizou e 29% (n=274) não foram concluídos. Na região Nordeste 50 % (n=912) ocu-
param leitos, 25% (n=458) não ocuparam e 25% (n=445) estão inconclusos. Na região 
Sul 55% (n=651) não fez uso de UTI e 31% (n=370) utilizou. Na região Sudeste 49% 
(n=1438) fez uso de leitos de UTI enquanto 28% (n=816) não utilizaram e 23% (n=677) 
estão inconclusos.Conclusão: A região Sudeste obteve o maior número de gestantes 
e puérperas com cardiopatias relacionadas a COVID-19. O estudo demonstra que nas 
regiões do Brasil houve menor necessidade de UTI devido cardiopatias. O conhecimento 
das particularidades da gestação é fundamental no sentido de se reduzir a mortalidade 
das pacientes internadas em UTI.
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64583
Internações por Febre reumática aguda na Bahia: Panorama epidemiológico e 
mortalidade nos últimos 10 anos

PEDRO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO, LUANA LUNA MENEZES, VICTOR MAR-
QUES MARIA, NOÊMIA GUSMÃO SOARES e BIANCA DA SILVEIRA DÔREA

Curso de Medicina do Centro Universitário UNIFTC, Salvador, BA, BRASIL - Liga Aca-
dêmica de Clínica Médica da UNIFTC, Salvador, BA, BRASIL - Curso de Medicina da 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Públ, Salvador, BA, BRASIL.

Introdução: A doença reumática cardíaca é uma complicação aguda tardia não 
supurativa da faringoamigdalite, sendo a maior causa de mortalidade cardiovascular 
em crianças e adolescentes em países em desenvolvimento. Está intimamente rela-
cionada com fatores socioeconômicos, e o Brasil tem aproximadamente 30.000 casos 
de febre reumática aguda (FRA) por ano. Tendo em vista a importância epidemiológica 
da febre reumática e sua relação com fatores socioeconômicos no Brasil, o objetivo 
deste estudo foi analisar as taxas de mortalidade e o panorama epidemiológico de 
internações por febre reumática na Bahia, projetando tendências futuras para oferecer 
novos dados que possam ratificar o impacto da febre reumática no estado da Bahia, 
no período de 2011 a 2020. Métodos: Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo, 
realizado através do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/DATASUS), 
considerando como recorte temporal o período de 2011 a 2020. Resultados: De 2011 
a 2020, foram notificadas 1.932 internações por Febre reumática aguda na Bahia, com 
maior incidência nos anos de 2011 (n=341, 17,65%) e 2012 (n=326, 16,87%). A faixa 
etária mais acometida foi de 10 a 14 anos, representando 15,94% dos casos (n=308), 
seguida pela faixa etária de 5 a 9 anos, com 13,98% do total (n=270). O sexo Feminino 
foi o mais acometido, representando 52,12% (n=1.007), enquanto os Homens repre-
sentaram 47,88% (n=925). Houve maior incidência de internações entre pacientes da 
Cor/Raça parda, representando 57,4%% do total (n=1.109), 34,99% não informaram a 
Cor/Raça (n=676). Ao analisar a mortalidade, observou-se um total de 30 óbitos entre 
os anos analisados, sendo o ano de 2012 aquele com maior número de óbitos (n=10, 
33,33%), seguido pelo ano de 2013 com 13,33% (n=4), no ano de 2020 não houve 
óbitos notificados. A taxa de mortalidade total calculada para 100.000 habitantes foi de 
1,55 para o período analisado, sendo o ano de 2012 o mais letal com 3,07 de taxa de 
mortalidade. Conclusões: A partir dos dados obtidos, é possível observar que o perfil 
epidemiológico na Bahia é semelhante àqueles encontrado no resto mundo. Esse fato 
é corroborado pelo maior acometimento do grupo infantojuvenil (5 – 15 anos), prevale-
cendo o sexo feminino. Quanto a mortalidade, foi possível observar uma diminuição no 
número de óbitos, tendo uma maior prevalência nos anos de 2012 e 2013, que pode 
ser explicado pelo maior número de casos ao longo dos 10 anos.

64587
Correlação entre os volumes fásicos do átrio esquerdo e a função atrial avaliada 
pelo strain bidimensional

ANDRE MOISES DE OLIVEIRA NUNES
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Introdução: A análise da função atrial esquerda é capaz de acrescentar informações 
importantes para o entendimento de doenças cardiovasculares. Logo, para avaliar 
seu funcionamento e sua eficiência, da maneira mais fidedigna e prática possível, 
adota-se o uso de medidas de capacidade volumétrica e de pressão. Além disso, há 
métodos ultrassonográficos para mensurar a função atrial esquerda: Dopple Pulsátil, 
Doppler Tecidual, Strain e Strain Rate, que representam, respectivamente, a taxa de 
deformação de um tecido quando a ele é imposta uma força, podendo ser traduzido 
em quanto há de espessamento miocárdico e a capacidade contrátil dos segmentos 
miocárdicos. O strain, assim sendo, trata-se de um índice para mensurar a deformação 
do miocárdio, podendo ser regional ou global. A deformidade pode ser aferida ou pela 
técnica de rastreamento de pontos (o chamado speckle tracking) ou pela ecocardiografia 
bidimensional (2D-STE). Métodos: Trata-se de um recorte de uma tese de doutorado, 
na área de Medicina/Tecnologia e Intervenção em Cardiologia, do Programa USP-IDPC 
(USP – Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia) intitulada “Correlação entre o strain 
bidimensional do átrio esquerdo com os desfechos clínicos da síndrome coronariana 
aguda sem supradesnivelamento do segmento ST”, realizada em novembro de 2012 a 
fevereiro de 2017.Sendo assim, trata-se de um estudo observacional, do tipo transversal 
analítico. Resultados: As variáveis de volume referentes à predileção de disfunção atrial 
esquerda analisadas foram: volminind2d, volmin2d, volpreA2d, volmaxind2d, volmax2D, 
AEVOLINDEX, AEVOLIME. Diante disso, foi gerada uma curva Roc para cada variável 
de volume para avaliar qual teria maior acurácia em predizer disfunção atrial esquerda. E 
foi utilizado o índice de Youden para determinar o ponto de corte em cada uma delas. Às 
áreas sob as curvas Roc foram respectivamente: 0,833 (volminind2d), 0,813 (volmin2d), 
0,783 (volpreA2d), 0,763 (volmaxind2d), 0,714 (volmax2D), 0,774 (AEVOLINDEX), 0,728 
(AEvolume). Conclusão: As variáveis analisadas aproximam-se do valor ideal do índice 
de Youden:1. Assim, conclui-se que as variáveis volumétricas são boas determinantes 
de disfunção atrial esquerda identificada pelo strain 2D.
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Introdução: Amiloidose por transtirretina (ATTR) é uma doença infiltrativa e progressiva 
causada pela deposição de proteína anômala principalmente no coração e no sistema 
nervoso periférico. Existem dois subtipos de ATTR, a selvagem ou adquirida onde não 
existe mutação, e a ATTR variante que apresenta uma mutação no gene da transtirretina 
(TTR). O envolvimento cardíaco é o principal marcador de mau prognóstico. Objetivo: 
1- Avaliar a prevalência de envolvimento cardíaco subclínico em pacientes portadores de 
mutação do gene da transtirretina com base nos exames de cintilografia por pirofosfato 
e pelo análise de strain ecocardiográfico; 2- Analisar a concordância dos achados entre 
cintilografia e strain; 3- Avaliar a relação entre presença de manifestação neurológica e 
envolvimento cardiológico subclínico. Métodos: Estudo de corte transversal. Pacientes 
portadores de mutação do gene da TTR sem alteração cardíaca clínica, eletrocardiográfi-
ca ou ao ecocardiograma convencional. Foram submetidos a cintilografia com pirofosfato 
(PYP) e avaliação com strain ao ecocardiograma. Envovlimento cardíaco subclínico foi 
definido por: escore de Perugini >= 2 ou relação H/CL > 1,5 em 1 hora ou strain global 
longitudinal (GLS) <= -17%. Análise descritiva, teste de exato Fischer e Mann Whitney 
foram aplicados, um valor de p < 0,05 aceito com significante. Resultados: 23 pacientes 
avaliados, mediana de idade 51anos, 65,2% do sexo feminino, 39,1% com manifestação 
neurológica. As mutações genéticas relacionadas foram: Val50Met, Val142IIe, IIe142Val 
e IIe127Val. Do total de 23 pacientes, 9 (39%) apresentavam critérios de envolvimento 
cardíaco, sendo 6 (26%) com critério pelo GLS isoladamente, 1 (4,3%) com pirofostato 
isolamente e 2 (8,7%) com alteração tanto ao PYP quanto ao strain. 19 pacientes apre-
sentaram resultados indeterminados na cintilografia com PYP (grau 1 de captação).O 
percentual de envolvimento neurológico nos pacientes com envolvimento cardíaco foi 
de 55,6% versus 28,6% no grupo sem envolvimento (p = 0,19 ). Conclusão: Em uma 
amostra de pacientes portadores de mutação da TTR sem sintomas cardiológicos, sem 
alterações eletrocardiográficas ou ao ecocardiograma convencional ,o envolvimento 
cardíaco subclínico foi frequente. A redução do valor do GLS (strain global longitudinal) 
do ventrículo esquerdo foi o parâmetro mais comumente verificado. Não houve rela-
ção estatisticamente significante entre a presença de polineuropatia amiloidótica e o 
envolvimento cardíaco subclínico.    
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Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), que é classificado como uma das 
etiologias da Síndrome Coronariana aguda que é muito prevalente no Brasil. É carac-
terizada pela oclusão das coronarianas, levando a uma isquemia miocárdica e em 95% 
dos casos, é causada por uma ruptura de placa de ateroma, podendo levar a morte do 
músculo cardíaco, dificultando, dessa forma, o funcionamento adequado do coração. 
Devido a etiologia da aterosclerose, a idade se torna um fator de risco relevante para 
o desenvolvimento da aterosclerose e arteriosclerose e consequentemente do IAM. 
Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo retrospectivo, no qual 
foram utilizados dados contidos SIM/SUS segundo o CID-10-I21 (Infarto Agudo do 
Miocárdio) e disponibilizados no banco de dados do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS). Assim sendo, foram analisados o número de 
óbitos, entre os anos de 2010 a 2019, verificando qual sexo é mais afetado. Resultado: 
A partir dos dados coletados, pode-se identificar uma maior prevalência de óbitos do 
seno masculino até a faixa etária de 70 a 79 anos, com valor de 126.757 casos em 
comparação aos dados femininos com 95.293 números de casos. Na primeira faixa 
etária analisada, de 50 a 59 anos, foi encontrado o número de óbitos masculinos e 
femininos de 97.255 e 42.922, respectivamente. Dessa forma, foi percebido que a dife-
rença entre o número de óbitos de homens e mulheres foi mais discrepante em idades 
menos avançadas e mais equivalente em idades mais avançadas. Por fim, analisando 
a última faixa etária, de 80 anos ou mais, o número de óbitos de mulheres por IAM foi 
de 126.522, ultrapassando o masculino que teve valor de 102.736. Conclusão: Assim 
sendo, é perceptível um aumento na incidência de óbitos de mulheres com o avançar 
da idade e isso pode ser consequência da perda cada vez maior do fator de proteção 
cardiovascular, o estrogênio, que é um vasodilatador, que diminui a formação de placas 
de ateroma. Outro ponto crucial é o fato de que os homens têm uma expectativa de vida 
menor e são mais propensos a episódios de IAM durante a vida, por isso, os números 
mais altos. Por causa da menor expectativa de vida, na faixa etária mais avançada que 
foi analisada, o número de óbitos de mulheres ultrapassa o de homens, já que a maioria 
dos idosos dessa faixa etária são mulheres.
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Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é um dos diagnósticos mais frequentes 
nas internações do Brasil. O IAM ocorre devido a uma oclusão total ou parcial das coro-
nárias, impossibilitando que o fluxo sanguíneo adequado irrigue o miocárdio, causando 
necrose e déficit na função cardíaca, que, a depender da extensão da isquemia, pode 
levar à morte. Os fatores de risco para tal patologia são idade, sexo, hipertensão arterial 
(HAS), diabetes mellitus e obesidade, que contribuem para o aumento da incidência 
na doença, principalmente na atualidade, em que alguns desses agravantes, como a 
obesidade e a HAS são tão comuns. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico 
descritivo retrospectivo, no qual foram utilizados dados contidos SIM/SUS segundo 
o CID-10-I21 (Infarto Agudo do Miocárdio) e disponibilizados no banco de dados do 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Assim sendo, 
foram analisados dados de internação hospitalar do período de 2010 a 2019 com as 
variáveis sexo e faixa etária. Resultado: A partir dos dados analisados foi possível inferir 
que houve uma prevalência de aproximadamente 2:1 casos de IAM no sexo masculino, 
tendo 4.956 casos, enquanto no sexo feminino houve 2.319 casos no período analisado. 
Quanto à análise da faixa etária, foi percebido um aumento com o avanço da idade. Na 
faixa etária inicial de 1 a 4 anos, o valor foi de 61 casos, com o pico de 5.458 na faixa 
etária de 30 a 39 anos. Conclusão: Analisando o quadro, verificou-se que o número 
de internações é maior no sexo masculino, pois há um maior descuido com relação à 
saúde por parte dos homens. Vale ressaltar também que as mulheres, dentro da faixa 
etária analisada tem um fator de proteção cardiovascular que é o hormônio estrógeno, 
agindo como vasodilatador e dificultando, assim, que o LDL se acumule nos vasos. 
Dessa forma, associando os dois fatores analisados, pode-se entender o motivo pelo 
qual o número de internações é maior no sexo masculino.
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